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-sociale interacties
expose

In het politiekedebat wordtal vijftien jaar langdegreep van publieke managers op verzekerings-
artsen geproblematiseerd. Een intrigerende vraag betreft daarom hoe managers van het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) zich in dedagelijkse praktijktot verze-

keringsartsen verhouden. Hetgaatdanom medicidiesociaal-medische controlesen beoorde-

lingen uitvoeren in het kader van wet- en regelgeving betreffende ziekteverzuim en arbeidson-

geschiktheid, waaronderde Wetopdearbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO) en diens

vervangerde Wet werken inkomen naararbeidsvermogen (WIA). In diteerste hoofdstuk wordt
de uitgangssituatie geschetst van dezoektocht naarantwoorden op deze vraag.

Alseerste werk ikde focus van onderzoek uit, doordecentrale vraagen de empirischedata-
verzamelingte expliciteren. Nadatduidelijk is waarom naar welke sociale interacties wordt

gekeken, zet ik in de tweede paragraaf uiteen hoe in dit boek betekenis wordt gegeven aan deze
interacties. Vervolgens staat in de derde paragraaf het contextualiseren van de sociale inter-
acties centraal. Ookintroduceerikhiereenaantal inhoudelijkethema'sdie voortkomen uitde
specifieke context van deonderzochte sociale interacties, en die deopbouw van dit boek bepa-
len. In de vierde paragraaf ga ik in op het vormen van de vijf episodes, die elk als rode draad door
een hoofdstuk lopen. Ten slotte vertel ik in de vijfde paragraaf wat ik u metdit boek wil bieden.

Focus uan onderzoek 1.1

Deaanleiding voordit boek over wijzen waarop publieke managerszich tot verzekeringsartsen
verhouden, iszowel politiekals wetenschappelijk. Vanaf het momentdattoenmalig premier
Ruud Lubbersde historische woorden sprak'Nederland isziek' (1991), omdat Nederland bijna
900.000 arbeidsongeschikten teldeen decollectieve lasten van de sociale zekerheid steeds

moeilijkeropte brengen waren, krijgtde uitvoering van arbeidsongeschiktheidsregelingen veel
politiekeaandacht. Sindsde Parlementaire enquetecommissie Uitvoeringsorganen sociale ver-
zekeringen (1993) komt hierde nodige aandacht bij voordeaansturing van deze uitvoering. Een
van de belangrijkste conclusies van deze commissie isdatdeaansturing van verzekeringsartsen
onvoldoende is; managers zouden'geen vatopdeartsen' hebben (Parlementaire enquetecom-
missie 1993: 61). Diverse wijzigingen in wetgeving, beleid en inrichting van de uitvoerende
bureaucratische organisatie(s) volgen, speciaal gerichtop het vergroten van de bestuurlijke
greepop verzekeringsartsen. Desondanks wordt telkensopnieuw geconstateerd datde'sturing
en beheersing' van verzekeringsartsen onvoldoende is.' Dit maaktde vraag relevant hoe stuur-
baaren beheersbaar verzekeringsartsen eigenlijkzijn voor publieke managers.
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In wetenschappelijkediscussiesheeft'managen'in het publiekedomeinde laatstedecenniaaan
belangstellinggewonnen. Maaronderzoek naar publiek management richtzich totop heden
nauwelijks opde processen waarin en waardoorpubliek management in dedagelijkse praktijk
daadwerkelijkgestalte krijgt. In dit boek veronderstel ikdatzelfstandige naamwoorden als
'organisatie' en'management'alleen gebruikt kunnen worden omdat individuen in dagelijkse
interacties, dus in wisselwerking metelkaar, organiseren en managen. Deze veronderstelling
maaktonderzoek relevantnaarderol van managersin de sociale dynamiek van hetdagelijks
organiseren.

In onderzoek naar publiek management is weinigaandacht voorde manier waarop managers in
dedagelijksepraktijkhanden en voeten geven aan huntaakomte managen. Zelfs in deuitzon-
deringsgevallen dat in wetenschappelijkonderzoek het gedrag van publieke managerscentraal
staat, komen individuele managerser meestal niet werkelijk in voor (Noordegraaf 2004: 113, 317)·

Destudies waarin individuele managers, werkzaam in hetpublieke of privatedomein, weI zicht-
baarzijn, leggen zich hoofdzakelijktoeopde vraag wat de managers doen.* Zie bijvoorbeeld
de belangwekkende studies van Henry Mintzberg (1969), Herbert Kaufman (1981)en Mirko
Noordegraaf (2000) op basis vanobservaties van individuelepubliekemanagers. Elk vandeze
auteurs biedteen overtuigend inzicht in de werkzaamheden van deonderzochte managers.
Dit doen ze door de activiteiten van de managers te categoriseren, aan te geven hoeveel tijd ze
hieraan besteden en op welke wijzedezeactiviteiten bijdragen aan hetoverzichtelijk maken
van hun complexe, chaotischeen ambigue wereld. Ook deobservatiestudie van Tony Watson
(1995) naarcommerciele managers levert een mooie bijdrage aan het ontwikkelen van theore-
tische inzichten in dedagelijkse worsteling van managersom controlete krijgen overhun werk
en zichzelf. Vooral Watson en Noordegraaf proberen, naast het zoeken naarantwoorden opde
vraag watde managers doen, ook hetdenken van de managers blootte leggen datten grondslag
ligtaandit praktischehandelen.
Een belangrijkeovereenkomsttussen deze observatiestudies isde focusopde managers zelf;
het gaatom hun activiteiten, hun denkpatronen en pogingen om hun eigen wereld overzichte-
lijk te maken. Deauteurserkennen of benadrukken daarbijdathetdoen en denken van managers
plaatsvindt in wisselwerking met het gedrag van andere actoren en sociale structuren. Zocon-
stateert Mintzberg datzichtopde wisselwerkingtussen managersen hun omgeving belangrijk
is voor het ontwikkelen van sociale theorieen over managen, maar hij steltdatdergelijke inzich-
ten ontbreken (1973: 109). Twintig jaar laterconcludeert ook Watson datdecomplexiteit van
managen'lies in the web of relationships which the managers of organisations have to cope with, not
in the basicprocessess which managerial work entails' (1995:10). In een latere publicatie neemt hij
bovendien, samen metco-auteur Pauline Harris (1999: 19), het standpunt in dat het bestuderen
van managen meer gebaat is bij een nadruk op continue processen van becoming a manager dan
op het klassieke being a manager omdat niemand beschiktovereen statisch 'zelf dat los staat
van de manier waarop weons verhouden totanderen. Kaufmanen Noordegraaf latenziendat
managerszich laten leiden doorsocialeregels, dit wilzeggen dat hun handelen geen individu-
ele aangelegenheid is maar voor een belangrijk deel beYnvloed wordt doorde setting. Kaufman

omschrijft besluitvormingdoor managers bijvoorbeeld als 'asubtle interplay between explicit
delegations of authority and the personal  relations between the chiefs and their subordinates' (1981:

20). Noordegraaf stelt ondermeer dat zijn geobserveerde managers Yearnedapproriate modes Of
behavior (...)bywayof dai& interactions' (2000: 222-223).
Ondanksdegemeenschappelijke aanname van onderandere deze auteursddt managen gestalte
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krijgt in endoor relationele processen, is hiernaar nauwelijksobservatieonderzoek verricht.3

Zonderzichtopde wederzijdse beinvioeding tussen managersenanderen blijftde vraagliggen
hoe managen in dedagelijkse praktijk vorm krijgt. Deze constatering is van grote invloed ge-
weestopde inrichting van mijn onderzoek.

De centrale vraag 1.1.1

Een interesse in de beheersbaarheid van verzekeringsartsen door publieke managers gecom-
bineerd met de veronderstellingdatmanagen in formeleorganisatiesgestalte krijgt inendoor
relationele processen, heeft geleid tot ditonderzoek. Een onderzoek naar manieren waarop
publieke managers relaties aangaan met verzekeringsartsen. Overdeze relaties schrijf ik vanuit

eendynamisch perspectief; het gaatmeom een voortdurend proces vanzichtotelkaar verhou-
den van individuen, dingen en structuren in dagelijkse sociale interacties.4 Een proces waarin
sprake is van continue wederzijdse beYnvloedingtussen individuen (Goffman 1990: 26-27).
De managers kunnen opdeze manieronderzocht worden als onderdeel van het institutionele
sociale leven waarin zij de formeletaak hebben te organiseren, te faciliteren, te sturen, te moti-
veren, kortom, de formeletaak hebben om verschil te maken.

Metdealgemene vraag hoe publieke managerszich tot verzekeringsartsen verhouden, isechter
nog nietduidelijk welke managers centraal staan indeempirischedataverzameling. Wanneer
in de politiekde greep van publieke managersop verzekeringsartsen wordt geproblematiseerd,
gaat het over managersen verzekeringsartsen die werkzaam zijn in het kader van de uitvoering
van Nederlandsesociale wet-en regelgevingop hetterrein van ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid. Zij werken indeselectiebureaucratiediehaarbestaansrechtontleentaande uitvoe-

ring van zowel ziekteverzuim-en arbeidsongeschiktheidregelingen alsde werkloosheidswet.5
Sindsi januari 2002 heeftdeze selectiebureaucratiede vorm van het zelfstandige bestuursor-

gaan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).
Binnen de selectiebureaucratie is gekozen voor verschillende managementlagen, van een direc-
tieop het hoofdkantoortotoperationele managersopde werkvloer. Metde vorming van UWV
iseen extra laagaan'de lijn',aan het management, toegevoegd. Het gaat landelijkom ongeveer
vijftig districtmanagersarbeidsgeschiktheid. Deze districtmanagers worden formeel eerst

verantwoordelijke voorzowel de kwaliteitalsde kwantiteit van (ondermeer) het verzekerings-
geneeskundig handelen, met de verwachtingdat hun 'integrale' verantwoordelijkheid bijdraagt
aan bestuurlijkegreepopde verzekeringsartsen. Doordeze verantwoordelijkheid en dedaaraan
verbonden verwachtingten aanzien van het managen van verzekeringsartsen zijn dedistrict-
managersdeaangewezen managers voor deempirischedataverzameling vanditonderzoek, die
heeft plaatsgevonden in 2002. Kortom, de vraagdiedientals focus voordeempirischedataver-
zameling is hoedistrictmanagers zich in dedagelijkse praktijk verhoudentot verzekeringsartsen
aan het begin van de 2ieeeuw binnen het zelfstandige bestuursorgaan UWV.

De vraag hoe publieke managerszich verhouden tot verzekeringsartsen iseenvoudig. Dit bete-
kentechternietdathet beantwoorden vandeze vraaggemakkelijkis. In diezin lijkt het uitvoeren
van dit onderzoek op managen, zoals gedefinieerd door Watson: 'managing on organisation is o
simple process. But this is not to say it is an easy process' (1995: 10). Het beantwoorden van de een-
voudige vraag wordt door (minstens) twee voorwaarden bemoeilijkt.
Ten eerste moet in de hectische en chaotische dagelijkse praktijk van managers op zoek gegaan
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worden naar'niettastbare'processendiezichafspelen tussen mensen, dingenenstructuren.
In de rest van deze paragraaf (1.1.2 en 1.1.3) bied i k een verantwoording voor de manier waarop

empirische data over deze processen zijn verzameld.
Ten tweede moet een grote hoeveelheid empirischedata, in het geval van ditonderzoek negen-
honderd pagina's metobservatieaantekeningen en getranscribeerdeobservatiesen interviews,
op navolgbare wijze worden omgezet in betekenisvolle uitspraken over relationele processen.
Daarbij gaat het niet zozeerom de specifieke relationele processen van degeobserveerde mana-
gers, maar om het benoemen van onderliggende mechanismen in relationele processen tussen

publieke managersen verzekeringsartsen. Hetconceptuele kaderdat ik hiertoeontwikkeld heb,
staat centraal in detwee volgende paragrafen (1.2 en 1.3)·

Opzet dataverzameling 1.1.2

Om zicht te krijgenopde manier waaropdistrictmanagerszich in hunsociale interacties tot
verzekeringsartsen verhouden, is gekozen voor etnografisch onderzoek dat wordt uitgevoerd
aan de hand van etnomethodologische uitgangspunten. Een etnografie is een basisvorm van
kwalitatief sociaal-wetenschappelijkonderzoek waarin hetalledaagse leven van een bepaalde
groep centraal staat (zie bijvoorbeeld Ten Have 1977,1996,1999 en Van Maanen 1988). Dittype
onderzoek wordt uitgevoerd in de vorm van een of meerdere casestudies waarbij intensieve
observatiesen interviews veel gebruikteonderzoekstechnieken zijn. Doel vandeze manier van

dataverzameling is hetachterhalen van gedragingen, relatiesen betekenisvolleobjecten van de
onderzochte groep.
In ditonderzoek is sprake van een organisatie-etnografie.6 Dit betrefteen etnografie van de
concrete praktijk van het institutionelesociale leven, indit onderzoek in het bijzonder van sociale
interacties vandistrictmanagersdie betrekking hebben op het verzekeringsgeneeskundig han-
delen. Het belangrijksteonderdeel van deze organisatie-etnografie zijn naturalistischeobser-
vaties, dietyperend zijn voor een etnomethodologische benadering.

In een etnomethodologische benadering isde onderzoeksfocus de manier waarop individuen

zich gedragen in sociale interacties, in de veronderstelling datzij betekenis geven in un door
continue onderhandeling metanderen. Patronen inonderhandelingsprocessen binnen een
bepaalde groep worden daarbij ethnomethods genoemd (zie bijvoorbeeld Ten Have 2002,
Coulon 1995).7 Aangezien dergelijke patronen specifiek zijn voorde onderzochtegroepzullen ze
bij de onderzoeker nog niet bekend zijn voorafgaand aan de empirischedataverzameling. Voor
de mensen uitde onderzochtegroepzijn de patronen echter vaak vanzelfsprekend, waardoorzij
zenietsnel uitzichzelf zullen benoemen. Hierdoorzijn interviewsalleen niet toereikendenzal
deonderzoekerde patronen door middel van naturalistischeobservaties moeten'construeren'.
Kortom, na deempirischedataverzameling wordt pas duidelijk waarnaar precies opzoek is
gegaan.

Eerst moet worden bepaald waarde empirische dataverzameling plaatsvindt. Doordecentrale
vraag in ditonderzoek, naar sociale interacties van den type functionaris (districtmanagers
arbeidsgeschiktheid) in 66n organisatie (de selectiebureaucratie UW\/), ligtde keuze voor een

enkelvoudigecasestudie voorde hand. Omdatditeen case betreft die nieteerdertoegankelijk
was voor wetenschappelijke observatie wordt het een 'openbarendecase' genoemd, wat legiti-
matie biedt voorde enkelvoudigheid van de studie (Yin 1994: 41,147)·'

12
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Om bevindingen uitdeempirischecasestudie nietafhankelijkte latenzijn vande manier

waarop een enkeledistrictmanagerzich verhoudt tot verzekeringsartsen, is binnen de case-
studie gekozen voor viersubcases. De verhoudingtussen de subcases kan voorafgaand aan de
dataverzamelinggetypeerd worden als'empirische herhaling', aangezienergeen theoretische

aanleiding iste veronderstellen dat ze sterk contrasterende bevindingen zullen opleveren (Yin
1994: 45-46). Deze veronderstellingzal na dedataverzameling juistblijken tezijn, wantondanks
lokale verschillen tussen desubcaseszijn de meeste bevindingen in allesubcases terug te vinden.
Een subcase bestaat uiteen districtmanageren zijn of haardirecte collega's, zowel 'hoger'als
'lager' in de formele hierarchie, diefunctioneel te maken hebben met verzekeringsartsen. Met
andere woorden, een subcase bestaat uiteen districtmanager,elk met een andere regiodirecteur,
en de op de vestiging van de districtmanager werkzame stafverzekeringsarts, de operationele
manager en twee uitvoerende verzekeringsartsen.9 Hieronder wordtde hierarchische verhou-

dingtussen de respondenten in een subcase gevisualiseerd (vooreen beschrijving van de
formeletaken en verantwoordelijkheden van deze functionarissen, zie subparagraaf 2.5·1; voor

een volledig organigram van UWV in 2002, zie de eerste bijlage).

Respondenten persubcase

regiodirecteur

district
manager

1 1

stafarts operationeel
manager

verzekerings
artsen

Voordeselectie vansubcasesop basis van 'empirische herhaling' is het van belangdatdeom-
standigheden van desubcases overeenkomen. Datdeextralokale, vestigingoverstijgendecon-
text van allepotentiele subcases in belangrijkemateovereenkomt, laatikzien in hoofdstuktwee.
Hierin construeer ik de context voor zoverdeze een rol speelt in (en een rol kan spelen door) de
sociale interacties van alledistrictmanagersarbeidsgeschiktheid ten tijde van ditonderzoek.
Omdatdeze context van alle potentiele subcases in belangrijke mate overeenkomst, heeft de
keuzevoorde viersubcasesaselect kunnen plaatsvinden.

De meestopvallende vestigingspecifieke verschillen van de geselecteerde subcases lijken te
zijn: de span ofcontro/ van de districtmanager, de grootte van achterstanden, en de ligging in vier
verschillende regio's in Nederland.
Despan ofcontrotvan dedistrictmanagersdie in een subcase centraal staan, ligttussen de hon-
derd en tweehonderd medewerkers. Tien tot twintig procent hiervan zijn verzekeringsartsen.
Dit betekentdatde geobserveerde managerszich moeten verhouden tot veel meer functiona-
rissen dan alleen tot verzekeringsartsen, wat een belangrijkgegeven is voordeduiding van de
sociale interacties van de managers.

13
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Opde vestiging van een van de onderzochtedistrictmanagers isalleen sprake van een achter-
stand voor wat betreft herbeoordelingen arbeidsongeschiktheid. Dedrieanderedistrict-
managers kampen ten tijde van dit onderzoek elk met structurele achterstanden van tiental-
len tot honderden sociaal-medische controlesziekteverzuim, en honderden tot duizenden
(her)beoordelingen arbeidsongeschiktheid.
Datdesubcasesop verschillende locaties zijn uitgevoerd, isonderandere zichtbaar in streek-
gebondentaalgebruik in de transcripties van de observaties. Een van desubcases biedt
een prachtig voorbeeld van de manier waaropdialect in hetdagelijkse werk kan worden
ge(re)produceerd. Wanneer in discussies deemoties hoogoplopen, wordt dooreen aantal
respondenten automatisch overgegaan op dialect, wat deafstand tot de'allochtone'collega
vergroot. Echter, in verband metde afspraak met betrokkenen dat zoveel mogelijk zal worden
geanonimiseerd, is indeempirischedata die in dit boek worden getoonddialectomgezet in
zogenaamd algemeen beschaafd Nederlands.
Ookde namen vande betrokkenen zijngewijzigd. WeI hebben zij hunsekse behouden. Ik wil de
suggestie vermijden datdefunctie van districtmanager, regiodirecteur, stafarts, operationele
managerof uitvoerend functionaris in de praktijkdooralleen mannen of alleen vrouwen wordt
uitgevoerd. Zonderdat hierop is geselecteerd, worden alle functies inde subcasesdoor beide
seksen uitgevoerd. Om de lezerde mogelijkheid te bieden eventuele seksespecifieke patronen
in de getoonde interactieste traceren, is niet gekozen vooraselecte seksewisseling. In dit on-
derzoekzijn rollen geassocieerd met sekse expliciet geen onderwerp van studie, maarop het
eerste gezicht lijkt sekse, net als dialect, in het dagelijkse werk ingezet te worden voor het
crearen van sociale afstand en nabijheid.'°

Uitvoering dataverzameling 1.1.3

De viersubcases zijn in 2002 opeenzelfde wijzeonderzocht." Na een orienterend interview
wordtdedistrictmanagergedurende minimaaleen volledige werkweek geobserveerd. Dean-
dere respondenten in desubcasespelen een belangrijke rol in degeobserveerde interacties.
De regiodirecteur, destafartsendeoperationele manager komen letterlijkin beeld, de uit-
voerende verzekeringsartsen nietof nauwelijks. Een paar weken na deobservaties wordteen
afsluitend vraaggesprek gevoerd metdedistrictmanager. Teraanvullingopdeobservaties
worden ook andere respondenten uit de subcase geTnterviewd en worden poststukken van de
geobserveerde manager bestudeerd, zoals memo's, overzichten met prestatiecijfers en agenda's
en notulen van formele bijeenkomsten. Naastde uitvoering van desubcases heb ikdiverse
beleidsdocumenten van UWV bestudeerd.

Eerst worden de districtmanagers individueel geTnterviewd. Zoalseerderaangegeven, worden
districtmanagers beschouwd als decentrale actor in deempirischedataverzameling van dit
onderzoek. Formeel zijn zij de eerst verantwoordelijke manager voor zowel de kwaliteit alsde
kwantiteit van het verzekeringsgeneeskundig handelen. Stafartsen dienen hen daarbij onder-
steuningte bieden in het sturen op kwaliteit. Een bijdrage van operationele managers wordt
verondersteld in de vorm van sturing op kwantiteit.
Het interviewen levertzogeheten etnografische interviews op. Aan de managers wordtop
orienterende wijze gevraagd wat ze in hun dagelijkse werkdoen, in hetbijzondertenaanzien
van het verzekeringsgeneeskundig handelen, waarbij ze de ruimte krijgen om aan te geven wat
volgens hen belangrijk is." Aan heteinde van de interviews wordenafspraken gemaaktover
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de observaties. Wespreken af datde managers hun directe collega'sopde hoogte stellen van

de aanwezigheid van een onderzoekeren een audiorecorder in een afgebakende periode. Ook
vertellen zedat iedereen hierteallentijde bezwaar tegen mag maken, en zebrengen mijn wens
overom deonderzoekeren de audiorecorder zoveel mogelijkte negeren.

Districtmanagers worden gedurende een gangbare werkweek gevolgd. Vooraf kiezen we in over-

leg een week waarin deagenda van de managers er volgens henzelf 'gewoon' uitziet. Achteraf

geven zijalle vieraandatdegeobserveerde periode in hun belevingnietuitzonderlijk is verlopen.
Dedistrictmanagers worden inde werkweek gevolgd vanaf het momentdatzij's morgensop hun

eigen, of in het geval van een externeafspraakopeen andere vestigingarriveren tothet moment

datzij naarhuis vertrekken. Metalsenigeuitzondering hettoiletenenkele interacties waarbij de
aanwezigheid van een onderzoeker nietop prijs wordt gesteld.

Deobservaties betreffen dus de dagelijkse handelingspraktijk van districtmanagers. Hierbij kan
onderscheid gemaakt worden tussen soloactiviteiten en sociale interacties. De soloactiviteiten
bestaan uithandelingenachterde pc, voornamelijkmethetdoel om elektronischeposten
diverse elektronische registratiesystemen te bekijken, het bestuderen van fysieke poststukken
en eenenkel moment waarin de manager voorzich uitstaart. Ondanksgrote verschillen in tijds-
bestedingtussen de geobserveerde districtmanagers (ziedetweede bijlage) brengen zealle vier

de meeste tijd door in contact met anderen.
De focus in ditonderzoek ligt opde sociale interacties van districtmanagersdie betrekking heb-

ben op het verzekeringsgeneeskundig handelen.13 Dit betreft het merendeel van hun interacties
(ondanks dat slechtstientot twintig procent van hunspan ofcontrof bestaat uit verzekerings-

artsen). Deze interacties vinden hoofdzakelijk plaatsopde vestiging van dedistrictmanager.
Er is d6n structurele uitzondering: deeen- of tweewekelijkse bijeenkomst van de regiodirec-
teur metalle hierarchisch onder hem of haar vallendedistrictmanagers. Wanneerdit regionale
managementoverleg niet plaatsvindt in de geobserveerde werkweek van een districtmanager,
wordtdaarna nog de daggeobserveerd waarop ditoverleg weer plaatsvindt. Tijdens het regio-
nale managementoverleg worden naastde vier geselecteerde districtmanagers gedurendedrie
tot vieruurook hun twaalf collega-districtmanagers uitdezelfde regio's geobserveerd.

De observaties hebben een naturalistisch karakter. Dit betekent datdegeobserveerde praktijk
'open' wordt benaderd, omeenzocompleet mogelijkempirisch beeld vandesociale interacties
vande managerste crearen.
Ten eerste wordt in ditonderzoek geobserveerd zondereen specifieke vooraf opgestelde theo-
rie. Ik hebgeprobeerd observatiegegevens te verzamelen uitelke beschikbare bron, zonderte
selecterenop basis vantheorie. Om zohet risico te vermijdendat (geen) bijzonderesignificantie
wordt toegedicht aan aspecten waarvan achteraf blijktdat ditongegrond is, en beantwoording
vandecentrale vraag inde weg staat. Zo had ik me vooraf bijvoorbeeld nietkunnen indenken dat,
voorhet construeren van wijzen waarop managerszich tot verzekeringsartsen verhouden, de
geobserveerde interacties waarin verzekeringsartsen fysiek afwezig zijn minstens zo belangrijk
zijn alsde interactiestussen managersen artsen zelf.
Ten tweede worden sociale interacties geobserveerd die ook zonder aanwezigheid van een
onderzoeker zouden hebben plaatsgevonden. Aan de geobserveerde mensen isgevraagd omte
proberen zo min mogelijk rekening te houden metde aanwezigheid van een onderzoekeren een
audiorecorder. Toch iseen onderzoekereffectonvermijdelijk. De aanwezigheid van een toe-
schouwer beinvloedt perdefinitie de interacties, zekerde aanwezigheid van een ongebruikelijke
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toeschouwerdie in het begin nogletterlijkenfiguurlijkeen plek moet zoeken in dedagelijkse
gang van zaken.4 Bovendien zal het gegevendatde observaties in dit onderzoek (ook) aange-

kondigdzijn in het kader vaneenonderzoekdoorde formele toezichthouder van UWV, een
onderzoekereffect eerder versterktdan verzwakt hebben.'S Overigens heb ik de overtuigingdat
dedagelijksegang van zakensnel nade introductie vaneenonderzoekereneen audiorecorder
zijn beloopneemt. Dit leid ikaf uitdeopenhartigheiden hetweinig verhullendegedragin mijn
aanwezigheid. Theshow mustgoonen dat iseen zegen vooreen naturalistischeobservatiestudie.
Ik ga ervan uitdatde meeste geobserveerde sociale interacties in ditonderzoek nietalleen ook
hadden plaatsgevonden zonderaanwezigheid vaneenonderzoekermaarzelfsopbehoorlijk
vergelijkbarewijze.
Ten derde heb ik geprobeerd een zocompleet mogelijkempirisch beeld van degeobserveerde
interacties tecrearen door zoveel mogelijk gebruikte maken van audiorecorders. In de werk-
kamer van degeobserveerdedistrictmanager werd een vaste recorder g€installeerd, en een
mobiele recorder werd gebruikt voorobservaties in andere ruimtes. Geluidsopnames hebben
twee voordelen. Enerzijds biedt eenopname vande verbaleaspecten vansociale interactiesde
onderzoekerde mogelijkheid om zich bij het maken van observatieaantekeningen te concen-
trerenopnon-verbaal gedrag, in hetbijzonderhet gebruik van lichaamtaal, objectenen ruimte.
Anderzijds biedendeopnamesde mogelijkheidtottranscriberen, hetmaken van letterlijke
verslagen van wat gezegd is. Metdergelijke verslagen kan daadwerkelijk na deempirische data-
verzamelingduidelijk worden waarnaar precies opzoek is gegaan. Wanneer analyse plaatsvindt
opbasis vaneigen gespreksaantekeningen is dit, in mijn veronderstelling, minderhet geval.
Eigen aantekeningen betreffen immers perdefinitie een selectie, want het is niet mogelijk te
schrijven metde snelheid van praten, en het maken van een selectie wordt sterk bei'nvloed door
verwachtingen (zie paragraaf 1.2)

Metelk van de viergeobserveerdedistrictmanagers wordt twee maanden na deobservatiesop-
nieuw een vraaggesprek gevoerd datde vorm heeft van een etnografisch interview. Geprobeerd
wordt zoopen mogelijkte vragen wat zegedaan hebben metbetrekkingtotspecifieke zaken

waarzetijdensdeobservatieperiode meete maken hadden. Deze vorm van navraagheeft geen
wijzigingen opgeleverd voorde observatiedata.
Bij andere respondenten uitde subcases worden halfgestructureerde interviews afgenomen.
Persubcase wordt de regiodirecteur, stafarts, operationele manageren twee uitvoerende verze-
keringsartsen individueel gevraagd naar hun verwachtingen, ervaringen en doelenten aanzien
van het managen van verzekeringsartsen. De gegevens uit de postobservatie interviews metalle
respondenten van een subcase beschouw ik alsachtergrondinformatie voordeobservatiedata.

De benadering 1.2

Om de vraag tebeantwoorden hoe publieke managerszich indedagelijkse praktijktot verzeke-

ringsartsen verhouden, breng ik inditboek verschillende verhalen samen.

Een eerste verhaal iseen organisatie-etnografie. Eenempirisch onderzoek waarin de focus
ligtopde sociale interacties van districtmanagers die betrekking hebben ophet verzekerings-
geneeskundig handelen. Maarom diteerste verhaal te kunnen begrijpen, zijn andere, concep-
tuele verhalen nodig.
Een tweede verhaal iseen theatraal perspectief dat een conceptueel kader biedt voorsociale in-
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teracties. Hierin worden theatrale processen alsanalogie gebruikt; processen waarin individuen
in wisselende samenstellingen, zowel op het podium alsachterde schermen van de vestiging,
optredens voorbereiden, geven en nabeschouwen. Mijn theatrale perspectief iseen verbrede
vorm van hetdramaturgisch perspectief van Erving Goffman, aangezien ikgebruikmaak van
meerrollen (ook achterdeschermen)en ikuitga van de meervoudigheid van interactiegebieden.
De centrale relationeleconcepten indit verhaal zijn rollen,definitiesencoalities. Metdit verhaal
kan inzichtelijk worden gemaakt hoe indagelijkse interacties rollen worden verdeelden uitge-
voerd, tijdelijke coalities worden gevormd en continu wordtonderhandeld overdedefinitie van
desituatie. In deze paragraaf vertel ikdittweede verhaal.
Eenderde verhaal iseen conceptueel verhaal overhet belang van context voorendoorhet ver-
loop van sociale interacties. Dit verhaal staat centraal in paragraaf i.3.

De analogie van het theater 1.2.1

Een veronderstelling in dit boek isdat analogisch redeneren een tekortschietende maarook
zeervruchtbare manierisom lokalebevindingente verbinden metalgemenetheoretische
noties. Bij het gebruik van een conceptuele analogieof metafoor vergelijken we iets abstracts
metietsdatmeerconcreetentastbaarisen kan fungeren als'conceptueel domein',als een
coherenteorganisatie van ervaringsfeiten. Processen in een theater kunnen als een dergelijk
conceptueel domein beschouwd worden, aangezien de meeste mensen redelijk eenduidige as-
sociatieshebben bij begrippenalseen voorstelling, vooren achterdeschermen, een regisseur,
hoofdrolspelers, rekwisieten an de relatiestussen deze begrippen. In ditonderzoek gebruik ik
ditgedeeldetheatrale kaderalsordenende kracht bij hettheoretiseren vandeconcretepraktijk
van het institutionelesociale leven zoals zichtbaar in deorganisatie-etnografie.'6 Om met
Goffman (1990: 246) te spreken: 'This report is not concerned with aspects of theatre that creep into
everyday life. It is concerned with the structure of social encounters'.

In desociale wetenschappen is het gebruik van theatrale processen als metafoor niet nieuw.
Talcott Parsons is, in de jaren dertig van de vorige eeuw, een van de eerste auteurs die het concept
'rol' hanteert in onderzoek naar patronen in individueel gedrag.9 Ook Robert Merton publiceert
vanaf dietijd regelmatig overditconceptin het kader vande vraag hoeindividuen proberenomte
gaan meten vormgeven aan dagelijkse routines.'8 In de jaren veertig presenteert Kenneth Burke

een'dramatistisch model'omde relatietussen individueel handelen en cultuurte exploreren.'9
Hetis Erving Goffmandie vijftien jaarlaterdetheatermetafoorde-individualiseert.

Goffman introduceerteind jaren vijftig het'dramaturgisch perspectief waarin hij veronderstelt

datdagelijkse sociale interactiesopeenzelfde manier in elkaar worden gezetalseen scene van

eentheatervoorstelling. Gedurende vijfentwintig jaar publiceert hij regelmatig over hetdrama-
turgisch perspectief (zieonderandere 1990 [oorspr. 1959],1961,1967,1986 [oorspr. 7974],1981)

Een perspectief dat hij beschouwtalsaanvullingop hettraditioneleonderscheid tussen een

technisch, politiek, structureel en cultureel perspectief. Dergelijke perspectieven zijn manieren
om teordenen; terwijl bijvoorbeeld vanuittechnisch perspectief onderzoek kan worden gedaan

naardoelmatigheid, kan vanuitstructureel perspectief gekeken worden naar hierarchische
relaties. Een dramaturgisch perspectief levert inzichten op in sociaal geconstrueerde rollen en

deonderlinge verhoudingen binneneen socialegroep.
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De meeste gedetailleerde beschrijving van het dramaturgisch perspectief presenteert Goffman
in zijn eerste boek The presentation of self in everyday life in 1959. Hij schrijft dit boek naar aan-
leiding vaneen grote hoeveelheid observaties in Amerika van alledaagse contacten. Daarbij legt
hij denadrukopde meervoudigheid van desociale realiteit. Hij laatziendat de manier waarop
realiteit in sociale interacties wordt gedefinieerd, de manier waarop de werkelijkheid opeen
specifiek momenten specifieke plek 'is', situationeel wordt bepaald.
Teneerste wordtdedefinitie vande situatie bernvloed doordedynamiektussen individuen.
Goffman laatzien dat socialeinteracties meerzijn dan een verlengstuk van individuen. Netals
eentheatervoorstelling, diealsgeheel meer waardeheeftdanalleen het afzonderlijkespel van
de acteurs, kan een sociale interactie beschouwd worden als een geheel dat meer is dan de som
derdelen.
Ten tweede laat Goffman zien dat de definitie van de situatie wordt beinvloed door het gebied
waarde sociale interactie plaatsvindt. Hij maaktdaarbij onderscheid tussen twee interactie-
gebieden: frontstage, op het podium, en backstage, achterde schermen. Op het podium worden
voorstellingen gegeven vooreen publiek. Dit kan fysiek aanwezig maarook fysiek afwezig
publiekzijn, bijvoorbeeld in de vorm van een lezer van vergadernotulen of van een verantwoor-
dingsrapportage. Optreden voor publiek vereisteen formeel gedragsrepertoire, dat wil zeggen
een juiste roluitvoering. Het interactiegebied achterde schermen heeft een eigen dynamiek,
vooral omdathiergeen publiekaanwezig is. Hierdooris hetgelegitimeerd omtijdelijkafstand
te nemen vande formele rol en magde indrukontkracht worden diemetde voorstellingophet
podium gewekt moet worden.

Fredrick Bailey voegt aan detwee interactiegebieden van Goffman, in een observatiestudie naar
processen achterde schermen van een Amerikaanse universiteit, een derde interactiegebied
toe: under the stage (1977* 114)." Paul Verweel hanteertdit begrip in een observatiestudie naar
organisatieveranderingsprocessen vaneen Nederlandse universiteiten vertaalthetals'inde
kleedkamer' (1987)." Terwijl het gebied achterde schermen gekenmerkt wordtdoorinformele
gedragsrepertoires in het kader van het voorbereiden of nabeschouwen van een voorstel op het
podium, draait het indekleedkamernietom een voorstelling. Desfeerin ditinteractiegebied is
bovendien nog intiemer. Er issprake van wederkerige vertrouwelijkheid.
Het dramaturgisch perspectief speelteen belangrijke rol in ditonderzoek. De aanvulling van
Baileyen Verweel, vandekleedkameralsinteractiegebied, wordthierin niet meegenomen,
aangezien hierop nauwelijkszicht is indeorganisatie-etnografie. Indeanalogie vantheatrale
processen spelen formele interacties van de geobserveerde managers zich af op het podium,
vinden informele, werkgerelateerdeinteracties plaatsachterdeschermenen iserdekleed-
kamer voor informele, priv6gerelateerde interacties. De vertrouwdheid tussen respondenten en
observant is in dit onderzoek niet groot genoegom, op uitzonderingsgevallen na, bij informele,
privagerelateerde interacties aanwezig tezijn."

Victor Turneriseenandereauteurdieeen belangrijke bijdrage heeft geleverd aan hettheoreti-
seren van het dagelijkse levendoorhet gebruik vandeanalogie van hettheater. In publicaties
overzijn observatiestudies in Afrika hanteert hij een aantal belangwekkendeconcepten, waar-
onder'ritueel' en 'liminaliteit' (1974)·21 Turnergaatervan uitdat het uitvoeren vaneen ritueel,
van routinematige handelingen, betekentdat verschillende fasen wordendoorlopen. Tussen
twee gestructureerde fasen zou een overgangsfasezitten, een zogenoemde liminale fase.
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Gedurendede liminale fasezijn personen bijvoorbeeld in degelegenheidophet podiumonge-
straft hun rollenom tedraaien. Turnersuggereertdat hierdoorde belangrijkstedimensie van
een cultuur zichtbaar wordt. In een van zijn eigen observatiestudies blijkt het een gelegenheid
om hierarchische rollenomtedraaien, waaruithij afleidtdatde vraagwie'hoog'en wie'laag' is
centraal staat in de onderzochte cultuur (1974)
Een auteurdie het conceptliminaliteit mooi hanteerten verderuitwerkt, is Gideon Kunda. In

zijn boek Engineering culture (1994). gebaseerd op een observatiestudie bij een grote hightech

organisatie in Amerika, laat hij zien dat een vergaderingals een ritueel beschouwd kan worden.
Een ritueel met liminale fasen vlak voorhet officiale beginen meteen na het officieleeinde van

de vergadering. In de geobserveerde organisatie iseen belangrijke rol die medewerkers geacht
worden uitte voeren dievan vollediggecommitteerdewerknemerdienietspreektvan'over-
werk' of 'stress'eneenheidervaartmet deorganisatiealsgeheel. Kunda noemtditfull member-
ship. De liminale fasen blijken een alternatieve realiteitte bieden waarin medewerkers tijdelijk
ongestraft afstand kunnen nemen van hetfun membership. Dus niet rolomdraaiing, zoals in
decasestudie van Turner, maarroldistantie kenmerktde liminale fasen in hetonderzoek van
Kunda. Naaraanleiding vandeze roldistantieconcludeerthij dat uitsluiting, de vraag wieer weI
en niet bij hoort, een van de belangrijkstedimensies is in de door hem onderzochteorganisatie-
cultuur. Dezetheoretischenoties van Turneren Kundaoverliminaliteit beschouw ikalssterke
aanvullingop hetdramaturgisch perspectief van Goffman.

Heteenduidigeonderscheid tussen interactiegebieden datalle in deze paragraaf genoemde
auteurs lijken te veronderstellen, vaak verbonden aan fysieke plaatsen, wordt in ditonderzoek
overigens losgelaten. Ik deel het ideedatdesetting van een sociale interactie van invloed isop
de betekenissen in en van die interactie. Zo hebben woorden in een toespraak van een district-
manager voor alle medewerkers van een vestiging een andere betekenis dan wanneerdeze
woorden worden uitgesproken in een spontaan onderonsje in de lift. Zonderdatde woorden in

hetenegeval meer'waar'of 'echt'zijndan in hetandere. Indit voorbeeld lijkthet onderscheid
tussen de interactiegebieden helder: eenofficieletoespraak vindt plaatsop het podium en een
informeel onderonsjespeelt achterdeschermen.
Ik suggereer echterdat een sociale interactie in verschillende interactiegebieden tegelijk kan
spelen. Hetonderonsje in de lift kangeduid wordenalseen interactieachter deschermen van

de vestiging, maar wanneererandere mensen in de lift staan, is het mogelijk ookeen optreden op
het podium van eentijdelijkecoalitie(zieooksubparagraaf 1.2.5). En detoespraakop het podium
vaneen vestiging kaneveneens beschouwd wordenalseenoptreden achterdeschermen, bij-
voorbeeld wanneerdedistrictmanager vraagtde informatie niet naar buiten te brengen. Deze
suggestie van gelaagde interactiegebieden ondergraaft hetonderscheid tussen het gebied op
het podium en het gebiedachterdeschermen niet, maargeeftditeenandere betekenis. Gebie-
den waarsociale interacties plaatsvinden, kunnen dan niet perdefinitie beschouwd worden als

fysieke locaties. Hierdoor wordthet van belangom indeanalyse van sociale interactiesaante
geven voor wie, opdat momenten opdie plaats, sprake is van welk interactiegebied.

Ook met een aantal aanvullingen spelende uitgangspunten van hetdramaturgische perspectief
nog zoeen belangrijke rol in mijnconceptuele kader, datdeuitwerking van dit kader wordt
voorafgegaan door een schets van de positie van Goffman in de sociale wetenschappen.
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Erving Goffman's werk bekritiseerd en geprezen 1.2.2

Erving Goffman baseertzich in zijn studiesopgrote hoeveelheden observaties van alledaagse
contacten. Contacten die plaatsvinden tijdenseen doktersbezoek, opeen verjaardag, in de
winkel of sportclub, tussen oudersen kinderen, maar bijvoorbeeld ook in hetdagelijkse werk
van ondermeer managers, huisbedienden, onderwijzers, grimeurs, politieagenten en begrafe-
nisondernemers. In de sociale wetenschappen wordtde empirische rijkdom van zijn publicaties
zowel geprezen alsbekritiseerd. Indekritiek kunnen vier fundamentelecommentaren worden
onderscheiden."

Ten eerste wordt Goffman een onevenwichtigetoepassing van empirieen theorie verweten;
wanneersprake is van een gebrek aan theoretische funderingontstaan niet meerdan exempla-
rische, unieke beelden van het sociale leven (zie bijvoorbeeld Jason Ditton (ed.) 1980, of George
Psathas 1995)
Tentweede, wanneersprake zou zijn van m66rdan exemplarische studies, danzijndebevindin-
gen van Goffman nauwelijks generaliseerbaar wat betrefttijd en plaats. Dit wil zeggen datzijn
bevindingen oversociale interacties hoofdzakelijkgeldigzijn voordagelijkse interacties in
Amerika tijdens de jaren vijftig en zestig, omdat hij de interacties niet interpreteert in hun
historischeen culturele context. Zie bijvoorbeeld Alvin Gouldner (1971),die veel geschreven
heeft over(het belang van onderzoek naar) lokaal handelen in bureaucratieen.
Ten derde, wanneer bevindingen van Goffman geldigzouden zijn voorandere tijden en plaatsen
dan degeobserveerde, dan hebben zealleen betrekkingopde vraag watergebeurt indagelijkse
interactieszonderdatduidelijk wordt waarom. Ookdeze kritiek wordtdoorgerenommeerde
auteursgeuit, waaronder Anthony Giddensdie veel bekendheid heeft verkregen metzijn
'structuratietheorie' overmogelijkheden en beperkingen van structuur voorhet routinematig
handelen van individueleactoren. Giddens (1999) beschouwt intentionelean nietintentionele
motieven van individuen als basis voor routines in hetdagelijkshandelen, en mistdit in het werk
van Goffman. Hij steltdat Goffman alleen uitgaat van intentionele strategieen alsdrijfveer voor
individueel handelen.
Ten slotte, wanneerde voorgaande kritieken nietterecht zouden zijn, mag Goffman volgens
verscheideneauteurstoch niet beschouwd wordenalsbelangrijkecontribuantaan desociale
theorie. Daarvoorzou hijzichtesterk richten op lokale processen, en zich te weinigbezighouden
met zogenoemde sociale structuren.

Eveneens gerenommeerde auteurs proberen echterde meeste van deze commentaren te weer-
leggen of te nuanceren. Dat Goffman's werk een exemplarisch karakter heeftdooreen gebrek
aan theoretiseren, heteerste kritiekpunt, wordt met krachtontkend dooronderandere Antho-
ny Giddens. Hij beweertdat Goffman zeer systematisch te werk gaat in zijn empiristischestu-
dies, 'whatgivesthemtheirintellectual power' (Giddens 1999: 68). Veleauteurs weerspreken het
eerste kritiekpuntopeen meerzijdelingse wijze. In theoretische betogen halen zij het werk van
Goffman aanom destellingteonderbouwen datindividueel handelenen betekenisgeving
gekenmerkt wordt door universele patronen (zie bijvoorbeeld Sensemaking in organization van
Weick (1995))·
Hettweede kritiekpunt, dathet werk van Goffmancultuurspecifiek isdooreen gebrek aancon-
textualiseren, wordtondermeerdoor CIifford Geertzontkend. Geertz isonderandere bekend
door zijn uitwerking van het begripthick description (1973, zie ook noot 19 p. 43)· Met dit begrip

verwijst Geertz naar het in beeld brengen van gecontextualiseerd individueel handelen. Hij
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betoogtdat geen betekenis kan worden gegeven aan individueel handelen zonderde contextte

betrekken in analyse. Dit zou slechts thin description opleveren in tegenstellingtotdegewenste
thick description. Deze voorvechter van het contextualiseren van lokaal handelen roemt Goffman

omzijn vernuftigeanalysesen pogingen te bewegen tussen hetenkelvoudigeen hetmeer-
voudige (2000a [oorspr. 1983] 24,153)· Bijnatwintig jaar lateris Geertz nog steedsenthousiast
over Goffman's bijdrageaan kennisover gecontextualiseerd individueel handelen. Ondermeer
wanneer hij steltdat Goffman'sstudie The presentation ofsel nietalleen mag worden gezien als

eenonderzoek naarhetindividuelesegmaarzekerookalseen collectieve zaakbeschouwd moet
worden (zooob: 175)·
Bij dittweede kritiekpunt, een gebrekaan context in deanalyse van dagelijkse sociale interacties,

werpt ook Giddens zich op als 'verdediger' van Goffman's werkwijze. Hij laat zien dat Goffman al

in zijn eerste boekaandacht besteedt aan context, opeen manierdie Giddens regionalization of
encounters noemt (1999: xxv, 119). Met dezeterm doelt hij op deinvioed vantijden plaats opeen

sociale interactie. Bovendien stelt hij dat in de kritiekopde generaliseerbaarheid van Goffman's
bevindingen wat betreft tijd en plaats'kortstondig' wordt verward met'cultuurspecifiek' (idem:

69). Deinteractiesdie Goffmaninzijn analyse betrektzijn van vergankelijkeaard, integenstelling
totlangdurige institutionele vormen vancontact. Giddens is van meningdatbij het maken van

een onderscheid tussen enerzijds lokaal als vergankelijk en specifieken anderzijds institutioneel
alsstructureel en algemeen, over het hoofd wordt gezien dat institutionele structuren alleen

bestaan door lokale sociale interacties.

Dezeargumentatiesluitaan bij het weerleggen of nuanceren van het vierde kritiekpunt.
Verschillende auteursgeven expliciet aan Goffman te beschouwen als belangrijke contribuant
aandesocialetheorie- waaronder Geertz (1973,200oa), Giddens (1991,1999), Kunda (1994) en
Lemert& Branaman (1997) -of stellen opzijn minst hetonderscheid tussen lokale praktijken en

sociale structuren terdiscussie. John Law (zieondermeeri994)iseen van deauteursdie ver-
woede pogingendoetomaantetonendat het sociale niets iszonderindividueel handelen. Hij
stelt dat deze twee niet mogen worden beschouwd als tegenover of onafhankelijk naast elkaar

staande beginselen die de werkelijkheid verklaren, dus als een dualisme, maardatzeelkaar
versterken en faciliteren."

Naarmijn mening biedthet werk van Erving Goffman genoeg stof tot nadenken om het serieus

te nemen in wetenschappelijkediscussiesover het sociale. Zijn analyses hebben betrekkingop
basaleen herkenbareaspecten van het sociale leven waardoorhetophet eerste gezicht wellicht
een weinig wetenschappelijke uitstraling heeft. Basaal en herkenbaar mogen echternietde be-

langrijkste criteria zijn voor het predikaat'niet wetenschappelijk'.
Mogelijkis rondom het werk van Goffman(deels) sprake vaneen disciplinestrijd binnende
sociale wetenschappen. Kritiek opzijn werk vertoont belangrijke parallellen metdiscussies die

terugkerend worden gevoerd tussen zogenoemde sociologen en antropologen, in het bijzonder
wanneer het beschrijvende of interpretatieve studies naar het sociale betreft. Terwijl Goffman
meestal als socioloog wordt benaderd, is het wellicht verhelderend wanneer hij als interdisci-

plinairsociaal wetenschapperzou worden beschouwd. Een beschouwing die mijns inzienste

rechtvaardigen isdoordeontwikkeling inzijn publicatiesen deacademische functiesdie hij
vervulde.'6

Inditonderzoek neem ikoverigensnietalleen het werk van Erving Goffman serieus, maarook
het commentaardaarop. Uitdehoofdzakelijk sociologischekritiekop het werk van Goffman (en

opandere interpretatieve studies) neem ikde volgende punten mee.
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Ten eerste probeer ik expliciet te theoretiseren. In de rest van deze paragraaf presenteer ik een
theatraal perspectief, dat ikzal hanterenals theoretisch-methodologisch instrumentomdesoci-
ale interacties in deorganisatie-etnografie te interpreteren. Dit perspectief is vooreen belangrijk
deel gebaseerd op het werk van Goffman, echter met een gedeeltelijk andere duiding en (minder
formeleen statische)toepassing van hetcentraleconcept'rol', enaangevuld metandereauteurs.
Ten tweede probeer ikexpliciet te contextualiseren. De organisatie-etnografieen het theatrale
perspectiefworden aangevuld meteen verhaal waarin hetconceptualiseren van contextcentraal
staat. Dit verhaal wordtuitgewerktin de volgende paragraaf (1.3), en in de hoofdstukkendrietot
en met zeven samengevoegd met deorganisatie-etnografieen het theatrale perspectief.
Ten derde veronderstel ikdat het handelen van individuen zowel intentioneel als niet intentio-
neel is. Giddens mist'nietintentioneledrijfveren' in het werk van Goffman als basis voor rou-
tines in hetdagelijks handelen. Inditboekisde(intentioneleen niet intentionele) invloed van
extralokalecontext, zoalsde hoge socialestatus van artsen in onze maatschappij, een expliciet
onderwerp vanonderzoek. Denadruk ligtdaarbij overigensnietopdat watzich afspeeltin het
hoofd vaneen individu, zoals persoonlijke motievendieeen respondentineen interview kan
benoemen, maaropdat watzich inconcreet gedrag afspeelttussen individuen.
Ten vierde ga ikernetzogoed vanuitdathet (al dan niet intentionele) handelen van individuen
van invloed isopdecontext. Dit raaktaan het terdiscussiestellen vaneen vermeenddualisme
tussen lokalepraktijkenensocialestructuren. In paragraaf 1.3 ga ik hierdieperop in.

Het verdelen en uitvoeren van rollen 1.2.3

Een rol wordtinditonderzoek gedefinieerd als hetgeheel van gedragen sociale rechten en plich-
ten dat met een bepaalde sociale positie of status wordt geassocieerd.'1 Hetgeheel van gedrag,
rechten en plichten vormt een bron waaruit individuen kunnen putten bij het vormgeven van hun
handelen in dagelijkse interacties. Rollen worden in dezedefinitie niet gespeeld maargebruikt.

In het dramaturgisch perspectief wordt het geheel van gedrag, rechten en plichten beschouwd
alseen gezamenlijkgeconstrueerd patroon van handelingendattijdenseen voorstellingge-
stalte krijgt, en ook bij andere gelegenheden gepresenteerd of uitgevoerd kan worden (Goffman
1990: 26-7). In ditonderzoek wordt expliciet aandacht besteedt aan zowel human material als

nonhuman materialals onderdeel van een vastgesteld handelingspatroon, in navolging van
onder andere John Law (1994).'8 Van een manager verwachten we bijvoorbeeld dat hij of zij net-
jes gekleed gaat of ervoor zorgtdat prestaties van medewerkers worden omgezet in cijfersop
papier, en een persoon in een witte jasen een overvolle agenda past in ons beeld van een dokter.
Het gezamenlijk construeren vaneen handelingspatroon leidtoverigens niet tot een statische
of vaste rol. Overeen handelingspatroon kan altijd worden onderhandeld.

Het sociaal (re)produceren van een handelingspatroon voor een bepaalde rol betekentdat vol-
ledige uitvoering van het geheel van gedrag, rechten en plichten van een roluitvoerder wordt
verwacht, zowel dooranderen alsdoorde roluitvoerder zelf. Anders gezegd, de geconstrueerde
handelingspatronen bepalen wat'geschikt' en wat'ongeschikt'gedrag is voor mensen (of din-
gen) met een bepaalde sociale status. Zo is het medici bijvoorbeeld toegestaan om clienten aan
te raken of vragen testellen opeen manierdie voormanagersuiterstongepast wordt bevonden.
Sociale status moet in dedagelijkse praktijk overigens nog worden verwezenlijkt, door middel
van het uitvoeren vangezamenlijk geconstrueerde handelingspatronen die bovendien door
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andere aanwezigen als zodanig worden erkend (Goffman 1990: 81). Karl Weick spreekt in dit
geval overenactment; een concept waarmee hij het gegeven wil benoemen dat mensen in het
institutionele leven vaakdelen van hun omgeving, waarondersociale verhoudingen, in hun
praktisch handelen produceren (1995: 30)· Het uitvoeren van rollen is wat een individu in sociale
interacties 'doet'. Verwezenlijkte of enacted status is wat een individu in de interacties 'is'.

Individuen(enookobjecten) hebben meerdere rollendiezij afhankelijk vandesituatie kunnen

gebruiken. Bijvoorbeeld mensen inde formele functie van managerhebbenophet werk vaak
de rol van voorzitter, leider, bemiddelaarof uitlaatklep, maarsoms van zieke of vakantieganger.
Hetuitvoerenof vervullen vaneen rol wordtin ditonderzoek beschouwdalseen proces waarin
een individu zijn of haarhandelen vormgeeft (of een object betekenis krijgt) in overeenstem-
mingmetde rol en passend bij dedefinitie van desituatie. Een procesdatin het symbolisch
interactionisme role-making wordt genoemd (Mead 1934, Blumer 1998).'9 Rollen worden dan
doorindividuen gebruiktom hethandelentestructuren.
Voordat rollen kunnen worden uitgevoerd, dienen zij te worden verdeeld en aangeleerd. Het
verdelen en aanleren van rollen wordt in ditonderzoek beschouwd als een proces waarin indivi-
duen rollen vananderen denkbeeldigovernemenom vanuitdierollen naarzichzelf endesitu-
atiete kijken. Zo kan een inschatting worden gemaakt van reactiesdieeen bepaalde roluitvoe-
ringineen bepaaldesituatieoplevert. Dit betekentdathetindividueel handelen wordt geleid
'by not tooconsciously maintaining an incipientfamiliarity withtheroutineofthoseto whom we will
adress ourselves', dusdooronbewust voelingte houden metde roluitvoering van degenentot
wiewijons richten (Goffman 1990:78). Ditproceswordtinhetsymbolischinteractionisme role-

taking genoemd (Mead 1934, Blumer 1998).p Rollen wordendandoorindividuen gebruiktomde
situatie testructureren.

Vanuit hetdramaturgisch perspectief wordt verondersteld dat het geschikte handelingspatroon
in principetijdenseen voorstelling, dusop het formele podium, gestaltekrijgt. Daarom wordt
voor hethandelen in sociale interactiesdeanalogiegehanteerd vantheatrale rollenophet po-
dium. Dit wil zeggen dat onderscheid kan worden gemaakttussen een hoofdrolspeler, een even-
tueletegenspeler, bijrollen en figuranten ('non-personen'), een regisseur(half op het podium)
en publiek (Goffman 1990). Tijdens de uitvoering van deze publieke rollen, ookaangeduid als
formele gedragsrepertoires, moet geprobeerd worden de gewenste indrukken te wekken. Een
slechte of onvolledige uitvoering van het verwachte handelingspatroon zal ongewenste reacties
oproepen.
De veronderstellingdat van rollen in principealleen achterde schermenongestrafttijdelijkaf-
stand kan worden genomen, wordt in het bijzonderdoor Victor Turner (1974) genuanceerd. Met
zijn uitwerking van het concept liminale fase, een ongestructureerde faseop het podium, laat
hijziendathettijdelijkomdraaien van rollenop het podiumdan sociaalacceptabel kan worden.
Gideon Kunda (1994) vult deze nuanceringaan doorte laten zien dat ook hettijdelijk loslaten

vande publieke rolop het podiumongestraft kan blijven ineen liminale fase. Een belangrijke
kritiekop het gebruik van het concept rol in hetdramaturgisch perspectief is, ook met denuan-
ceringen van Turneren Kunda, dat hetdestatische, formeleaspecten van het sociale leven te
veel benadrukt (zie bijvoorbeeld Daviesen Harrt 1991 en Czarniawska 1997)31.

Ineen poginghetstatischeen formele karakter van het concept rol te verminderen, betrek ik
inditonderzoeknietalleen formele, publieke rollen in de analogie. Hethandelen van respon-
denten wordt geanalyseerd aan de hand van alle rollen in theatrale processen, zoals regisseur
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en hoofdrolspelermaarook souffleur, technicus, auteuren kassier.F Doordeze roluitbreiding
dekt het begrip'dramaturgisch' hetconceptueel kader van ditonderzoek niet. Dedramaturgie
heeft betrekkingopdeopbouw en structuur van een formele voorstellingop het podium; het
dramaturgisch perspectief iseen voorstellingsperspectief. Aangezien met de roluitbreidinghet
leven in endeinfrastructuur van een theatercentraal komttestaan, en nietalleen deuitvoering
van een voorstelling, wordt over het conceptueel kader van ditonderzoek gesproken alseen
theatraal perspectief.
In hettheatrale perspectief van ditonderzoek maak ik voorde analyse van sociale interacties
gebruik van alle rollen dieeen gebouw tot een theater maken, net zoalsalle medewerkersen ob-

jecten een gebouw toteen UWV-vestiging maken.w Terwijl in hetdramaturgisch perspectief een
sociale instelling wordt gezien alseen plaats waaralle rollen m6eten worden verdeeld (Goffman
1990: 103). worden de UWV-vestigingen in ditonderzoek bovendien gezien alseen plaats waar
rollen kunnen worden verdeeld. Alle rollen kunnen verdeeld worden onder alle personen die
voorenachterdeschermen bijdragenaan de voorbereiding, uitvoering of nabeschouwing van
een voorstellingop het podium. Managers of verzekeringsartsen kunnen de belangrijkste rol-
len op het podium van de vestiging uitvoeren. Maar dan dragen de bewakers bij de ingang, de
wachtruimtes, depapiervernietigersende secretaresses inde kamers naastdie vande mana-

gers net zo goed bij aan de manier waarop de managerszich verhouden tot de verzekeringsart-
sen. Of dit nu isalsonderdeel van desociale interactiesof alsde lokale contextdaarvan.  Net
als het verloop van een theatervoorstelling wordt beTnvloed doorde kaartverkoop of de kwali-
teit van de geluidstechnicus.35
In ditonderzoek wordterdaarnaast van uitgegaan dat voor mensenen dingen diegeen formele

rol op het podium hebben, informele rollen voorhet interactiegebied achterde schermen wor-

den geconstrueerd. Bij informele rollen liggen de grenzen van sociaal gedrag verderuiteen,
omdat meer rechten en minder plichten worden geassocieerd met een sociale positie of status
dan bij formele rollen op het podium het geval is. Maarer zijn grenzen. Net als bij formele rollen

op het podium zal een slechte of onvolledige uitvoering van informele rollen achterdescher-
men ongewenste reactiesoproepen. Denk bijvoorbeeld aan een souffleurdiede verkeerde tekst
influistert, een printerdie het nietdoet of een inspiciantdie vergeet rekwisieten te verzorgen.

De rollen diecentraal staan inditonderzoek betreffende(theatraal formele) rollen van hoofd-

rolspeleren regisseur. Omdat zonder voorstelling geen sprake kan zijn van theatrale processen
mageen hoofdrolspeler niet ontbreken in een theatraal perspectief. De hoofdrol wordt vervuld
doorde persoon die in sociale interactiesdominant is wat betreftaanwezigheid.36 Hij of zij is
bijvoorbeeld veel in beeld omdat hij veel tekst heeft en/of omdat hij het middelpunt van interac-
ties is. De hoofdrolspeler heeft bovendien veel invloed op de richting waarin de interacties zich
ontwikkelen.37
Ook de rol van regisseur is in dit onderzoek belangrijk. Het is net als de hoofdrol een rol die een
individu kangebruikenom verschil te maken, zoalsde formele taak van dedistrictmanagerluidt.
Deregisseurisdominant wat betreftderegie. Hijof zijzalveel invloedhebbenopdeprocedurele
kant van sociale interacties. Zo bepalen regisseurs regelmatig wanneereen interactie of formeel

overleg start, eindigt of onderbroken wordt, en wanneer welkeonderwerpen besproken worden.

Hetgeven vanadviesover verhoudingen kan als belangrijksteaspect van de rol als regisseur wor-
den beschouwd. Dit betreftenerzijdsadvies aan individueleroluitvoerders overhunaanpak, hoe
zichte verhoudentotanderen. Anderzijdskunnen regisseurseen adviserende rol uitvoeren in het
vormen van tijdelijke samenwerkingsverbanden tussen individuen, en daarmee beinvloeden hoe
deze samenwerkingsverbanden zichtotelkaar verhouden (zie ook 1.2.5)
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Kortom, de hoofdrolspeler beinvloedtde richting van sociale interacties door veel opte treden,
teontdekken en teondervinden. De regisseuroefent invloed uitdoortecoardineren, te advise-
renente bedenken. Daarbij ruimte latend voorallespelers, in hetbijzonderde hoofdrolspeler,
om zelf teontdekken, verantwoordelijkheid te nemen en in samenspel metanderenoptredenste
verzorgen.

Het onderhandelen over de definitie van de situatie 1.2.4

De wijzen waarop mensen (of dingen) zich totelkaar verhouden, wordt belichaamd in hetda-

gelijksehandelen. Inditonderzoek sluit ik meaan bijdesymbolisch interactionistische veron-

derstellingdatmensen handelenopbasis van hetbeelddatzij,opdat momenten opdieplaats,
hebben van'de werkelijkheid'. Een werkelijkheidsbeelddatgezamenlijktot stand wordt gebracht
insociale interacties(Blumer 1998: 2) Indeze veronderstelling kan het handelen van individuen
alleen worden begrepen wanneerduidelijk ishoezijdesituatiedefinieren.

Om tot een gezamenlijk werkelijkheidsbeeld te komen, zijn individuen in interactiescontinu
aan hetonderhandelenoverdedefinitie vandesituatie. Het verloopendetijdelijke uitkomsten

van hetonderhandelenzijnafhankelijk van zowel dedynamiek in alsdecontext vande inter-
acties, waaronderhet interactiegebied op het podium of achterde schermen (zie bijvoorbeeld
Goffman 1990, Verweel 1987, Kundai994). In hetonderhandelen overdedefinitie vandesituatie
draait hetom vragen als: welke rollen en welke reactieszijn gepast, wat iseen probleem en wat
iseen oplossing, wiens meningdoetertoe? Kortom,welke betekenissen zijn hieren nu domi-
nant? De pogingom gezamenlijk toteen eenduidigedefinitie vande situatietekomenen deze

in stand te houden, wordt in ditonderzoek beschouwd alsde meest structurerende factor in
sociale interacties (Blumeri998: 5, Goffman 1990: 246).38

Omdat verschillendeindividuen zich moeten kunnen vinden ineen gezamenlijk werkelijkheids-
beeld, isde kern vanditbeeld meestal minderspecifiekdan individueledefinities vandesitua-
ties. Vaak wordt gezocht naarovereenstemmingin vrij oppervlakkigetermen (diebij individueel

gebruikoverigens weI een meerspecifiekerinvullingkunnen krijgen).
In hetonderhandelenoverdegezamenlijkedefinitieissprake vaneen soortarbeidsdeling. Een
betrokkene voor wie hetom zaken gaatdie voorhem erg belangrijk zijn, bijvoorbeeld omdat
een bepaald werkelijkheidsbeeld legitimatie biedt voorzijn handelen, kan een definitievoorstel
doen. Anderen kunnen hem een gunst verlenen door het voorstel te accepteren, bijvoorbeeld
wanneerhet zaken betreftdie voorhenopdatmomentenopdie plaats van minderdirect be-

langzijn. In ruil voordezegunstzal hijopeen andermomentof opeenandere plaats voorstellen
van anderen (moeten) accepteren. Goffman spreekt in een dergelijkgeval overhetontstaan
va n  ee n interactional modus vivendi, een voorlopige schikkingtussen strijdende partijen. Zij dra-
gen samen bij tot den overkoepelende definitie van de situatie 'which invobes not so much a real

agreement as to what exists, but rather a real agreement as to whose claims concerning what issues
will betemporari& honoured' (Goffman 1990: 21). Kortom, in sociale interacties wordt niet zozeer
onderhandeld over (complexe) feiten maarmeeroverde vraag van wie pretentiestijdelijkzullen
worden gehonoreerd, en ten aanzien van welke zaken. De betrokkene van wie pretenties wor-
dengehonoreerd, heeftopdat momentenopdie plaatsdedefinitiemacht.
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Een aanleiding voorditonderzoek naarde wijzen waarop publieke managers zich indedagelijkse
praktijk tot verzekeringsartsen verhouden, is de politieke probleemdefinitie van onvoldoende
bestuurlijkegreepop het verzekeringsgeneeskundig handelen. In de veronderstellingdat ver-
zekeringsartsen handelenop basis van hun definitie vandesituatie, ligtin hun definieringwerk
een sleutel voor het bernvloeden van hun handelen. Goffman steltdatwe het handelen van
anderen kunnen sturendoor zetijdens hetonderhandelenoverdedeftnitie een indruktegeven
die zeertoe zal brengen uit vrije wil te handelen in overeenstemming metonze bedoelingen
(1990: 15) Metandere woorden, greep hebben op situatiesen mensen vereistondermeer het
krijgen en houden van definitiemacht.'9

Het vormen van tijdelijke coalities 1.2.5

Individueel handelen kan bezien worden in individueletermen. Maar wanneer individuen met
elkaarcommuniceren, ontstaat eensociale interactiedie meerisdan eenoptelsom van hetindi-
viduele handelen. Individueel handelen heeft dan ook een functie voordeinteractiealsgeheel.
Vanuitdramaturgisch perspectief issprake van wederzijdse beinvloeding; het handelen van de
een fungeertals stimulans voor het handelen van deander en omgekeerd, waardooreffecten van
individueel handelenonderlingafhankelijkzijn.
Daarnaast wordt in dit perspectief veronderstelddat nauwe samenwerking noodzakelijk isom
gemeenschappelijke werkelijkheidsbeelden tot stand te brengenen in standte houden. Een

dergelijk samenwerkingsverband wordt beschouwd alseen verzameling mensen die in een of
meerdere sociale interacties gezamenlijkeen bepaaldedefinitie van desituatiein stand pro-
beren te houden, om zobepaalde informatie te belichten enandere informatie verborgen te
houden(Goffman 1990:108). Inditonderzoek noem ik deze samenwerkingsverbanden 'tijdelijke
coalities'.w Dedramaturgische veronderstellingdat individuen in sociale interactiestijdelijke
coalitiesaangaan om een bepaaldedefinitie van desituatie in stand te houden, dientals uit-
gangspunt vanditonderzoek. Niet individuen maartijdelijke coalities vormendandeeenheid
van analyse.4,

In de meeste sociale interacties heeft 66n tijdelijke coalitie de leiding. Omdat zij het initiatief
neemt, het verloop van de interactie bepaalt, het middelpunt van de interactie isen/of het
lokale decor beheert. In hetdramaturgisch perspectief geeftdeze coalitieeen voorstelling op
het podium, in het theatrale perspectief in dit onderzoek wordtervan uitgegaan datzij een
optreden geeftdat op het podium of achterde schermen kan plaatsvinden.
Collega'sdiesameneentijdelijkecoalitie vormen, bijvoorbeeldomdatzeallen hetgedrag vaneen
andere collega als probleem beschouwen, zijn in dramaturgisch of theatraal opzicht wederzijds
afhankelijk vanelkaar. Decoalitieisgevormd omdat haardeelnemers baathebben bij dezelfde
definitie vandesituatie; ze moetenelkaar vertrouwen in het constanten opde juiste wijze
presenteren van deze definitietijdenseen optreden van de coalitie. Want'pubhc disagreement
among the membersofthe [coalition] noton& incapacitates themfor united action but also embar-

rassesthe reality sponsored by the [coalition]' (Goffman 1990: 91). Openlijke onenigheld over het

gemeenschappelijke werkelijkheidsbeeld, omdateen van dedeelnemers ruimte laat voorandere
definities van desituatieof decoalitieafvalt, tastde realiteitswaardeaan van hetoptreden van
detijdelijkecoalitie. Dit is bijvoorbeeld hetgeval wanneerhetgedrag van de'problematische'
collega tijdenseen optreden opeens als wenselijk wordt gedefinieerd of wanneerde collega 66n
op den ingelicht wordtoveracties vandeoptredende coalitie.
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Een individu isineentheatraleanalogiedusafhankelijk vande medewerking vananderen omeen
bepaaldedefinitie vandesituatietot standtebrengenen instand te houden. Goffman consta-
teertdatdit mechanisme positieve effecten heeft vooreen organisatiealsgeheel.Collega'sdie
eentijdelijkecoalitie vormen, verschillen namelijk vaak vanelkaarin functioneelen hierarchisch

opzicht. Op het momentdatzij een tijdelijkecoalitie vormen, worden formele verschillen in rang
en status nietvolledig enacted, uitgevoerd. De wederzijdse afhankelijkheid dieontstaatdoor

deelnameaandetijdelijke coalitiedoorkruistdestructurele of socialescheidslijnen in eenorga-
nisatieen zorgt daarmee voor een groterecohesie binnen de organisatie (Goffman 1990: 88).

Er isalleen sprake van een optreden dooreentijdelijke coalitie wanneerzij publiek heeft. Vaak
vormen detoeschouwers sameneenanderetijdelijkecoalitie; een publiekscoalitiedieeendia-
loogaangaatmetdeoptredende coalitie.» In de woorden van Erving Goffman (1990: 96): 'we
oftenfnd that there will be a signifcant sense in which all the remaining participants, in their several
performances of response to the [coalitionshow] put on before them, will themsebes constitute a [coa-
lition].(...) one may speakof dramatic interaction'.
Een publiekscoalitie hoeft overigens niet lijfelijk aanwezigte zijn bij een optreden. Bijvoorbeeld
lezers van vergadernotulen, kijkers van televisieprogramma's of gebruikers van Europese richt-
lijnen vormen een publiekdat geen persoonlijkcontactheeft metdeoptredende coalitie. De
optredende coalitie is zich wei ervan bewustdat hetoptreden achteraf gezien kan of zal worden,
en dat het publiek mogelijk nog gaat reageren. Goffman (1990: 164) spreekt in dergelijke gevallen
van een optreden vooreen'zwak publiek'.
Sociale interacties kunnen echterook onvoorzien achteraf nogdoor publiek worden aan-
schouwd. Zo kaneenonderonsjeachterdeschermen van een coalitieeen plekophet podium
van de vestiging krijgen wanneereen van dedeelnemersernaar verwijst in een formele ver-

gadering. Een gesprektussen een verzekeringsartsen een client in een besloten spreekkamer
wordt een publiekelijkoptreden vande verzekeringsarts wanneerde client de landelijke pers
verslagdoet van het gesprek. Kortom, sociale interactiesdie achterde schermen spelen, in Goff-
man's dramaturgisch perspectief perdeftnitie zonder publiek, kunnen achteraf nog publiekelijk
worden. Dit gegeven versterkt de suggestie van een (op zijn minst potentiale) gelaagdheid van
sociale interacties.

Contextualiseren 1.3

Tijdensdeobservaties vanditonderzoekendeeersteanalysesdaarvan, werd mesnelduidelijk
dat (de beheersing van) de sociaal-medische uitvoering van sociale wetten alsde WAOzich
afspeeltineen zeer roerigveld. Theatraal gezien leekersprake vaneen bijzonderonrustigdecor
dat veel aandachtopeisteen kreeg van zowel spelersals publiek. De notiedat individuen niet
functioneren in een sociaal isolement(zoals uitgewerkt in ondermeer BIumer 1998, Giddens
1999,1991 en Law 1994, 2000), of een theatervoorstelling niet los gezien kan worden van het
decor, verdientdaarom een belangrijke plaats in ditonderzoek. Hoe degeobserveerde sociale
interacties'in context' kunnen worden bestudeerd, is het onderwerp van deze paragraaf.43 Na

een conceptueel verhaal overcontext wordt bovendien een aantal inhoudelijkethema's geintro-
duceerd die zijn voortgekomen uit het contextualiseren van deonderzochte interacties, en een
rode draad vormen in de rest van dit boek.
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Het (re)produceren van gestolde verbanden 1.3.1

Indit boek gaikervan uitdat sociale interacties gestructureerd wordendoor voortdurende
(her)scheppendeonderhandelingen overde werkelijkheid. In hetonderhandelen over werkelijk-
heidsbeelden wordt niettelkensopnieuw begonnen; zelden worden volledig nieuwedefinities
van de situaties gecreaerd. Om met Arie de Ruijter (2000: 7) te spreken:'De in het verleden tot
stand gekomen betekenistoekenning van een situatie of verschijnsel wordt meegenomen naar
nieuwesituaties. Daarklinken zealsecho mee in een nieuwe geconstrueerde betekenis'. De in het
verleden tot stand gekomen betekenistoekenning van een situatiekan beschouwd worden alseen
gestold verband of een terugkerend patroon. Degestolde verbanden die ineen sociale interactie
van betekeniszijn, vormen samen decontext, intheatrale termen hetdecor, vandieinteractie.

Gestolde verbanden bieden een interpretatief kader. Goffman (1986: 10) spreekt in dit verband

van'basic frameworks of understanding available in our society for making sense out of events'.In-
terpretatieve kaders maken onderhandelen in sociale interacties mogelijk. Ze vormen bronnen
voortijdelijkecoalitiesom tot een gezamenlijke definitie van de situatiete komen en zotot
gezamenlijke handelingspatronen. Ook wanneer nog niet duidelijk is waterkomen gaat of deel-
nemersaan decoalitieafzonderlijk van elkaar interacteren (Kendon 1992). Wanneer gestolde
verbandenalsbron wordengebruiktin sociale interacties, wordt gesproken overhet reproduce-
ren van context (zieonderandere Goffman 1986, Weick 1995. de Ruijter 2000).
Veel sociale interacties hebben een routinematig karakter. Dan weten deelnemers wat ze kun-
nen verwachtenendat zeervan uitkunnengaandatanderedeelnemersditook weten. Ook in
deze interacties isechter ruimte vooronderhandelingoverdedefinitie vandesituatie. Bijvoor-
beeld over het moment waaropde interactie begintof wordtafgerond (Kendon 1992: 327).
Bovendien biedt elke interactiede mogelijkheid om gestolde verbanden te verbuigen, zodat
zij een andere betekenis in de interactie krijgen en in gewijzigde vorm kunnen worden mee-
genomen naarnieuwesituaties. Wanneergestolde verbanden in sociale interactiesopeen
gewijzigde manier worden gehanteerd, wordt gesproken over het produceren van context (zie
onder andere Giddens 1999, Weick 1995, de Ruijter 2000)..4

De veronderstellingdatdecontext van individueel handelen insocialeinteracties wordt
ge(re)produceerd, is sterk geinspireerd op interpretatieve benaderingen in desocialetheorie.
Hierin wordt verondersteld dat alle sociale processen tijdelijke en situationele effecten van socia-

leinteractieszijn. Voorbeelden vandergelijkebenaderingenzijn het symbolisch interactionisme,
zoals beschreven door Herbert Blumer (1998),de zogenoemde structuratietheorie van Anthony
Giddens (1979.1999) en de manier waarop John Law de actor-netwerktheorie in navolging van
Bruno Latourheeft uitgewerkt (1994)· Daarbij wordtcontext beschouwd alsdat wat nietde focus
vanonderzoek is maardaarop weI van invloed isenerdoor beinvloed wordt. Deonderzoeker
moetdusonderscheid maken tussenenerzijds focusen anderzijdsdecontext, diehij bovendien
moet afbakenen om het hanteerbaarte houden.
Een analytischonderscheid maken tussen focus, contexten de rest van het sociale betekent
echter nietdat de verschillendecomponenten onafhankelijk vanelkaar(kunnen) bestaan. Inde

dagelijkse praktijk bestaansociale interactiesen huncontextalleen dooren inelkaar. Context
'is' immersalleen maaromdat mensendeze in wisselwerkingmetelkaar(re)produceren. Met
andere woorden, context bestaat niet'van nature' maar iseen relationeel effect.45 Wanneer
individuencontext niet (re)produceren, is het voorhen simpelweg geen context. Opdatmo-
menten opdie plaats bestaatdeze context niet, kortom, vormt het niethetdecor van die sociale
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interactie. Context is in deze veronderstellingen niet determinerend voorindividueel handelen.

John Law iseen vandeauteursdiede veronderstellingprobeertuitte werken dat sociale proces-
sen nietaangedreven wordendooriets van buiten. Regelmatig verwijzend naar Herbert BIumer

en Anthony Giddens betoogt hij dat sociale processen zichzelf scheppen. In zijn boek Organizing
modernity (1994 15, originele accentuering) gebruikt hij hiervoorondermeerde metafoor van de

olieraffinaderij:

'There is nothing outside - no'last instance' - that drives the processes of the social (...). So
the image that we have to discard is that of a social oil re nery. Society is not a lot of social

products moving round in structural pipes and containers that were put in place behorehand.
Instead, the social world is this remarkable emergent phenomenon: in its processes it shapes its
own flows. Movement and the organization of movement are not different'.

Ditbeeld van Law sluitnauw aan bijdezogenoemde structuratietheoriedie Giddens jaren daar-
vooral ontwikkelde (1979,1999 [oorspr. 1984])· Een belangrijke veronderstellingdaarin isdat het
socialezowel een middel isalseen effect. Giddensgaatervan uitdat tussenenerzijds context, in
zijntermen socialestructuren, en anderzijds individueel handelen sprake is vaneengelijkwaar-
digeencyclische verhouding. Een individu maakteen socialestructuurmogelijkdoorhaar in
socialeinteractieste producerenen beYnvloedthaardoormiddelvan reproductie. Tegelijkertijd is
socialestructuur nietalleenenabling maarook constraining voorhet individuele handelen. Men-
sen hebben in sociale interacties geen volledige vrijheid van handelen, bovendien ishun kennis

perdefinitie beperkt. Dat individuen handelingsruimte hebben dankzij enondanksdecontext
van hun sociale interacties, iseen belangrijk uitgangspunt in dit boek.

Begrenzen van de context in dit onderzoek 1.3.2

Contextualiseren vereist hettrekken van grenzen. In ditonderzoek gaat het in het bijzonder
om diesociale interacties van districtmanagersdie betrekking hebben op het verzekerings-
geneeskundig handelen. Dit zijn gelegenheden waarin minstenstwee individuen inelkaars
directeaanwezigheid zijn, maar waarin ook niet-menselijke materialen, zoals papierof een pc,
een belangrijke rol kunnen spelen.
Voor wat betreft decontext van deze focus van onderzoek, maak ik onderscheid tussen lokale
context en extralokale context.46 Bij het construeren hiervan is selecteren onvermijdelijk. De
keuzesdieikhebgemaakt, zijngebaseerdopmijnoordeel welkegestolde verbanden in beeld

gebracht moeten worden om onderliggende mechanismen in relationele processen tussen

publieke managersen verzekeringsartsen te kunnen construeren.

Onderde lokalecontext versta ikgestolde verbanden die alleen opde sociale interacties van de

betreffendedistrictmanager van invloed zijn en erdoor beinvloed worden. In ditonderzoek gaat
hetdan om patronen diegerelateerd zijn aan de lokale vestigingof aan individuele aangelegen-
heden, zoalsde inrichting van een werkkamerof een vriendschappelijke relatietussen collega's.
Het is expliciet geen doel van ditonderzoek om vierafzonderlijke subcases teconstrueren. Om
deze reden zijn bijvoorbeeld regionale kenmerken in de clientenpopulatie, met wellichteen
aspecifieke verhouding met betrekkingtot leeftijd, sekse of etniciteit, of degrootte van achter-

standen op een vestiging komen te vervallen.

29



bureaucratische drama's

De extralokalecontext bestaat in ditonderzoek uitgestolde verbandendie juist nietalleen
ge(re)produceerd worden in desociale interacties van een specifiekedistrictmanager, maarook
in die van anderedistrictmanagers. Hetconstrueren van ditgemeenschappelijkedecor is uiter-
aard selectief.
Ik hebindeeersteplaats gekozen vooreen inperking vandeextralokalecontext tot zogenaam-
de Nederlandsegestolde verbanden, omdatdistrictmanager formeel een Nederlandse functie
betreft metde verantwoordelijkheid voorde uitvoering van Nederlandse wet-en regelgeving.
Dit iseen analytische begrenzing van decontext. Zo staan bijvoorbeeld Europeesen Nederlands
sociaal beleid betreffendeziekteverzuimen arbeidsongeschiktheid indepraktijknietlos van
elkaar, of kunnen Belgische werknemersin degrensstreekonderde Nederlandse wetgeving
vallen. In de zogenoemde Nederlandse processen hebik opnieuw geselecteerd. Mijn selectie
van een groot aantal gestolde verbanden in en doorde onderzochte sociale interacties van dis-

trictmanagers presenteerik in hoofdstuktwee. Onder deze selectie vallen bijvoorbeeld geen

economische patronen, zoalsde conjunctuurof het aantal uitkeringsgerechtigden. Een reden
hiervoor isdatdegreepop verzekeringsartsen in het politieke debat wordt geproblematiseerd
ongeacht de economische situatie op dat moment.

Inhoudeluke thema's als uitkomst 1.3.3

In het volgende hoofdstuk construeer ikde extralokale context vande onderzochte sociale
interacties. Watzijn de belangrijkste gestolde verbanden die in de interacties worden ingezet,
waarnaar verwezen wordt, of die opeen andere manier van invloed zijn opde wijze waaropdis-
trictmanagerszich in hun sociale interacties verhouden tot verzekeringsartsen? Deconclusie

luidtdatdedistrictmanagersindedagelijkse praktijk moetenomgaan met eenonontkoombare
systeemdwang, waarbij zij beperkte individuele handelingsruimte hebben. Uitdit disciplinerende
en beperkende systeem heb ikeen aantalcentralethema'safgeleid.
Ten eerste laghet voordehandom bevindingen uitdesubcaseste bundelen rondom eenaantal
inhoudelijkethema's; thema's waarmeedistrictmanagers perdefinitiete maken krijgen als het
hun verhoudingtot verzekeringsartsen betreft. Het doel van ditonderzoek is immers het be-
noemen van onderliggende mechanismen in relationele processen tussen publieke managers
en verzekeringsartsen, niet hetpresenteren van vierafzonderlijke subcases. Ten tweede was het
sterke krachtenveld geschiktom erde inhoudelijkethema's uit af te leiden, aangezien relationele
processen een meerexpliciete vorm aannemenophetmomentdatmetspanning moet worden
omgegaan (Lewis 1975 4 Goffman 1990: 111)

De vijf centralethema's indit boek zijn:

1.Tijdigen zorgvuldiguitvoeren
Een telkensterugkerendthema indegeobserveerde interacties vandistrictmanagersdiebe-
trekking hebben op het verzekeringsgeneeskundig handelen, iseen (vermeende) spanning
tussen enerzijdshettijdiguitvoeren van sociaal-medische controlesen beoordelingenenander-
zijds het medisch zorgvuldig uitvoeren hiervan. In paragraaf 2.2 ga ik uitgebreid in op (mogelijke

implicaties van) het streven naar medische zorgvuldigheid in desociaal-medischecontrolesen
beoordelingen, hetzelfde geldt voortijdigheid in de subparagrafen 2.3.2 en 2.3.3.
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2. Zakelijke principes in het publiekedomein
Bijalle vierdegeobserveerdedistrictmanagers iseen dagelijkse worstelingzichtbaarmetde
opgaveom vorm te geven aaneenconfrontatie van het publiekedomein met principesuit het
commerciele domein. In hetbijzonderdecijfermatige beheersing van deuitvoeringspraktijkis
eendominanteopdracht waardemanagers nietomheen lijken tekunnen. In de paragrafen 2.3 en

2.5 benoem ikde politiekeen organisatorischeaanleidingen van dezeconfrontatie, ende beleids-

matige invullingen daarvan.

3. Autonomie en status van (verzekerings)artsen
Al in de orienterende interviews, voorafgaand aan de observaties, maakten de districtmanagers
zelf de relatieve autonomie en hetaanzien van 'de dokters' tot centraal onderwerp van gesprek.
Zedefinieerden het ingesprekken met mij niet altijd als lastigof problematisch, wei bleven ze
hetthematotheteinde van dedataverzamelingbij meonderdeaandacht brengen. Ookin hun
sociale interactieskwam ditthema regelmatigtersprake, wanneerergeen artsen bij aanwezig
waren. In het bijzonder in de paragraaf 2.2 ga ik in op juridische handelingsruimte van verzeke-
ringsartsen, en in de subparagraaf 2.4.1 op hun maatschappelijk hoge status.

4. Constante stroom van politieke veranderingen
Het isopvallend datde uitvoering van sociale wet-en regelgevingophetterrein van ziektever-
zuimenarbeidsongeschiktheid veel politiekeaandachtkrijgt. Aandachtdie bovendien vaak leidt
totstructuurveranderingen, in het bijzonderals hetde uitvoering van (de vervangervan) de WAO
betreft. In hetbijzonderinsubparagraaf 2.3.3 construeerikdeconstante stroom van veranderin-
gen waarmee publieke managers en verzekeringsartsen keerop keerworden geconfronteerd;
wijzigingen in wettenen regels, in het stelsel van socialezekerheid, en in organisatiebeleid en
organisatiestructuur.

5. Mediagevoelig werk
Ook kande uitvoering van (de vervanger van)de WAO rekenenop regelmatigeaandacht van de
media. Meestal gaat dit om negatieve aandacht. Dit maakt het handelen van medewerkers van
UWV kwetsbaarder, en isdaarom een factorom rekening mee tehouden. Tijdens deobservaties
bleek verschillende kerendatde mediagevoeligheid van het werk van invloed isophetdagelijks
handelen, en opde verhoudingtussen districtmanagersen verzekeringsartsen. In subparagraaf
2.4.2 wordt ingegaan opdetoegenomen kansdatde uitvoering van sociaal-medische beoordelin-
genopenbaar wordt gemaakten dedrang van moderne media om teontmaskeren.

De vraag hoe indedagelijksepraktijkmetdeze inhoudelijkethema'swordtomgegaan, isleidend
geweest inde verdiependeanalyse van de organisatie-etnografie. Metandere woorden, toen me
na een eerste analyse van deempirischedataverzamelingduidelijker werd waarnaar ik precies op
zoek was gegaan, kon ikdeonderzoeksvragenaanscherpen. Ditzijndeonderliggende vragen die
gezamenlijk het antwoord moeten opleveren op decentrale vraag hoedistrictmanagerszich in
dedagelijkse praktijktot verzekeringsartsen verhouden.

De vijf onderzoeksvragen indit boek luiden:

1. Hoe wordt, indagelijkse socialeinteracties vandistrictmanagersdie betrekkinghebben op
het verzekeringsgeneeskundighandelen, gestalte gegevenaaneentijdige hn medisch zorg-
vuldige uitvoering? (zie hoofdstukdrie)
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2. Hoe wordt in deze sociale interacties gestalte gegeven aan zakelijke principes in de bureau-
cratische uitvoeringspraktijk? (zie hoofdstuk vier)

3. Hoe wordt in deze sociale interacties gestalte gegeven aan de relatieveautonomie en hoge
status van verzekeringsartsen? (zie hoofdstuk vijf)

4.Hoe wordt in deze sociale interacties gestalte gegeven aaneen constante stroom van politieke

veranderingen? (zie hoofdstuk zes)
5. Hoe wordtindeze sociale interacties gestalte gegeven aandekansdat bureaucratisch hande-

len openbaar wordt gemaakt? (zie hoofdstuk zeven)

De episodes 1.4

De kracht van etnografisch onderzoek ligt in de gedetailleerde aandacht voorhetalledaagse
(institutionele) sociale leven van een bepaaldegroep. Om deze kracht van een etnografie te
benutten, heb ik ervoor gekozen deempirische rijkdom van ditonderzoekte tonen in de vorm
van vijf episodes. Eenepisode bestaat uitzes tot negenchronologische maarnietperdefinitie
aansluitendesociale interacties, die ik presenteer als sc*nes. Dit iseen reeks sociale interacties
van een districtmanager rondom 66n concreet, spanningsvol, relatief afgebakend proces in de

observatieperiode.

Het vormen vanepisodesheb ikervarenalszeer secuurfileren. Detranscripten vandeobser-
vaties bieden niet meerdan een chaotische brei van vervlochten verhaallijnen, personages met
dubbelrollen,gelaagdeinteractiegebiedenen meerduidigerekwisieten.Gideon Kunda (1992: 238)
noemteen etnografisch onderzoekdan ook het krijgen van greepop the unknownjungle. Om enig
houvast te hebben bij het vormen van de episodes, heb ik een aantal criteria gehanteerd.

Ten eerste wordt in elke episodegestalte gegevenaandan van devijf inhoudelijkethema's in dit
boek. Analyse van de manieren waarop in de episodesaan dethema'sgestalte wordt gegeven,
levert antwoorden op voorde (aan dethema'sgerelateerde) onderzoeksvragen.
Ten tweede heb ik gekozen voor critical cases of incidenten. Inditonderzoek schrijf ikover so-
ciale interacties met een sterk krachtenveld als gedeelde context. Door hierook nog eenseen

spanningsvolle gebeurtenis uitte lichten, zullen relationele processen een (nog) meerexpliciete
vorm aannemen. Hetzijn immers situaties waarinde managers verschil kunnen maken. Deeer-
ste vierepisodes zijnalledaagseincidenten, de vijfdeepisodeiseen nietgebruikelijke maarwel

typerendecrisis.
Ten derde vindt in een episode een aantal sociale interacties plaatsopeen podium,en een aantal
achterde schermen. Hierdoor wordtzichtbaarwatopen en wat meer verborgen definities zijn die
de betrokkenen tot stand brengen en in stand houden.
Ten slotte is uit alle vierdesubcaseseen episode afkomstig. Episodes zijn overigens niet karak-
teristiek voordesubcases waaruit zegevormdzijn; ze verwoorden processendie inallesubcases

zijn aangetroffen.

De vijf episodes in dit boek zijn:

1. Episode Medisch beroepsgeheim

Deze episode staat in hoofdstuk drie, in het kader van de eerste onderzoeksvraag hoe in de sociale
interacties gestalte wordt gegeven aan een tijdige en medisch zorgvuldige uitvoering.
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Dezeepisodespeeltzich af ineen regionaal managementoverleg. Dedirecteurvraagtdedis-
trictmanagers, via de regiodirecteur, om op korte termijn de verzekeringsartsen bij hem aan te
geven die gehoorgeven aan een oproep. Het gaatom een oproep van de bestuursvoorzitter van
de Nederlandse vereniging voor verzekeringsgeneeskunde (NVVG) om niet langer meete wer-
ken aan het archiveren van medische rapportages in een bepaald registratiesysteem. De aanwe-

zige districtmanagers problematiseren het zorgvuldige handelen van verzekeringsartsen in het
licht van een tijdige uitvoering van sociaal-medische beoordelingen. Vervolgens vertelteen van
hen over"deonrust"die naaraanleiding vandeoproep isuitgebroken onder verzekeringsartsen
op haarvestiging. Het isde verhouding metde verzekeringsartsen diedan centraal komtte
staantijdens het formeleoverlegen ook in de pauze.

2. Episode Veredelde productiebaas
Deze episode staat in hoofdstuk vier, in het kader van de tweede onderzoeksvraag hoe gestalte wordt
gegeven aan zakelijke principes in de bureaucratische uitvoeringspraktijk.

Districtmanager Martijn krijgt van de regionalecontrollerde vraaghoeveel herbeoordelingen
WAOzijn vestiging'nogheeft liggen'alsachterstand en doorexternen wil laten uitvoeren. Inde
episode wordtdedagenlangezoektocht gevolgd naar(virtuele) dossiers in registratiesystemen.
Hetluktdedistrictmanager niet, ook nietingesprekken met de regionale controller en metzijn
cijferproducentopde vestiging, om uitderegistratiesystemen opte maken hoeveeldossierser
opzijn vestigingliggen waarvandeherbeoordelingal langhad moeten plaatsvinden. Naeen paar
dagen geeftde districtmanagerdeoperationele managerde ruimte om te beslissen hoeveel dos-
siers worden overgedragen.

3. Episodeopoorlogspad
Deze episode staat in hoofdstuk vijf, in het kader van de derde onderzoeksvraag hoe gestalte wordt
gegeven aan de relatieve autonomie en hoge status van verzekeringsartsen.

Drie maanden voor deze episode heeft districtmanager Mark van de directie arbeidsgeschiktheid
te horen gekregen dat geen achterstand magontstaan bij nieuw opte stellen reTntegratieversla-

gen, dooreen verzekeringsartseneen reintegratiebegeleider. Wanneerdedistrictmanagerin de
episode te horen krijgtdatderegiodirecteur wildatdeontstaneachterstand van reintegratie-
verslagen wordt weggewerkt, stapt hij meteen opde rerntegratiebegeleiders af. Hij laat daarbij
weinig ruimte voordeoperationele manager. Met de uitvoerende verzekeringsartsen zoekt de

districtmanagergeen contact. De vrees voorde medici isgrootbij alle betrokken indeepisode.
Wei voertdedistrictmanagereen gesprek metdestafarts. Hieruit blijkt(opnieuw)datde verze-

keringsartsen huneigen ganggaan.

4. Episode Hetgeloof geven

Deze episode stoat in hoofdstukzes, in het kadervan de vierde onderzoeksvraag hoe gestaltewordt
gegeven aan een constante stroom van politieke veranderingen.

Naaraanleiding van (opnieuw) een beleidsverandering voeren districtmanager Melvin, de ope-
rationelemanagerendestafarts stevigediscussies. De veranderingis hetaanbrengen van priori-
teiten in het verzekeringsgeneeskundige werkeneen efficiante manier van werken. De managers
willen dat verzekeringsartsen hun werktijd anders gaan indelen en besteden. Destafarts biedt
weerstand, onderanderedoortestellendat decijfers waaropde managerszich baseren niet
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kloppen. Dedistrictmanager voertachterdeschermen veel gesprekken metdeoperationelema-
nager, om haarsterk geTnstrueerd destrijd metdestafartsen ook uitvoerend verzekeringsartsen
te laten voeren. In het contact met de stafarts probeert hij af tetasten wat de bereidheid van de

verzekeringsartsen isom (opnieuw) te veranderen in een meer bedrijfsmatige richting.

5. Episode Medische zegen

Dezeepisodestaatin hoofdstuk zeven, in het kadervan devijfdeonderzoeksvraag hoe gestalte wordt
gegeven aan de kans dat bureaucratisch handelen openbaar wordt gemaakt

Na afwijzing vooreen WAO-uitkering doet een clienteen zelfmoordpoging. Hij komt in een

psychiatrisch ziekenhuis terecht. Zijn vrouw en kinderen gaan kortdaarna naarde vestiging,
om alsnogeen WAO-uitkering voorhem te regelen. Formeel neemtdistrictmanager Maud het
besluitde uitkeringalsnogte verstrekken. Een reden hiervooris het voork6men van media-

aandacht. Zij is echter niet helemaal gerust op het besluit. Ze vraagtachteraf de stafarts om

zijn medischezegen. Deepisodeeindigtmetdemedischezegeningdoordestafarts. Wanneer
de familietevreden uitbeeld verdwijnten dedreiging van media-aandacht is geweken, valtde
coalitie van ondermeerdistrictmanageren stafarts uitelkaar. De rest van deobservatieperiode
hebben zij geen enkel contact meer.

Dezeepisode is niet gebruikelijk, districtmanagerskrijgen niet regelmatigopdirecte wijze met
(familieleden van)een client te maken, maarzij is weI typerend voor deonderzochte praktijk.
Zij laatdeonregelende krachtzien van het binnendringen van de buitenwereld in desociale
interacties van districtmanagers.

Hoe dit boek te lezen? 1.5

In dit boek pas ik wetenschappelijke inzichtenen werkwijzen toeopdedagelijkse gang van zaken

bijde selectiebureaucratie UWV, in hetbijzonderop hethandelen vandistrictmanagers in ver-
houdingtot verzekeringsartsen. Metheteerstedeel van deze paragraaf wil ik benadrukken dat
diteen tekstoplevertdie nietdescriptief is, maarinscriptief. Door verschillende verhalen met
elkaarte verweven, bied ikeenconstructie van deonderzochte sociale interacties vandistrict-
managers. Hoe ikdeze constructie inditboektot werkelijkheid breng, zetik uiteen in hettweede
deel van deze paragraaf.

Een werkelijkheid schrijven 1.5.1

In diteerste hoofdstuk heb ik drie afzonderlijke verhalen verteld. Allereerst een organisatie-
etnografie, waarindesociale interactiescentraal staan vandistrictmanagersarbeidsgeschikt-
heid bij UWV (zie de paragrafen 1.1 en i.4)· Om aan deze sociale interacties gestructureerd bete-
keniste kunnen geven. heb ik een theatraal perspectief uitgeschreven (in paragraaf 1.2)en een
conceptueel verhaal overcontextualiseren (in paragraaf 1.3).In dezetheoretische verhalen is
een belangrijke veronderstellingdatmensen in hun socialeinteracties continu onderhandelen
om tot een beeld vande werkelijkheid te komen. Daarmee beschouw ikde werkelijkheid alseen
socialeconstructie, dienieteenduidigof stabiel is.
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Deze veronderstellingkan ik ook toepassen op wetenschappersen hun academische werkelijk-
heid. Endan sluit ik meaan bijdeconclusie van Bruno Latouren Steve Woolgar (7986 3i)dat
'scientijic activity is just one social arena in which knowledge is constructed'.< Deze conclusie betekent
datik metdit boek geen beschrijvingof representatiebied, waarmee 'de' waarheidaan hetlicht
komt. Netals mijn respondenten construeerik. Dusontkom ik nietaan inscriptie; ikleg betekenis
in het geobserveerde handelen, endaarmee schrijf ikeen werkelijkheid (Latour& Woolgar 1986,
zie bijvoorbeeld ook Czarniawska 1997 en Akrich 1992).

Hetconstrueren van deonderzochte praktijkdoe ikop basis van systematische observatiesen
door het systematisch hanteren van een theoretisch perspectief. Dit dient mijn tekst navolgbaar
en daarmee intersubjectief te maken.4 Daarom durf ik de hypothese te poneren dat ik schrijf
overonderliggende mechanismen in de beleidsuitvoering voor wat betreftziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid. Mijn constructie suggereert immers dater inherente processen zijn in
de praktische gang van zaken bij dedivisiearbeidsgeschiktheid van UWV.
Hetindividuele handelendatzichtbaaris in deepisodes, in de hoofdstukkendrietoten met
zeven, beschouw ik alseen voorbeeld van wijzen waaropdeze processen in de alledaagse prak-
tijkgestalte krijgen. Mijn doel van hetzichtbaarmaken is niet het tonen vande mate waarinde

geschetste processen zich voordoen, of deexacte keuzesdiede geobserveerdedistrictmanagers
en hun interactiegenoten maken. Hetgaat me indit boekom het verfijnen van hetinzicht in
de wisselwerkingtussen het praktisch handelen van districtmanagersen desociale structuren
waarin en waardoordit plaatsvindt. In de hoop zichtte bieden op (al langer bestaande) uitvoe-

ringsvraagstukken.49

Opbouw van detekst 1.5.2

Om in dit boek een intersubjectieve tekst te kunnen schrijven, streef ik naar het leggen van
navolgbare verbanden tussen (mijn selectie van)degeobserveerde praktijken en mijn interpreta-
tiekaders. Daarom vertel ik indeeerste tweehoofdstukken afzonderlijke verhalen, dieikdaarna
samenbreng in dezogenoemde episodehoofdstukken.
In het eerste hoofdstuk beschrijf ik hoe en waarom ditonderzoek is opgezeten uitgevoerd. Ook
bied ik hiertwee conceptuele verhalen, waarmee ik hetempirischeonderzoeksmateriaal van
betekenis zal voorzien. In hettweede hoofdstuk geef ikeen uitgebreide constructie van de con-
textdiedeonderzochte sociale interacties metelkaardelen. Ditdientalsachtergrondinformatie
waaraan ik in de episodehoofdstukken regelmatig refereer.

Indeepisodehoofdstukken, drietoten met zeven, vorm ikopdelinkerpagina mijnempirische
verhalen en bied ik opde rechterpagina mijn theoretische constructie hiervan. Deze hoofdstuk-
ken kennen een thematischeopbouw, aandehand van deonderzoeksvragen, met eenonderlig-
gendetheatrale lijn. Hetdoel vanditboek ishetconstrueren van mechanismen in relationele

processen tussen publieke managersen verzekeringsartsen. Daarom lag het voorde hand om de

bevindingen indesubcases te bundelen rondom een aantal inhoudelijkethema's waarmeede

districtmanagersperdefinitietemaken krijgenalshet hun verhoudingtot verzekeringsartsen
betreft.

Eerst laat ik zien dat van dedistrictmanagers van alles wordt verlangd voor wat betreft het

verzekeringsgeneeskundig handelen. In hetderde hoofdstuk toon ik hoe conflicterende rollen
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van de districtmanageren de verzekeringsartsen worden gebruiktom naarzichzelf en naarde
situatiete kijken. Dan blijktdathun belangentegenstellingin depraktijkde vorm krijgt vaneen
patstelling. Dedistrictmanagers neigen naareen sterk geloof in het getal.
In het vierdehoofdstuk construeerik hoe in het licht van ditgeloof wordtonderhandeld over
het beeld vande werkelijkheid. Beelden op basis waarvan districtmanagers pogingen doen tot
digitale beheersing van de analoge verzekeringsgeneeskundige praktijk. Hierbij krijgen registra-
tiesystemen een zogrote roldatzeeen regime worden diededistrictmanagerslatenopgaan in
een werkelijkheid met veel cijfersen weinig concrete verzekeringsartsen.
Daarna komt, in het vijfdehoofdstuk, hetmachtsvraagstukexplicietoptafel. Dan blijktsprake
van een machtsvacuOm, aangezien hetgezag van de verzekeringsartsengroterisdandat van de
districtmanager. Vooral de samenwerkingtussen de districtmanageren de stafarts is hier weinig
effectief.

Vervolgens laat ikzien watergebeurtalsdedistrictmanagerendestafarts bij wijze van uitzon-
dering wei contact hebben. In het zesde hoofdstuktoon ikeen soort best practice,· een district-
managerdiemetdestafartsonderhandelt overhet beTnvloeden vande productiedoor verzeke-
ringsartsen. Hieruit blijkt dat het voeren van een dialoog, al zijn de verschillende spelers het niet
metelkaareens, een belangrijke stap is in hetopenbreken van het machtsvacuum.
In het zevendehoofdstuklaatikzien hoehet contact verloopttussen eendistrictmanagereneen
stafarts wanneerde buitenwereld, in de vorm van familie van een client, hun sociale interacties
binnenloopt. De voorgaande hoofdstukken worden gekenmerktdoorhet vermijden van aandacht
van buiten. Hierblijkt(bedreigende)aandacht van buiten even te leidentot interne cohesie.

In het slothoofdstuk beantwoord ikexpliciet decentrale vraag van ditonderzoek, hoe publieke
managerszich verhoudentot verzekeringsartsen. Ik betoogdatzij zichzelf zowel letterlijkals
figuurlijk wegcijferentenopzichte van deze artsen. Ook benoem ikdrie bureaucratischedrama's
waarin sprakeis vaneen problematische wisselwerkingtussendagelijkse socialeinteractiesen
decontext waardooren waarinze plaatsvinden. Iksluithethoofdstukendaarmeeook het boek
af met een verkenning vaneen meerpraktijkgerichteaanpak van uitvoeringsvraagstukken indit
publiekedomein.
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' De raad van bestuur van de uitvoerende organisatie UWV geeft in 2006 aan dat er'op onderdelen onvol-

doende samenhang [is] tussen management en medewerkers waardoor de betrokkenheid en prestaties

van medewerkers onderdruk staat', en het nodig is om 'de binding met professionals te verbeteren'

(2006a: 24)· Coen Teulings, Romke van der Veen & Willem Trommel spreken al veel eerder - in hun analyse
van tien jaar herziening van het sociale zekerheidsstelsel - over het belang van (meer) sturing en beheers-

baarheid van een 'ondoorzichtige' uitvoering van de ziektewet en de WAO (1997: 241, 245)· Ook in diverse

overheidsrapporten, waaronder Algemene rekenkamer (2001) en Berendsen & Mullenders (2004) van de

Inspectie werk en inkomen, wordt de beheersbaarheid van verzekeringsartsen door publieke managers

keer op keer geproblematiseerd.

' Deze studies kunnen getypeerd worden als managerial behavior onderzoek. In dit type onderzoek staat
de vraag centraal wat managers doen, waarbij verondersteld wordt dat zo ongestructureerd mogelijke
observaties een belangrijke bijdrage leveren aan beantwoording van deze vraag. Henry Mintzberg wordt
beschouwd als de geestelijke vader van dit type onderzoek. Hij doet niet als eerste op deze wijze onder-

zoek naar het gedrag van managers, maar zijn werk is zeer invloedrijk op dit gebied. Voor een uitgebreid

overzicht van onderzoek naar en theorievorming over publiek management en publieke managers sinds

de jaren vijftig van de vorige eeuw, verwijs ik naar het boek Attention! Work and behavior of public manag
ers amidst ambiguity (2000) van Mirko Noordegraaf.

3 Een prachtig voorbeeld van een observatieonderzoek naar de manier waarop processen in (wetenschap-

pelijke) organisaties kunnen verlopen, toont John Law in zijn boek Organizing modernity (1994). Law

probeert in zijn casestudy, uitgevoerd bij een wetenschappelijk laboratorium, patronen van ordenen en
organiseren te construeren. Hij doet dit door te onderzoeken hoe mensen grenzen creeren tussen actor
en structuur (zie ook noot 28 B 42). Zo komt hij tot een onderscheid in ordeningswijzen, als effect van
relationele processen, waarin actoren structuur verschillend inzetten. Hij spreekt bijvoorbeeld over de
ordeningswijze 'ondernemerschap' en de ordeningswijze 'roeping', als voorbeelden van wijdverbreide
gereproduceerde ordeningspatronen in de sociale netwerken van het onderzochte laboratorium. In

de ordeningswijze van ondernemerschap overmeestert een manager structuur door haar in te zetten,
ondermeer door veel waarde te hechten aan protocollen en regels. In de ordeningswijze van roeping
overmeestert een manager de formele structuur door haarte negeren, bijvoorbeeld door creativiteit of
zelfontplooiing als wenselijker te definieren (zie ook noot 96 p. 123).

Ook Gideon Kunda biedt met zijn boek Engineering culture (1994) een voorbeeld van een fascinerend, rijk

onderzoek naar de dynamiek van (commerciele) organisatieprocessen. Op basis van observaties bij een

grote hightech organisatie in Amerika creeert hij zicht op de manier waarop het (in de jaren negentig zeer

populaire) begrip corporate culture in lokale praktijken gestalte krijgt Aan de hand van verhalen over het
uitvoeren van rituelen en rollen laat Kunda zien hoe managers proberen een organisatiecultuur te cree-
ren, en hoe deze wordt ervaren door medewerkers. Hij duidt werkbijeenkomsten bijvoorbeeld als presen-

tational rituals waarin de organisatie-ideologie wordt gedramatiseerd, tot leven wordt gebracht Daarbij
maakt hij onderscheid tussen drie typen rituelen: talking down (zoals een toespraak van een manager),

talking across (hierarchisch gelijkwaardig praten) en van ta/king around (routinematig praten). Kunda toont

vervolgens hoe deze rituelen (verschillende) gelegenheden zijn om een gedeeld kader te creeren, waarin

de deelnemers worden geacht op bepaalde wijzen de sociale werkelijkheid te ervaren, uitte dragen en te

bevestigen. In een bijeenkomst waar wordt gepraat over routinewerk gaat het bijvoorbeeld het minst ex-

pliciet over ideologische boodschappen terwijl het juist hier is waar leden van de organisatie de sterkste

druk voelen om (hun rol in) de ideologie te omarmen. Kunda laat overigens ook zien dat deelnemers, zelfs

wanneer zij tijdens een ritueel een hoge druk ervaren om een bepaalde rol te vervullen, aan het begin en

einde van een ritueel deze rol (als onderdeel van de ideologie) ongestraft tijdelijk kunnen loslaten (zie

ook noot 113 P. 152). De studies van John Law en Gideon Kunda zijn een belangrijke inspiratiebron voor dit
onderzoek.

4 Een veronderstelling in dit boek is dat de sociale wereld is opgebouwd uit processen. Ik beschouw het so-
ciale als een doorlopend proces, en niet als een ding zoals 'het management' of'de verhouding'. Bovendien

ga ik ervan uit dat het sociale een proces is dat nooit 'klaar' is, en vaststaande eindresultaten dus niet zijn te
vinden. Deze aannames hebben geleid tot een onderzoek naar patronen. Dit is een onderzoeksbenadering
die verwant is aan een theoretisch methodologische orientatie die het symbolisch interactionisme wordt
genoemd. In latere voetnoten in dit hoofdstuk ga ik nader in op deze orientatie; in noot 29 (R 43) bied ik
een korte schets, in de eindnoten 30 (B 43) en 38 (B 45) geef ik aan hoe ik me in dit boek hiertoe verhoud.
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s Wanneer ik in dit boek de term selectiebureaucratie gebruik, doel ik op de organisatie(s) die sociale
wet- en regelgeving uitvoeren op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Tot 1995 zijn
dit achttien bedrijfsverengingen, daarna ontstaan vijf uitvoeringsinstellingen (Gak, Cadans, Uszo, Sfb en
Guo) met het Lisv als centrale opdrachtgever. |n 2002 fuseren deze vijf instellingen en het Lisv tot het
UWV. Zie voor een beschrijving van de geschiedenis van de formele organisatie van de uitvoering van de
sociale zekerheid het overzichtswerk 'Dilemma's van sociale zekerheid' (1997)

6 Zie bijvoorbeeld Helen Schwartzman's Ethnography in organizations (1993) voor een introductie in (de rol
van veldwerk in) organisatieonderzoek.

7 Het etnomethodologische perspectief is ontstaan als tegenreactie. In de jaren zestig van de vorige eeuw
komt in de Amerikaanse sociologie het idee op dat sociologen het gedrag van individuen 'hove "over soci-
alized-' (Coulon 1995 41). Zij zouden individueel gedrag beschouwen als het resultaat van het volgen van
regels, en dus veronderstellen dat sociale structuren het lokale handelen determineren. De basis van de
tegenreactie is dat individuen regels niet volgen maar gebruiken, waardoor lokale interacties het waard
zijn om als fenomeen te bestuderen (niet als afgeleide). De grondlegger van dit etnomethodologische
perspectief is Harold Garfinkel. Hij heeft deze stijl ontwikkeld op basis van 'a varied set of "sources of

inspiration", including on the one hand most prominently his teacher and PhD supervisor Talcott Parsons, and
on other the phenomenological philosophies of [amongst others] Alfred Schutz' (Ten Have 2002). Als theore
tisch object van onderzoek kiest Garfinkel voor de 'methoden' die mensen situationeel gebruiken om de
sociale werkelijkheid te construeren.
Een centrale etnomethodologische vraag is hoe de situatie in sociale interacties (telkens opnieuw) wordt
gedefinieerd. Dit in theoretische tegenstelling tot onderzoek dat draait om de vraag wat de definitie van
de situatie is, met als doel het 'etic' beschrijven van zogenoemde universele processen. En ook in theo-
retische tegenstelling tot onderzoek dat draait om de vraag welke definities in sociale interacties worden
gehanteerd, met als doel het construeren van een zogenoemde 'emic' of cultuurspecifieke realiteit om
door de ogen van de onderzochten naar de wereld te kunnen kijken. In etnomethodologisch georienteerd
onderzoek gaat het ook om de emic realiteit van de onderzochten, maar dan wordt hun betekenisgeving
vooral bestudeerd als structurering van hon praktische handelen (Ten Have 1999).

8 Niet eerder iseen wetenschappelijke publicatie verschenen over het verloop van dagelijkse sociale in-
teracties van districtmanagers bij UWV als zogenoemde integrale managers van verzekeringsartsen. De
functie en de integrale verantwoordelijkheid, dit wil zeggen verantwoordelijkheid voor zowel de kwaliteit
als de kwantiteit van het verzekeringsgeneeskundig handelen, bestaan sinds 2002. Sindsdien is weI een
openbaar rapport verschenen van de Inspectie werk en inkomen (Berendsen & Mullenders 2004) naar de
manier waarop deze managers in de dagelijkse praktijk invulling geven aan deze integrale verantwoorde-

lijkheid. Ik beschouw de bevindingen die in dit rapport gepresenteerd worden als een belangrijk uitgangs-
punt van dit boek (zie ook noot 49 P- 47)

9 In een van de subcases zijn geen uitvoerende verzekeringsartsen ge'interviewd. Aangezien de onderzoe-
ker al tijdens de observaties de regiodirecteur, de stafarts en de operationele manager ontmoet kunnen
zij na de observaties rechtstreeks benaderd worden voor het afnemen van een interview. Met de district-
managers wordt voorafgaand aan de observaties afgesproken dat zij de onderzoeker laten weten welke
twee uitvoerende verzekeringsartsen benaderd kunnen worden voor een interview. Een van de geobser-
veerde districtmanagers reageert na de observaties niet op verschillende verzoeken om kenbaarte maken
met welke verzekeringsartsen contact opgenomen kan worden. Wanneer ik hem twee jaar later weer
ontmoet en vraag waarom hij hiervooronbereikbaar was, geeft hij aan dat het voor hem "geen prioriteit"
had en "dus niet op actie hoeft te rekenen".

'° In een van de cases definieren twee respondenten zichzelf bijvoorbeeld expliciet als mannen of jongens
dooronderlingover hun vrouwelijke collega's te spreken als "de meisjes". Naar mijn idee accentueren ze
hun 'mannelijkheid' bovendien door dagelijkse gesprekken te voeren over een 'mannelijk' onderwerp als
(het belang van de grootte en snelheid van) auto's en door vaak grappen te maken op grond van sekse en
seksuele geaardheid. Ze kondigen een bezoekje aan het toilet bijvoorbeeld aan als "even kijken of ik nog
een jongetje ben" en voeren regelmatig komisch bedoelde dialogen over homoseksualiteit zoals: "Die
nieuwe arts is weI een lekker jong kereltje" - "lk wist niet dat jij in die sfeer dacht, joh" - "Nee, ik denk,
ik moet even oppassen wat ik zeg, want anders krijg ik weer een spiegeltje". Het benadrukken van hun
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gezamenlijke 'mannelijkheid' lijkt niet alleen een belangrijke onderling bindende factor te zijn maarook
afstand te creeren tot 'de meisjes' waarvan ze zeggen "animositeit" te ervaren.
De invloed van andere rollen die geassocieerd worden met persoonskenmerken, zoals huidskleur en
leeftijd, op de verhoudingtussen publieke managers en verzekeringsartsen is ook geen onderwerp van dit
onderzoek. Wei is het mogelijk het vermelden waard dat alle respondenten in dit onderzoek een blanke
huidskleur hebben, op edn na, en elke functie uitgevoerd worden door mensen in eenzelfde leeftijdscate-
gorie, met uitzondering van de functie van uitvoerend verzekeringsarts. De districtmanagers zijn rond de
vijfenveertig jaar, de stafartsen en operationele managers vijf tot tien jaar jonger en de regiodirecteuren
vijf tot tien jaarouder.

" De dataverzameling heeft plaatsgevonden in het kader van zowel een onderzoek van de Inspectie werk
en inkomen dat ik leidde, als van dit proefschrift (zie ook noot 15 P. 40). De dataverzameling is door mij en
mijn toenmalige inspectiecollega jeroen Kerseboom uitgevoerd.

" Wat de districtmanagers belangrijk vinden, wordt overigens ook al eerder duidelijk. Tijdens een eerste

telefonisch contact, om het onderzoek over 'managen van verzekeringsartsen' te introduceren en een af-
spraak te maken voor het interview, doen drie van de vier districtmanagers een voorstel. Ze willen graag
dat hun operationele manager aanwezig is bij het interview. Ze zijn van mening dat het managen van
verzekeringsartsen voornamelijk bestaat uit het sturen op productie. De drie operationele managers zijn
ook aanwezigtijdens het interviewen, wat de gelegenheid biedt ze te vragen naar hun dagelijkse werk-
zaamheden ten aanzien van het verzekeringsgeneeskundige handelen en een eerste indrukte krijgen van
het contact tussen de districtmanager en de operationele manager.

13 Naast deze observaties van het handelen van districtmanagers hebben nog een aantal extra observaties
plaatsgevonden, ter achtergrondinformatie. In den subcase is bijvoorbeeld de operationele manager

gedurende een middag geobserveerd, waarin zij ondermeer een aantal tweegesprekken voerde - met de
stafarts en drie verzekeringsartsen. In een andere subcase is een ochtend extra geobserveerd omdat toen
een landelijke voorlichtingsbijeenkomst voor districtmanagers plaatsvond.

- In dit onderzoek verloopt de introductie van een onderzoeker, Jeroen Kerseboom of ikzelf, en een audio-
recorder in formele bijeenkomsten bijvoorbeeld bijna altijd op lacherige toon. Met humor wordt expliciet
gemaaktdat de situatie anders is dan 'normaal'. De beslotenheid en privacy van het gebied achter de
schermen wordt tijdelijk doorbroken. Komisch bedoelde opmerkingen over een voortdurend aanwezige
pottenkijker worden overigens tot het einde van de observaties voor de onderzoeker opgevoerd, of zelfs

daarna nog. We horen bijvoorbeeld pas maanden na de observaties, tijdens het beluisteren van de band-
opnames, dat districtmanager Max zich in afwezigheid van onderzoeker Jeroen richt tot de microfoon,
het geluid van een trompet nadoet en roept: "Jeroen is plassen". Districtmanager Mark zegt regelmatig
tegen mij wanneer hij zijn kamer wil gaan verlaten: "Kom schaduw, in de benen". Maarook anderen ma-
ken regelmatig opmerkingen over het feit dat de districtmanager gevolgd wordt door een onderzoeker
met audiorecorder en aantekeningenblok. Een cijferproducent zegt bijvoorbeeld tijdens een informeel
overleg waarbij districtmanager Maud even stil valt: "- lachend - Schrijf op 'ze doet niks'!". Een stafarts
die spontaan de kamer van districtmanager Melvin binnenloopt kijkt naarde onderzoeker, maakt een

schrijfbeweging en zegt: "De stafarts komt binnen", waarop de stafarts en de districtmanager lachen. Dit
zijn echter uitzonderingen.
De geobserveerde managers geven achteraf aan vrij snel gewend te zijn aan de continue aanwezigheid
van een onderzoeker en noemen de aanwezigheid bijvoorbeeld "bescheiden" en "als een meubelstuk".
Daar ben ik blij om want Jeroen en ik hebben zoveel mogelijk geprobeerd een onderzoekereffect te be-
perken. Dit leverde praktische vragen op als: Waar ga ik zitten? Hoeveel gelegenheid geef ik de geobser-
veerde manager om 'reflecterend' tegen me aan te praten? Hoe zorg ik dat mijn hoogzwangere buik niet
steeds goed bedoelde aandacht krijgt? Na hoeveel minuten mag ik op zoek gaan naar een geobserveerde
manager die onaangekondigd is 'weggelopen' (misschien voor een toiletbezoek)? Vragen die ontstaan
omdat sociale wenselijkheden voor een naturalistische observant helemaal niet wenselijk zijn; zijn gedrag
kan immers geduid worden als afluisteren, bespieden, genegeerd willen worden, oogcontact vermijden,
veel 'krijgen' zonder opdat moment iets terug te geven. Een neveneffect van naturalistisch observeren is
een overtuigend bewijs van de kracht van socialisatie.
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'S Voorafgaand aan de dataverzameling is de respondenten verteld dat de empirische data zullen worden

gebruikt voor zowel een onderzoek van de Inspectie werk en inkomen als voordit proefschrift (zie ook
noot 49, P· 47) Gezien de formele relatie tussen de inspectie als toezichthouder (van het ministerie
van SZW) en UWV als ondertoezichtgestelde, waren zij verplicht om medewerkingte verlenen aan dit
inspectieonderzoek. In de praktijk hadden zij de mogelijkheid om het verzoek tot intensieve observaties
en interviews af te wijzen. Een van de benaderde districtmanagers heeft van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt Hij vertelde me dat er zoveel onrust op zijn vestiging was onder de medewerkers, onder meer
door een grote hoeveelheid wijzigingen in korte tijd, dat hij het meekijken van een onderzoeker (van
de toezichthouder) op dat moment als zeer ongewenst ervoer. Ik heb toen een andere districtmanager

benaderd met een verzoek tot medewerking. Alle respondenten in deze organisatie-etnografie hebben

expliciet ingestemd met het uitvoeren van het onderzoek.

Tijdens de observaties leggen de respondenten veruit de meeste nadruk op het onderzoek van de inspec-
tie. Het handelen van de formele toezichthouder is voor hen in potentie immers verstrekkender dan dat
van een promovendus. Terwijl een wetenschappelijke onderzoeker kijkt en interpreteert wordt van een
toezichthoudende onderzoeker verwacht dat hij k i j kt interpreteert en oordeelt

'6 Frank de Mink suggereert in 'Metaforen als motor' (1996), waarin hij probeert de werking van metaforen
te verklaren, dat leren en theoretiseren altijd gebeurt door middel van (verschillende typen) metaforen.
Hij stelt vanuit constructivistisch perspectief, dat we interpreteren door middel van bekende verhalen, of
andersom geredeneerd dat de verhalen die we in de loop van ons leven verzameld hebben (bewuste maar
hoofdzakelijk onbewuste) filters zijn waardoor we de realiteit aanschouwen. 'Leren is dan niets anders
dan het verzamelen van nieuwe metaforen en van regels om ze te combineren' (1996: 209). Deze sug-
gestie van De Mink is overigens niet nieuw. George Lakoff & Mark Johnson kunnen worden beschouwd
als grondleggers van het metaforisch denken. Zij stellen in hun toegankelijk geschreven boek Metaphors
we live by (1980) dat het gebruik van metaforen zeer wijdverbreid is in ons dagelijks spreken, redeneren
en betekenis geven. Zij stellen dat ons conceptuele denken tot op grote hoogte metaforisch is. En bijvoor-
beeld Gareth Morgan laat in zijn boek Images of organization (1986) zien hoe het hanteren van metaforen
onze waarneming van organisaties bepaalt In dit onderzoek is gekozen voor het expliciet hanteren van
een theatermetafoor.

'7 In Talcott Parsons' roltheorie (uit 1937) wordt een samenleving vergeleken met een toneelstuk waarin
rollen verdeeld moeten worden. Hij veronderstelt daarbij dat individuen, net als acteurs, bepaalde rollen
uitvoeren, omdat zowel zijzelf als anderen dit verwachten. Een bekend voorbeeld van een rol die Parsons

uitwerkt, is de sick role. Daarmee laat hij zien dat ziekte een sociaal fenomeen is. Zo lang mensen als 'ziek'

worden bestempeld, worden zij vrijgesteld van dagelijkse routines. Dit maakt ziekte tot een belemmering
van de reguliere werking van het sociale systeem, en de behandeling ervan tot een maatschappelijke
taak. De vrijstelling van dagelijkse routines geldt dan ook alleen in de veronderstelling dat zij beterzul-
len worden en weer een 'gewone' rol krijgen, onder andere omdat ze zich houden aan de opdrachten van
medici. Talcott Parsons kan beschouwd worden als een de sociologische grootmeesters, die in het bijzon-
der bekend is om zijn uitwerking van het 'structureel functionalisme'. Dit is een sociologische stroming
waarin geprobeerd wordt de concepten actor en structuur in *an theorie te combineren vanuit het idee
dat individueel handelen een afgeleide is van grote sociale structuren. (vrij naar De jong 1997)

'8 Robert Merton betoogt dat individuen in staat zijn routinematig te handelen door anticipatory socialization
(1949' eerste druk). Hij gaat ervan uit dat het gedrag van individuen sterk bernvloed wordt door formele
structuren en regels, maar dat ook informele sociale regels hun handelen structureren. 'Hij laat zien dat er
in aanvullingop de formele voorschriften en verhoudingen sociale relaties ontstaan, die een functionele
waarde hebben voor de organisatie als geheel' (Verweel 1987: 82). Merton wordt door sociologen be-
schouwd als een van de meest invloedrijke auteurs, ondermeeromdat hij - naast Talcott Parsons - grond-
legger is van het structureel functionalisme (zie ook de vorige noot).

'9 Kenneth Burke presenteert het 'dramatistisch model' in het klassieke boek Grammar of motives (eerste
druk 1945) dat hij schrijft naar aanleiding van een observatiestudie op Bali. In dit onderzoek beschouwt
hij het traditionele hanengevecht als een voorstelling waarin de Balinezen vertellen over hun cultuur. Hij

analyseert (het vertellen via) de voorstelling als een handelingswijze die zicht biedtop de relatie tussen
praten, handelen en cultuur. Door middel van de analogie van een theatervoorstelling - met vijf centrale
elementen: agent oct scene, agency (dat wat de agent uitvoert) en purpose - zoekt hij naarde verhouding
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tussen individu en samenleving. Hij kijkt in het bijzonder naar de tegengestelde eisen en verwachtingen
die gesteld worden aan acteurs, waarmee zij moeten omgaan om tot een succesvolle voorstelling te
komen. Zoals de verwachting van een unieke acteurdat hij een bepaald (stereo)type speelt of de neiging
succesvolle trucs te herhalen terwijl (ook) constante ontwikkeling wordt verwacht In latere publicaties

blijft hij gerichtopde(spanningsvolle) verhoudingtussen individu en samenlevingen stelt dat een indi-
vidu zowel gescheiden is van anderen, door een eigen identiteit en eigen motieven, als versmolten, door
processen van identificatie en gezamenlijke motieven.
Ook Clifford Geertz (1973) heeft overigens belangwekkende essays geschreven over het Balinese hanen-
gevecht, als casus van het sociale organiseren op Bali, aan de hand van de metafoor van het theater. Zie
in het bijzonder het essay Deep play. Notes on the Balinese cockfight (412-453)· Hierin onderzoekt hij het
sociale organiseren in de veronderstelling dat dit verloopt via symbolen, ceremonies en spectaculaire
rituelen, meer dan via (over)macht Geertz probeert dan, net als in zijn vele andere publicaties (zie bij-
voorbeeld Negara. The theatre state in nineteenth century Bali 1981), cultuur te scheiden van individuele
intenties. Daarbij beschouwt hij cultuurals een instrument voor respondenten om hun wereld begrijpelijk
te maken. Het is in het essay Deep piay dat hij zijn vermaarde begrip thick description kernachtig uitwerkt
waarmee hij betoogt dat geen betekenis kan worden gegeven aan individueel handelen zonder de context
daarbij te betrekken (Zie ook subparagraaf 1.2.2).

:° Fredrick Bailey's hanteert de termen frontstage, backstage en under the stage om een aanduiding te geven
voorde plaats van handeling, en om onderscheid te kunnen maken in inhoud en vorm van sociale interac-
ties in de verschillende gebieden. Zo omschrijft hij het podium als een gebied waar mensen denken voor
ze doen, en daarbij zo resoluut vasthouden aan hun principes dat hun handelen als non-rationeel geduid
kan worden. Terwijl rationaliteit juist de belangrijkste indruk is die gewekt moet worden in dit interactie-
gebied, samen met 'brother& /ove' want het is 'not done to use the front stage to proclaim enmity, except to
outsiders' (1977 114). De inzet van het gebied achter de schermen verwoordt hij als 'compromising in the

interests of getting things done', aangezien hier wordt onderhandeld over de presentaties op het podium.
Ook in dit gebied is vijandigheid niet thuis, aldus Bailey: 'ot least, if animosity gets here, it is a source of
inefflciency' (idem). Hij suggereert dat een derde interactiegebied hiervoor een podium biedt: 'This third
sphere (gossip and scandal-mongering) is the one in with mindless antagonisms ore expressed' (1977 115).

- Paul Verweel werkt in het proefschrift 'Universiteit: verandering en planning' (1987) onder andere het dra-

maturgisch perspectief uit zoals gebruikt door Goffman en Bailey, om te kunnen schrijven over formele
dn informele processen die verandering en planning beTnvloeden. Verweel onderschrijft in zijn boek dat

organisaties gelaagd geanalyseerd moeten worden, naar hun optreden op verschillende interactiegebie-
den - op het podium, achter de schermen en in de kleedkamers. Om eenzijdige aandacht te voorkomen,
in het geval van zijn casestudy voorde juridische aspecten en formele rationaliteit van de organisatie bij
veranderingsprocessen. Want rationaliteit en formaliteit zijn sterk vertegenwoordigd op het podium, en
dus opvallend, maar zingevingprocessen - een sleutel tot veranderen - spelen zich af in alle interactie-

gebieden.

22 Een van de geobserveerde managers, die geen probleem heeft met observaties van zijn werk, is expliciet
in het mij als observant ontzeggen van toegang tot de kleedkamer. Hij geeft aan niet gezamenlijk te wil-
len lunchen, weert in het 'rookhol' persoonlijke gesprekjes met collega's af, waarbij uit de reactie van de

collega's valt op te maken dat dit ongebruikelijk is, en hij heeft geen zin om de onderzoeker veel te vertel-
len over het recente personeelsuitje. Bij de drie andere managers is wei geobserveerd tijdens lunches of

bijvoorbeeld een autorit van een manager en stafarts waarbij uitgebreid gesproken werd over niet-werk

gerelateerde onderwerpen, maar dit heeft niet voldoende gegevens opgeleverd om uitspraken te kunnen
doen over interacties in de kleedkamer ten opzichte van interacties in de andere interactiegebieden. Het
is overigens ook gerechtvaardigd de vraag te stellen in hoeverre een obser\/ant als 'publiek' wordt toege
laten achter de schermen. Zoals al eerder besproken in het kader van een onvermijdelijk onderzoekeffect

tijdens observaties, wordt de beslotenheid en privacy van het gebied achter de schermen immers op zijn
minst tijdelijk doorbroken doorde aanwezigheid van een externe toeschouwer. Zonder aan te kunnen

geven in hoeverre interacties achter de schermen hierdoor zijn beinvloed, is een verschil tussen voorstel-

lingen op het podium (zoals een formele bijeenkomst of presentatie) en interacties achter de schermen

(bijvoorbeeld informeel overleg met de benen op tafel of een spontane ontmoeting bij de koffieautomaat)
in dit onderzoek opvallend genoeg om van een betekenisvol onderscheid te spreken. Aan mijn eerder ge-
uite vermoeden, dat het gegeven dat the show must go on zorgt voor een redelijk authentiek verloop van
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geobserveerde interacties, voeg ik dus toe dat in dit onderzoek ook de voorbereidingen en nabeschou-
wingen van the show achter de schermen must go on.

 1 Victor Turner wordt door antropologen beschouwd als een van de belangrijkste auteurs van detwintigste
eeuw. Zijn belangstelling gaat uit naar rituelen en conflicten waarbij bij onderscheid probeert te maken
tussen structuuren anti-structuur. In het kader van dit onderscheid werkt hij concept liminaliteit uit, dat
afkomstig is van de Nederlandse socioloog Van Gennep. Een ander voorbeeld van een concept dat sterk
aan Turner verbonden is, is het theatrale concept 'sociaal drama'. Hij introduceert dit concept in zijn
proefschrift (1957) en werkt dit later uit onder andere in zijn boek Dramas, fields and metaphors. Symbolic
action in humon society (i974) om de symbolische aard van conflicten en oplossingen te kunnen beschrij-
ven (bij een stam in Centraal Afrika). Hij stelt dat een sociaal drama, opschudding in het sociale leven,
volgens een vast patroon verloopt Na een breuk in een bestaande sociale relatie volgt een crisis, (een
poging tot) herstel en ten slotte hereniging of erkenning van de breuk. Net als Burke, in tegenstellingtot
Goffman, stelt Turner het individu centraal in zijn gebruik van de analogie van het theater. Zo beschrijft
hij bijvoorbeeld dat een voorstelling als ritueel 'werkt' wanneer het emotionele betekenis heeft voor indi·
viduele deelnemers zodat ze een tijdelijke ervaring hebben van 'symbiotische samensmelting van individu
en maatschappij' (1974)· Een belangrijke overeenkomst tussen Turner en Goffman is hun interesse in de
meervoudigheid van het sociale. Zoals Goffman aan de hand van een onderscheid in interactiegebieden
toont dat sociale realiteit meervoudig is, laat Turner zien dat de betekenis van een symbool verschilt per
voorstelling en per interactiegebied. Hij noemt dit verschil in betekenis multivocality, meerstemmigheid
van symbolen.

24 Het onderscheid dat hier wordt gemaakt, tussen vier fundamentele commentaren op het werk van
Erving Goffman, is geinspireerd op de paragraaf Go#man: encounters and routines van Anthony Giddens
in zijn boek The constitution of society (1999.68-73)· In deze paragraaf geeft Giddens een overzicht van een
drietal 'misverstanden' die volgens hem bestaan over het werk van Goffman, voorzien van zijn ideeen om
ze te weerleggen.

*5 john Law suggereert over de relatie tussen (ideeen over) het sociale, door anderen ook wei aangeduid als
'macroprocessen', en individueel handelen, aangeduid als 'mircoprocessen', dat het bij ditonderscheid
slechts gaat over schaalgrootte. Waarbij, zo betoogt hij, de enige belangrijke vraag is we/ke betekenis we
geven aan deze schaalgrootte. Hij pleit voor het beschouwen van grootte als een relationeel effect, niet

als door de natuur ingegeven. Daarbij haalt hij regelmatig Latour en Giddens aan (zie bijvoorbeeld Law
1994 lien 24)

*6 Charles Lemert & Ann Branaman geven in hun inleidingen van The Goffman reader (1997 xxi-xxili) een
uitgebreid overzicht van Goffman's publicaties en zijn academische loopbaan, waaruit overtuigend blijkt
dat zijn relatie tot de sociologie niet eenduidig is. Zijn eerste tekst in 1951 is te kwalificeren als traditioneel
sociologisch en zijn eerste academische functie was bij de Department of sociology (aan de university of
California) in 1957· Zijn werk ontwikkelde zich vervolgens echter op een manier die hij zelf niet sociolo
gisch noemde, maar 'empiristisch' of 'sociaal psychologisch'. Ook de reeks aan functies die hij aan ver-
schillende Amerikaanse universiteiten heeft bekleed, zijn niet (volledig) gerelateerd aan de sociologische
discipline. In 1968 werd hij bijvoorbeeld hoogleraar Anthropology and psychology (aan de university of
Pennsykania), een hoogleraarschap dat hij tot zijn dood in 1982 uitvoerde. Kortom, het werk en de functies
van Goffman zijn wellicht het beste te typeren als interdisciplinair.

'7 Dit betreft een bekende definitie naar aanleiding van Parsons' roltheorie (zie Parsons 1937, en bijvoorbeeld
ook Merton 1949, Goffman 1990 [oorspr. 1959], Kunda 1994)· Met de begrippen gedrag en rechten en
plichten wordt gedoeld op sociaal gedrag (doen) en de grenzen van sociaal gedrag (mogen en moeten
doen). Peuters kunnen bijvoorbeeld geassocieerd worden met het regelmatig verkondigen van 'dit is van
mij' of gewoon 'mij!' waarbij ze het recht hebben op meer hebberig gedrag dan volwassenen maar ook de
plichtom niet met geweld spullen vaneen anderaf te pakken.

*8 john Law werkt in zijn boek Organizing modernity (1994) het 'relationeel materialisme' uit Hij suggereert
dat de sociale wereld materieel heterogeen is, en dat dus ook een organisatie opgebouwd is uit zeer ver-
schillende materialen, waaronder mensen, gedachten, teksten, 'beslissingen', technologieen, architectuur
en relaties tussen organisaties. Law is niet de eerste auteur die zich bezighoudt met materiele wijzen van
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communicatie en ordenen. Anthony Giddens ging hem bijvoorbeeld voor. Maar Law probeert met
zijn uitwerking van het relationeel materialisme meer aandacht te vragen voor de mogelijkheid dat tech-

nologieen en sociale relaties niet per definitie van nature van elkaar verschillen. Hij biedt twee argumen-
ten voor de overwegingom niet alleen menselijke maarook niet-menselijke materialen als relationele
effecten te beschouwen, met andere woorden, te veronderstellen dat niets bestaat in of door zichzelf. Ten
eerste is het moderne organiseren afhankelijk van niet-menselijke materialen, omdat sommige materialen

langer meegaan en andere beter afstand afleggen dan menselijke materialen, die alleen betekenis krijgen
door menselijk interpreteren en handelen (en dus een relationeel effect zijn). Een stem gaat bijvoorbeeld
niet lang mee en legt weinig afstand af. Lichamen kunnen beter reizen dan stemmen en gaan langer mee,
maar als ze uit beeld zijn, kun je niet zeker weten of ze doen wat je gezegd hebt Teksten hebben hun

eigen nadelen; ze kunnen verbranden, verdwijnen of verkeerd geinterpreteerd worden - en kunnen dus
als relationeel effect beschouwd worden; ze zijn alleen dat wat gelezen wordt Aan de andere kant kun-
nen teksten goed reizen en blijven ze lang bestaan als er goed voor wordt gezorgd. Dus teksten kunnen
effecten van ordenen creeren die over tijd en plaats verspreid raken, net als bijvoorbeeld technologie of
architectuur - waarvan de betekenis afhangt van menselijk interpreteren en handelen, het zijn immers
mensen die van de Utrechtse Bijlhouwerstraat 6 een fysisch laboratorium maakten, of het gebruiken als
een sociaal-wetenschappelijk instituut Ten tweede, wanneer een persoon als effect wordt beschouwd,
wordt een belangrijke vraag hoe dat effect wordt gegenereerd. Vanuit relationeel materialistisch per-
spectief is een actor een effect dat gegenereerd is in een netwerk van heterogene materialen, een orde-
ningsproces dat we labelen als een 'persoon'. John Law concludeert in zijn boek, met verwijzingen naar
ondermeer Bruno Latouren Annemarie Mol, datde sociale wereld een kwestie is van grenzen stellen, van
labellen (1994: 101-102).

29 Het concept role-making wordt ge'i'ntroduceerd door George Mead (1934) en verder uitgewerkt door
Herbert Blumer (1998 [oorspr. 1969]), twee auteurs die worden beschouwd als grondleggers van het sym-
bolisch interactionisme. Het symbolisch interactionisme is een van de sociaal-wetenschappelijke stromin-

gen of theoretisch methodologische orientaties waarin wordt getheoretiseerd over sociale interacties. In
deze orientatie wordt geprobeerd een verband te leggen tussen actor en structuur door te veronderstel-
len dat zowel sociale structuren als individueel handelen verklaard kunnen worden in en door sociale
interacties. De drie belangrijkste methodologische uitgangspunten hierbij verwoordt Herbert Blumer in

zijn klassieke Symbolic interactionism. Perspective and method (1998: 2 [oorspr. 1969]) als volgt: 'Thefirst

premise is that human beings act toward things on the basis of the meanings that the things have for them. (...)
The second premise  is that the meaning of such thing is derived from, or arises out of, the social interaction that
one has with ones fellows. The third premise is that these meanings Gre handled in, and modified through, an

interpretative process used by the person in dealing with the things he encounters'. Kortom, de veronderste\-
ling is dat individueel handelen wordt gestructureerd door betekenisgeving, die tot stand komt in en door
sociale interacties.
Bij de ontwikkeling van deze orientatie werd veel aandacht gegeven aan het socialisatieproces van kin-

deren, hoe zij in sociale interacties leren door middel van het overnemen van rollen van volwassenen (zie
ook de volgende noot). Auteurs die sociale interacties analyseren vanuit een dramaturgisch perspectief
houden zich over het algemeen meer bezig met role-taking door volwassenen. De veronderstellingen van
het symbolisch interactionisme en het dramaturgisch perspectief komen verder in grote mate met elkaar
overeen (Harre 1985: 7, 144-145)· Hoewel Erving Goffman zichzelf niet typeerde als symbolisch interacti-
onist wordt ook hij (dan ook) beschouwd als belangrijke contribuant aan deze theoretisch methodolo-

gische orientatie. Een aantal centrale concepten in deze orientatie worden sterk met hem geassocieerd,

waaronder frontstage en backstage, en impression management.

30 De oorsprong van het concept role-taking ligt in het socialiseringsproces van kinderen waarin zij leren
door het imiteren van rollen van volwassenen. Door het imiteren van deze rollen krijgen kinderen een

beeld van reacties die hun gedrag bij anderen oproepen. Aan de hand van dit beeld ontwikkelen ze een
zelfbeeld. In het symbolisch interactionisme wordt dit proces ook verondersteld bij volwassenen. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende delen van een individu: 'ik' als het praktisch handelende

deel, 'mij' als het sociaal reflectieve deel dat door betekenisgeving controle biedt voor het praktisch han-
delende deel, en 'zelf' als het dagelijkse proces waarin het 'ik' en het 'mij' worden gecombineerd. Door het
denkbeeldig imiteren van rollen van anderen - dit wil zeggen het innemen van het standpunt van 'de an-
der', een constructie van een zogenaamd typisch lid van de sociale groep - maken individuen een inschat-

ting van reacties die hun gedrag bij anderen oproept Ze vormen hun handelen naar veronderstellingen
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en verwachtingen van de groep Kortom, ze ontwikkelen een 'mij'. Het 'mij' dat zorgt voor betekenisgeving
van het individu aan zichzelf, aan anderen en aan de situatie. De term role-taking wordt vooral gehanteerd
in studies naar individuele processen en 'innerlijke' drama's, zoals de botsingtussen verschillende delen
van een individu of de interne botsing bij het uitvoeren van tegenstrijdige persoonsrollen en organisatie-
rollen. In dit onderzoek wordt role-taking alleen als relationeel concept gehanteerd: hoe wordt in sociale
interacties geprobeerd het perspectief van een ander in te nemen of te begrijpen, om naar zichzelf te
kijken, of hoe worden rollen (van anderen) gebruikt voor het structureren van de sociale situatie?

3' Bronwyn Davies en Rom HarrU (1991, in Czarniawska 1997 30) wijzen erop dat in het traditionele gebruik
van het concept rol de nadruk ligt opde statische, formele en rituele aspecten van het sociale leven.
Barbara Czarniawska (1997: 31) is van mening dat in het gebruik van de theatermetafoor te veel contrast
wordt aangebracht tussen de formele roluitvoering op het podium en zogenaamd 'authentiek' gedrag
achter de schermen. Zij geeft aan dat wanneer in deze metafoor rollen als formeel en statisch worden

beschouwd, de analogie van theatrale processen niet (meer) overeenkomt met de moderne notie van een
dialoog tussen het individuele handelen en het sociale leven.

32 Rollen kunnen verschillen in duurzaamheid. De rol van winnaar is bijvoorbeeld zeer kortstondig terwijl
de rol van vrouw of blanke als min of meer permanent kan worden beschouwd. Alle rollen waarnaar in
dit onderzoek wordt gekeken, zoals de rol van manager, hoofdrolspeler of regisseur, vallen qua duur-
zaamheid hiertussenin. De rollen zijn niet (alleen) kortstondig: het doel van dit onderzoek is immers om
institutionele verhoudingen teexploreren, wat betekent dat het gaat om het verdelen van rollen tussen
mensen (of dingen) die zeer regelmatig met elkaar omgaan. Het betreft in dit onderzoek echter ook geen

permanent rollen, aangezien persoonskenmerken niet worden betrokken in de analyse (zie ook subpara-
graaf i.1.2).
Van volledig permanente rollen kan in de praktijk overigens geen sprake zijn, ook niet bij 'harde' kenmer-
ken als sekse of huidskleur. Jeroen Vermeulen laat in een theoretische beschouwing over het construeren
van identiteit bijvoorbeeld zien, aan de hand van een citaat uit de roman 'De zwarte met het witte hart'
van Arthur Japin (1997), dat ook het ogenschijnlijk duidelijke verschil in huidskleurtussen mensen niet
meer is dan een relationeel effect (2001: 16-17) Wanneer de betekenis van een 'hard' kenmerk situatio-
neel bepaald wordt zal dit ook kunnen gelden voor 'het geheel van rechten en plichten' dat geassocieerd
wordt met een dergelijk kenmerk.

13 Dit is geen poging om UWV te portretteren als een theater. Ik wil opnieuw benadrukken dat ik inzicht wil
bieden in patronen in de onderzochte sociale interacties van districtmanagers, aan de hand van een the-
atrale analogie (zie ook subparagraaf 1.2.1). Daarbij gaat het me ook niet om een verschil tussen enerzijds
'echt' of authentiek achter de schermen (door acteurs te beschouwen als personen) en anderzijds 'onecht'
of gespeeld op het podium (door personen als acteurs beschouwen). Het loslaten van dit verschil heeft
een aantal voordelen. Dan kunnen mensen achter de schermen heel andere dingen zeggen dan op het
podium zonder dat het Hn meer 'echt' of'waar' is, en zonder dat het hypocriet is (door personen als per-
sonen in verschillende situaties te beschouwen). Wanneer een verschil tussen zogenaamde echte perso-
nen en spelende acteurs niet relevant is, wordt het bovendien mogelijk om de analogie van acteursrollen
los te laten en dlle rollen in een theater in de analyse te betrekken.

34 Ik heb eerder betoogd dat het van belang is te benoemen voor wie op een bepaald moment sprake is van
onderscheid tussen het podium en het interactiegebied achter de schermen (zie het einde van subpara-
graaf 1.2.1). Ikga ervan uit dat interactiegebieden als gelaagd beschouwd kunnen worden, aangezien een
sociale interactie zich in verschillende interactiegebieden tegelijk kan afspelen. In dit onderzoek zijn wei
een aantal algemene podia te benoemen. Zo is een landelijk podium te definieren, bijvoorbeeld wanneer
de selectiebureaucratie UWV in het nieuws is. Daarnaast kan er sprake zijn van het podium van de organi-
satie, misschien wei tijdens een toespraak van de directeur voor alle medewerkers. Ook de verschillende
regio's binnen de divisie arbeidsgeschiktheid hebben elk een podium om opte treden, onder andere in
formele verantwoordingsrapportages. Dan is er het podium van vestigingen, bijvoorbeeld wanneer ie-
mand een openbare e-mail stuurt aan alle collega's op de vestiging. Het 'kleinste' podium is dat van een
tijdelijke coalitie, namelijk wanneer zij optreden in aanwezigheid van anderen.
Deze suggestie, dat sociale interacties zich in verschillende interactiegebieden tegelijk kunnen afspelen,
heeft mijn keuze versterkt om geen (traditioneel) onderscheid te maken tussen formele rollen op het
podium en informele rollen achter de schermen. Wanneer een interactie zich bijvoorbeeld op het podium
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van detijdelijke coalitie afspeelt maar ook achter de schermen van de vestiging, is immers geen eendui-
dige grens te trekken tussen formele en informele rollen.

35 De empirische zoektocht naar wijzen waarop publieke managers zich tot verzekeringsartsen verhouden,
voert niet voor niets naar 'de laagbouw'. de koffie van Sofie, 'een rondje langs de velden', een achteraf-

kamertje met metershoge stapels dossiers of langs beveiligingspoortjes. Locaties die over het algemeen
nietdienen als podium van de vestiging maar waar, bezien vanuit het theatrale perspectief van dit onder-
zoek en in tegenstelling tot het dramaturgisch perspectief, handelingspatronen gestalte krijgen die speci-

aal voor het interactiegebied achter de schermen geschikt worden geacht Zoals op het podium bepaalde
formele handelingspatronen worden verwacht worden achter de schermen bepaalde informele hande-

lingspatronen verwacht Van mensen en dingen die op het podium een formele rol hebben, wordt achter
de schermen weI vaak een minder strikte roluitvoering geaccepteerd (zoals ook verondersteld wordt in
het dramaturgisch perspectief). Anders gezegd, achter de schermen wordt met betrekking tot formele
rollen minder 'rolomarming' verwacht en komt 'roldistantie', gedrag dat niet volledig overeenkomt met de
vermeende rol, vaker voor (Goffman 1990, Kunda 1994)

36 Indit onderzoek moet rekening worden gehouden met eventuele vertekening van 'dominantie wat be-
treft aanwezigheid' door de wijze van dataverzameling. Tijdens de observaties wordt de districtmanager

gevolgd waardoor hij of zij als enige in alle sctnes van een subcase aanwezig is. Dit zou kunnen leiden
totdominantie wat betreft aanwezigheid in episodes als geheel zonder dat dit overeenkomt met de da-

gelijkse praktijk. Geprobeerd wordt eventuele vertekening te ondervangen door de rest van een subcase
als referentiekader te hanteren voor het gedrag van de 'niet constant geobserveerde', in het bijzonder de
operationele manager en de stafarts. Bovendien wordt pas in een scene duidelijk hoe mensen (of dingen)
zich tot elkaar verhouden. Wanneer, zoals in het geval van de episode Op oorlogspad, een operationele

manager bijvoorbeeld buiten het zicht van de districtmanager(en dus ook van de onderzoeker) contact

heeft met verzekeringsartsen is de manier woarop de operationele managerdit inzet in zijn of haarcon-
tact met de districtmanager onderwerp van dit onderzoek.

17 Wanneer de hoofdrolspeler, in het klassieke drama ook wei protagonist genoemd, in conflict is, wordt
zijn dramatische tegenhanger de antagonist genoemd. Op sceneniveau kan de antagonist wanneer hij
het initiatief heeft even de hoofdrolspeler zijn. De protagonist blijft de hoofdrolspeler van het geheel van
scenes, in dit boek in een episode, als we kijken naar de werking van zijn rol als geheel.

38 In het symbolisch interactionisme wordt ervan uitgegaan dat het voortdurend geven, verklaren, ge-
bruiken en toetsen van betekenissen door individuen gebeurt in sociale interacties met anderen, maar
daarnaast ook in 'interne communicatie'. Hiermee wordt gedoeld op communicatie tussen de verschil-
lendedelen van een individu, het 'ik' en het'mij' (zieook noot 30 oP B 43),die aan elke handeling vooraf

gaat Dit betekent dat in het symbolisch interactionisme verondersteld wordt dat individuen altijd bewust

handelen (zie ook subparagraaf 1.2.2). In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat drijfveren voor han-
delen ook onbewust niet verstandelijk kunnen zijn. Aan 'interne communicatie' zal daarom verder geen
aandacht worden besteed. Ook de vrijheid van individueel handelen die in het symbolisch interactionisme
als zeer groot wordt beschouwd, wordt in dit onderzoek van een kritische kanttekening voorzien. Er zal

expliciet aandacht worden besteed aan de invloed (en beTnvloeding) van de context op sociale interacties

in de veronderstelling dat sociale structuren mogelijkheden maarook beperkingen betekenen voor indivi-
dueel handelen (zie ook subparagraaf 1.3.1)

39 Ik schrijf in dit boek over macht vanuit theatraal perspectief. Dit betekent dat de vraag centraal staat waar
de deftnitiemacht in tijdelijke coalities ligt Ik ga niet in op andere soorten macht in processen van organi-
seren. Bijvoorbeeld vanuit een technisch of instrumenteel perspectief zal het eerderdraaien om de vraag
waar de macht ligt in de formele taken en bevoegdheden. Macht wordt dan gezien als een structureel
fenomeen. Een ander voorbeeld is een benadering binnen het culturele perspectief waarin verondersteld
wordt dat de organisatiecultuur bepaalt waarde macht ligt Macht wordt dan gezien als een functioneel
fenomeen. In een theatraal perspectief is macht zowel inzet als uitkomst van (formele en informele)
sociale relaties.

- Goffman spreekt over 'teams' (1990). Deze term kan in een organisatie-etnografisch onderzoek echter
ongewenste associaties oproepen met formele taak- of functiegroepen. Op de vestigingen in dit onder-
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zoek zijn bijvoorbeeld teamleiders van claimbehandelaars werkzaam en moeten formele teams gevormd
worden met een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige en een claimbehandelaar. Om dergelijke onge-
wenste associatieste vermijden, wordt in dit boek determ 'tijdelijke coalities' gehanteerd; het betreffen
samenwerkingsverbanden die strategisch van aard zijn en telkens opnieuw gevormd worden.

4'Oscar Lewis is een van de eerste en weinige etnografen die een klein aantal individuen beschouwt als de
eenheid van analyse, in plaats van een hele gemeenschap of een individu. In zijn boek Fivefamifies (1975)
presenteert hij een observatiestudie naar het leven van vijf Mexicaanse families. Door een willekeurige
dag uit het dagelijkse leven van elk van de vijf families te construeren, zoekt hij naarde betekenis van een
familieverband voor individuen. Terwijl Lewis focused op de dynamiek in een familie als stabiele coalitie,
richt dit onderzoek zich op de dynamiek in 6n tussen tijdelijke coalities. Maar zijn en de onderliggende
studie delen de ongebruikelijke analyse-eenheid van een coalitie in sociale interacties.

4' In navolging van Goffman (1990: 97) laat ik bij een onderscheid tussen optredende coalities en haar pub-
liek buiten beschouwing dat ook dit publiek, als een soorttijdelijke coalitie, een optreden kan verzorgen:
'If we treat an  interaction as a dialogue between two [coalitions], it will sometimes be convenient to call one
[coalition] the performers and to call the other [coalition] the audience or the observers, neglecting momentar-

ily that the audience, too, will be presenting a [coalition]-performance'. \n de meeste interacties in de orga-
nisatie-etnografie is redelijk tot heel duidelijk welke coalitie het initiatief neemt en/of het lokale decor
beheert Deze tijdelijke coalitie beschouw ik als de optredende coalitie.

43 Zie Goodwin & Duranti (1992) voor een overzicht van tradities in het contextualiseren van gesprekken.
De veronderstellingen in dit onderzoek liggen dicht bij hun beschrijving van etnomethodologisch onder-
zoek.

44 Het gebruik van taal kan mool als een voorbeeld dienen van het (verschil tussen) produceren en repro-
duceren van context, ge)nspireerd op Giddens (1999). Het reproduceren van context gebeurt bijvoorbeeld
tijdens het schrijven van dit boek. Ik maak gebruik van de Nederlandse taal om mijn verhaal te vertellen,
met andere woorden, ik reproduceer de Nederlandse taal in interactie met een (denkbeeldige) lezer.
De taal beinvloedt de manier waarop ik het verhaal vertel en de betekenis die de lezer eraan toekent
Het produceren van context, in dit voorbeeld het produceren van de Nederlandse taal, vindt plaats op het
moment dat mijn taalgebruik leidt tot een nieuwe betekenis van een bestaand woord, of tot een nieuw
woord dat door anderen gereproduceerd wordt De manier waarop ik het verhaal vertel met behulp van
de Nederlandse taal is dan van invloed op de taal als terugkerend patroon; het lokale beTnvloedt de con-
text Context 'is' dus alleen omdat het ge(re)produceerd wordt in sociale interacties, bovendien betreft
het geen vaststaande structuur want productie leidt tot verandering.

45 Bijvoorbeeld John Law betoogt dat het vruchtbaar is om het sociale te benaderen als processen waarin
alles in principe gelijk is, en dus het trekken van een grens tussen lokale processen en extralokale proces-
sen een relationeel effect is. Hij vraagt zich af waarom we geneigd zijn om verschillen als natuurlijk te
veronderstellen, zoals tussen mens en machine of tussen lokale en extralokale processen. Hij probeert te
laten zien dat een verschil tussen twee dingen bij nader onderzoek variabel blijkt te zjjn (zie ook noot 28
P· 42). Over sociale structuren of context stelt hij, onder regelmatige verwijzing naar Bruno Latour, dat 'we
should try not to treat the regularities that we discern as if they were different in  kind from the contingencies',
omdat niet alleen toevalligheden maar ook regelmatigheden beschouwd kunnen worden als relationele
effecten van tijdelijke aard (1994: 14)

46 Het onderscheid dat ik maak tussen lokale context en extralokalecontext is geTnspireerd op een on-
derscheid dat Goodwin & Duranti (1992) maken tussen de situationele en extrasituationele context van
gesprekken. Zij beschouwen daarbij taalgebruik als de focus van onderzoek, en definieren bijvoorbeeld
non-verbaal gedrag als aspect van de situationele context In dit onderzoek is non-verbaal gedrag in
interacties geen context maar juist een aspect van de focus van onderzoek. Daarom heb ik 'situationeel'
vervangen door het bredere begrip 'lokaal'.

47 Bruno Latour en Steve Woolgar maken als een van de eersten de (natuurlijk-)wetenschappelijke praktijk
tot object van etnografisch onderzoek. In etnografieen wordt vaak geconcludeerd dat de werkelijkheid
van de respondenten een constructie is die valt te demonteren. Latour en Woolgar stellen in hun boek
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Laboratory life (eerste druk in 1979) dat dit ook geldt voor Westerse, wetenschappelijke kennis. Ook deze

kennis zou niet eenduidig of volledig rationeel (kunnen) zijn, wat betekent dat het geen representatie van
'de' werkelijkheid biedt Marianne de Laet (1994) schrijft dat dit zorgt voor onrust in de (sociaal-)weten-
schappelijke wereld; het ontzenuwt immers het vanzelfsprekende ontzag voor en de vermeende superi-
oriteit van wetenschappelijke kennis (94). Ook schrijft zij overtuigend over wetenschappelijke debatten
die voortkomen uitde gezamenlijke noties van Latouren Woolgar. Hierin draait het ondermeer om de
vraag of een consequente deconstructie van de wetenschappelijke praktijk niet leidt tot een 'nihilistisch
relativisme dat de onderneming van kennisproductie [onzeker en daarmee] futiel en overbodig maakt'
(104)· Latour en Woolgar reageren op deze stelling onder andere in het naschrift in een latere druk van
hun boek Laboratory life (1986: 284): 'the statement is only an aporia from  the  point of view of those who

believe  in the intrinsic existence of accurate and fctitious accounts per se. (...) the degree of accuracy (or flction)
of an account depends on  what is subsequent& made  of the  story,  not on the story itself.' Zij beschouwen hun
wetenschappelijke uitspraken als hun inbreng in interactie met de lezer: 'Laboratory life is once again in the

hands  of its  readers  (...)Itisothers whotransformthe  statusof these  claims,  makethem  more orless factual
(...) In others words, interpretations do not so much inform as perform' (idem: 284-285, origineel accent).
Het produceren van wetenschappelijke kennis draait dan vooral om het bieden van inzicht in het sociale
door nieuwe verbanden te leggen.

48 In de veronderstelling dat alle kennis, ook wetenschappelijke kennis, opgevat kan worden als hettot
stand brengen en in stand houden van een bepaalde definitie van de situatie, met als gevolg dat andere
definities onbenoemd blijven, boet de term objectiviteit aan waarde in (de Laet 1994: 121). Determ in-
tersubjectief verwijst naar subjectieve verschijnselen waarover betekenissen gedeeld kunnen worden.
Paul ten Have (1999) schrijft over de weg om in etnografisch onderzoek tot intersubjectiviteit te komen:
'Je zult als onderzoeker de informatie die je waarneemt altijd en onvermijdelijk duiden in termen van de
kennis die je al hebt (...). De opdracht is natuurlijk om zulke eigen vooronderstellingen geleidelijk aan
te vervangen door de interpretatiekaders die in het veld van onderzoek door de geobserveerden zelf
gehanteerd worden, om emic [zogeheten cultuurspecifieke] categorieen de plaats in te laten nemen van
etic [zogenaamd universele] referentiekaders. Dat vergt een 'reflexieve' houding ten aanzien van je eigen
stilzwijgende kennis en een bereidheid te leren van de natives'. Om in dit boek intersubjectieve tekst te
kunnen produceren, streef ik naar het leggen van navolgbare verbanden tussen (mijn selectie van) de
geobserveerde praktijken en mijn interpretatiekaders.

49 Voor het realiseren van mijn doel om het praktische inzicht in het onderzochte te verfijnen, heb ik een
eerder verschenen rapportals uitgangspuntgenomen. Het gaat om een openbaaronderzoeksrapport van
de Inspectie werken inkomen naardistrictmanagers en hun integrale verantwoordelijkheid voor het werk
van verzekeringsartsen, geschreven door mijzelf en mijn toenmalige collega Pt Mullenders ('De manager
de baas?', Berendsen & Mullenders 2004). Dit boek is een wetenschappelijke uitwerking van dit inspec-

tierapport
De belangrijkste bevinding in het inspectierapport is dat de districtmanagers onvoldoende aandacht be-
steden aan de kwaliteit van het verzekeringsgeneeskundige werk, terwijl deze dan alenkele jaren terdis-
cussie staat Ter verklaring van dit gebrek aan aandacht worden drie zaken benoemd: de districtmanagers
worden door hun regiodirecteur niet gestuurd op de kwaliteit van de uitvoering, de organisatiestructuur
van UWV Iaat toe dat management en staf los van elkaar functioneren, en verzekeringsartsen schermen
informatie over de kwaliteit af en managers gaan daarover te weinig de confrontatie aan.
Een schriftelijke reactie van de voorzitter van de raad van bestuur van UWV op het conceptrapport is in
dit inspectierapport als bijlage opgenomen (idem: 54-56). In het inhoudelijke deel van deze reactie onder-
schrijft zij de conclusies op hoofdlijnen: 'Het rapport geeft blijk van herkenning van specifieke kenmerken
van management van professionals' en 'Wij onderschrijven uw bevinding dat in 2002 het accent van de

managementsturing lag op de kwantiteit van de productie'. Zij geeft echter ook aan belangrijke aspecten
te missen. Ten eerste zou het inspectieonderzoek te weinig aandacht besteden aan de turbulente omge-
ving van de geobserveerde praktijken: 'veranderingen zijn van invloed op de context waarin managers,
regiodirecteuren en (staf)verzekeringsartsen hun werk verrichten. We herkennen die veranderingen (...)
n iet  i n deze rapportage'. Ten tweede wordt het theoretische kader te mager bevonden: 'Het rapport heeft
daardoor een casuYstisch karakter'.
In dit boek heb ik de bevindingen van het inspectieonderzoek in een wetenschappelijk discours geplaatst
waarbij de turbulentie waarmee UWV (structureel) te maken krijgt een belangrijke dimensie is.

47



icstoldc ucrbandcn
hop_7let kie-t decui er!.lit?

Alles wat nietde focus vanonderzoekis, maardeze weI beinvloedt en erdoorbeinvioed wordt,
kan beschouwd wordenalscontext. Theatraal gezien isdithetdecor. Indithoofdstuk bied ik, na
een kortetheoretische schets, vanaf detweede paragraaf een uitgebreide constructie van het
decordatdeonderzochte sociale interacties metelkaardelen. Ditdecor geldt in principe voor
allesociale interacties vandistrictmanagersdie aan het begin van de 21' eeuw werkzaam zijn
bij deselectiebureaucratie UWV, en daarde wettelijke verplichtinghebben leidingtegeven aan

verzekeringsartsen. Inde navolgende hoofdstukken hanteer ikdeze constructie van hetdecorals

startpunt voorhetanalyseren van wijzen waarop publieke managerszich indedagelijkse praktijk
tot verzekeringsartsen verhouden.

Een gemeenschappelijk decor 2.1

In dit boek ga ikervan uitdat sociale interacties worden gekenmerktdoor voortdurende
(her)scheppende onderhandelingen overde werkelijkheid (zie ooksubparagraaf 1.2.4). Dit
onderhandelen wordt niettelkensopnieuw begonnen. De in het verleden tot stand gekomen
betekenistoekenning van een situatie kan worden beschouwd als een gestold verband of een
terugkerend patroon. De gestolde verbanden diegebruikt worden in een sociale interactie, en
samen de context of hetdecor vormen, bieden individuen een gedeeld interpretatief kader (zie
ook subparagraaf i.3.1).
Gestolde verbanden kunnen ineen sociale interactiealsbron worden gebruiktomtot een geza-
menlijk beeld van de werkelijkheidte komen; dan is sprake van het reproduceren van context.
Ook kan een gestold verband worden gebruiktom ereen gewijzigde betekenis aan toete kennen;
dan is sprake van het produceren van context. In deze redeneringbestaan sociale interactiesen
huncontextalleen dooren in elkaar. Context'is' dan, alleen omdat mensen deze in wisselwerking
metelkaar(re)produceren. Metandere woorden, wanneerzeeen gestold verband nietin hun
socialeinteractie gebruiken, is het voorhen opdat momenten opdie plek simpelweg geen con-
text of decor.

In het eerste hoofdstukheb ikeen verschil benoemd tussen hetlokaledecor van deonderzochte
sociale interactiesen het gemeenschappelijkedecordatdesociale interacties vanalledistrict-
managersarbeidsgeschiktheid in principe metelkaardelen (zie ooksubparagraaf 1.3.2). Deze

gemeenschappelijkegestolde verbanden worden dus, in tegenstellingtotde lokale gestolde
verbanden,ook ge(re)produceerd in anderedan deonderzochtesociale interacties. Voorhetcon-
strueren vanditgemeenschappelijkedecoronderscheid ik vierprocessen waarin zezich manifes-

49



bureaucratische drama's

teren: het juridische, het politieke, het maatschappelijkeen hetorganisatorische.
Dat ikdegemeenschappelijkegestolde verbanden indit hoofdstuklospresenteer vandesoci-
ale interacties waarin zij worden ge(re)produceerd, betreftalleen een analytisch onderscheid.
Socialeinteractiesen huncontext bestaan indedagelijkse praktijkimmersalleendooren in
elkaar. Datde patronendie ik indit hoofdstukconstrueerinderdaad contextzijn van desociale
interactiesindit boek, wordtduidelijk inde volgende hoofdstukken waarin ik laatzienhoezij in
de sociale interacties worden ge(re)produceerd.

]uridische processen: een moeilijke opdracht 2.2

De sociale wet- en regelgevingop het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
vormt een wettelijk kader voorde sociale interacties in ditonderzoek. Dit betreft sociale ver-
zekeringen voor werknemers, alsonderdeel van het Nederlandse sociale zekerheidstelsel.5« De
socialezekerheid heeft hetherverdelen van inkomenen welvaarttotdoel. Beginselen vansoli-
dariteit, rechtsgelijkheid en draagkracht staat hierdoor in principe niet terdiscussie.

Een spanningsvol en complex selectieproces 2.2.1

Voor werknemers betekenen de beginselen van solidariteit, rechtsgelijkheid en draagkracht
datzij rechthebben op inkomensbescherming wanneerzijdoorlichamelijkeen/of psychische
beperkingen (gedeeltelijk) nietkunnen werken. Inkomensbeschermingdient plaats te vinden in
de vorm vaneen loondervinguitkering, waarbij een principe van gelijke behandeling van gelijke
gevallen geldt.
Voor uitvoerenden van sociale wet- en regelgeving betekenen deze beginselen het werken in
een zogeheten selectiebureaucratie. Selectiebureaucratieen zijn dienstverlenende organisaties
die zich primair bezighouden met selectieprocessen waarvooralgemene regels uniform en
zorgvuldig moeten worden toegepastop situaties van individuele burgers. Het toepassen van
algemene regelsopindividuelegevallen is perdefinitiespanningsvol (zieonderandere Lipsky
1980 en Gastelaars 1997) Dezespanning wordtin desociale interactiesin ditboekdanook'als
vanzelfsprekend' ge(re)produceerd.

In hetdienstverleningsproces van een selectiebureaucratie kunnen vier fasen onderscheiden
worden (vrij naar Gastelaars 2006 en Hasenfeld 1983)." Deeerste fase bestaat uit het contact
dat een burger, al dan niet vrijwillig, zoekt metdeorganisatie. Hieringeeftdeburgeraan het
rechtopeen socialeuitkeringte willenclaimen, of bijvoorbeeld het rechtopeen Nederlandse
status of op vrijspraak. Wanneerde burgerdoordeeerste selectie komt, wordt hij in detweede
fase 'client'. Dan worden eenof meerdereafspraken voordeselectiegemaakt. Indederde
fase vindtdedaadwerkelijkeselectie plaats. De burgergaatdeel uitmaken vande kern van het
primaire proces van deorganisatie. In deze fase worden de verhalen vande individueleburger
eerst omgezet in een casus waaropde algemene rechtsregelstoegepast kunnen worden. Deze
casus wordt vervolgensomgezet in een eenduidig verhaal ter verantwoording van de selectie. 5,
Hier vindtdetransformatie plaats van burgernaar(niet of gedeeltelijk) uitkeringsgerechtigde,
of bijvoorbeeld Nederlanderof gevangene. Inde vierdeen laatste fase wordtdetransactiedie
startte in deeerste fase afgesloten. Het recht wordt al dan niet toegekend en hetdossier wordt
(tijdelijk) gesloten. De uitkeringsgerechtigdeontvangt een sociale uitkering, de nieuwe Neder-
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lander moet naardegemeentelijke naturalisatieceremonie komen en de gevangene wordt in
hechtenisgenomen.

Kortom, derelatietussen een selectiebureaucratieeneen individuele burger krijgt vorm ineen
aantal fasen, waarvan detransformatie van deburgerde meest cruciale en meest complexe fase
is. Het isdezecrucialeencomplexe fasedieals belangrijkterugkerend patroon fungeert inde
sociale interacties in dit boek.

Kwetsbare dienstverleners 2.2.2

Michael Lipsky introduceert in zijn inmiddels klassieke boek Street-level bureaucracy'(1980) de
term street-level bureaucrats voor uitvoerenden die werkzaam zijn in dienstverlenende selectie-

bureaucratieen. Hijtypeert zealsuitvoerenden die, hoelaag ook gepositioneerd inde formele
hierarchie vandeorganisatie, beschikkenover vrije handelingsruimte wanneerzijdirect contact
hebben metclianten. Deze handelingsruimteontstaatdoordat algemene regels in dedagelijkse
praktijk ruimte laten voor interpretatie. Lipsky noemtditdiscretionaire ruimte. Uitvoerenden
hebbende meestediscretionaire ruimte in detransformatiefase van hetdienstverleningsproces.
Om in dezecrucialeencomplexe fase'uniform' en'zorgvuldig' te kunnen handelen, daar waarde
regels niettoereikend zijn, dienen zij zich meestal te beroepen op professionele kennisen vaar-

digheden.
Deselectie van burgers kan in selectiebureaucratieen opzeer verschillende professionele gron-
den plaatsvinden. Bijde belastingdiensten bij hypotheekverstrekkersdraaithetbijvoorbeeld om
een beoordeling van definanciele situatie van burgers, terwijl vooreen claimbeoordeling van een
WW-uitkeringhet arbeidsverleden onderwerp van beoordeling is. In deze voorbeelden vindtde
selectie plaatsaan de hand van relatief eenduidige criteriaen objectieve ijkpunten, zoalssalaris-
stroken of eenontslagbrief. Voorde uitvoering van sociale wet-en regelgevingop hetterrein van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is, metde invoering van de WAO in 19« wettelijk vast-
gesteld datde selectieop sociaal-medische gronden moet plaatsvinden. Dit maakt verantwoor-
delijken voordetransformatiefaseom verschillende redenen kwetsbaar.

Ten eerste blijkt selectie op sociaal-medische gronden de uitvoering van de transformatiefase
kwetsbaarte maken. De keuze voor een medische benadering van ziekteverzuim en arbeids-

ongeschiktheid is indertijd gebaseerd optwee veronderstellingen overde oorzaak van een

beperkingomte werken. Namelijkdatdeoorzaak in het individugelegen isen dathetmogelijk
is deze objectief is vast te stellen (Stone 1984: 174)· Daarna dringt echter het idee door, onder
andereonder verzekeringsartsen, dat elk individu klachten en belastbaarheid anderservaart.
Wanneerdit het geval is, kunnen selectieprocessen op basis van medische kennis niet objectief
of uniform zijn.53
Bovendien zijn verzekeringsartsen in hun sociaal-medische beoordelingen grotendeelsafhanke-
lijk vande informatie vande individuele belanghebbenden zelf (Van der Veen 1990) Desondanks

wordtdeaanwezigheid van medici bij de beoordeling van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid nog steeds gelegitimeerd met een verondersteld objectief karakter van hun medisch we-
tenschappelijke kennis en vaardigheden (Meershoek 1999:12). Met andere woorden, juist van
medische street-level bureaucrats wordt verwachtdat zij hun discretionaire ruimte objectief en
uniform invullen, langs professionele lijnen. Alsdeze verwachtingaanwezigis indagelijkse inter-
acties, dan wordt het terugkerende patroon'medisch isobjectief ge(re)produceerd. Wanneer

51



bureaucratische drama's

dit patroon echterook ge(re)produceerd wordtalseen mythedie niet kan worden waargemaakt,
ontstaat een selectieprocesdat kwetsbaar is voor beschuldiging. Het beschuldigen van te hoge
verwachtingen en het beschuldigen van een slechteuitvoering.

Ten tweede blijkt de aanwezigheid van medici desturing van de uitvoering van de transforma-
tiefase kwetsbaarte maken. De combinatie van professionalsen een selectiebureaucratie is'van
nature' geen eenvoudige. Werken in een selectiebureaucratie betekentomgeven zijn doorregels.
Nietalleen moeten algemene regels toegepast worden opsituaties van individuele burgers. De
eigen werkomgeving wordt ook volledigdoor regels geleid, hoewel dit in mindere mate geldt
voor de discretionaire ruimte. Het is professionals eigen zich hiertegen te verzetten en op zoek te
gaa n naa r (meer) autonomie (Gastelaa rs 1997• Li psky 1980) Ditgeldtzeker vooreen van demeest
klassieke professionals met veel maatschappelijkaanzien: dedokter(zie bijvoorbeeld ook Kruijt-
hof 2005, Freidson 2001, Hasenfeld i983).
Mediciontlenen een belangrijkdeel van hunsocialestatusen identiteitaancuratieveexpertise.
Echter, voor verzekeringsartsen is juist deze expertise metde invoering van de WAO in hun
formele taakomschrijving betekenisloos geworden.54 Dit leidt voor verzekeringsartsen tot een
ondergeschikte positie in de medische hierarchie. Zij krijgen sterkde behoefte aan een nieuwe,
eigen identiteit.55 Nietalleenom zich zondercuratieve taken toch als medicuste kunnen profi-
leren, maarook uit het verlangen om zich duidelijk teonderscheiden van andere professionals
indeselectiebureaucratie. Ditkan geTnterpreteerd wordenalshet compenseren vangemisaan
status in medische kringdooreen streven naar maximalestatusen autonomie in niet-medische
kring. In de onderzochte sociale interacties wordt hetterugkerende patroon 'medisch isobjec-
tief, zoals inde vorige alinea besproken, ookdoorde verzekeringsartsen zelf ge(re)produceerd
ten behoeve van hun streven naarstatus en autonomie.

De sociale interacties in dit boek hebben dus betrekkingopeen bijzonder moeilijke opdracht:
de uitvoering van het meest kwetsbare deel van een cruciale, complexe fase in een spanningsvol
dienstverleningsproces.

Politieke processen: het Haagse hoofdpijndossier 2.3

Politieke processen ontstaan uit belangenstrijd rondom maatschappelijke thema's. Arbeids-

ongeschiktheid iseen vandethema's waaroverdestrijd in Nederlandtelkens weerhoogop-
laait. De WAO wordt niet voor niets'het langstlopende Haagse hoofdpijndossier' genoemd.56
Juridische beginselen met betrekkingtotziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan niet
terdiscussie, maarde inrichting van het socialezekerheidsstelsel endeuitvoering van wet-en
regelgeving wdl. Een terugkerend patroon in politieke processen isde veronderstellingdatde
inrichting en uitvoering van het sociaal-medischeclaimbeoordelingsproces grote maatschap-
pelijkeen individuele gevolgen heeft die gereguleerd dienen te worden. In deze paragraaf
volgt, na hetconstrueren vaneen aantal maatschappelijkeen individuelegevolgen van sociaal-
medische selectie, een analyse van problemenenoplossingen zoalsze in het politiekedebat
worden gedefinieerd en in de sociale interacties in dit boekalsgestolde verbanden worden

ge(re)produceerd.
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Gevolgen van sociaal-medische selectie 2.3.1

De selectie van uitkeringsgerechtigden isten eerste van grote invloed op het verdelen van de
algemenefinancielemiddelen. In 2005 wordtbijvoorbeeld alleenal aandoorlopendearbeids-

ongeschiktheidsuitkeringen bijnaelf miljard euro besteed.51

Ten tweede leveren verzekeringsartsen met hun selectieop sociaal-medische gronden een

belangrijke bijdrage aan het reguleren van maatschappelijke verhoudingen. Een sociaal-medi-

sche uitvoering van het begriparbeidsongeschiktheid betekent namelijk het construeren van

een grenstussen'kunnen werken'en'niet kunnen werken'. Dezegrens vormt een terugkerend

patroon dat in sociale interacties van verzekeringsartsen wordt gereproduceerd en zeker ook

geproduceerd. Productiesdie in interacties in het prive-leven van burgers of in de Tweede

kamer weer worden gereproduceerd (en andersom).
In de veronderstellingdat beoordelingen niet medisch objectief kunnen zijn, omdat klachten

en belastbaarheid afhangen van individuele beleving, spelen bovendien nietalleen medische,
maarook socialeen normatieve waarden een rol in de verzekeringsgeneeskundige beoordeling.
Dan kan het mechanismeontstaan dat bepaalde groepen burgers maatschappelijk gezien meer

'recht'opeen uitkering lijkente hebben dan anderen, bijvoorbeeld ouderen meteen zwaar

arbeidsverleden tenopzichte van jongeren, of blindentenopzichte van mensen methet chro-
nische vermoeidheidsyndroom. Kortgezegd, de spreekkamer van verzekeringsartsen iseen
belangrijke plaats voorde maatschappelijkeconstructie van arbeidsongeschiktheid.0

Ten derde heeft detransformatiefasegrote gevolgen voor het leven van individuele burgers. De
transformatiefase zelf is voor veel burgers intensief en het transformeren ineen al dan niette-
recht geval van verzuiming of (gedeeltelijk) uitkeringsgerechtigde heeft grote gevolgen voor het
verdere leven (Gastelaars 1997: 94-95)· De urgentie van de vraag waarmee burgersde selectie-

bureaucratie benaderen, is immers hoog. Zeervaren een gebrek aan een eerste levensbehoefte,
financiale bestaanszekerheid. Om het beginsel van rechtszekerheidtegaranderen, hebben bur-

gersde mogelijkheid om na detransformatiefase in bezwaar of beroeptegaan. De mate waarin

burgers gebruik maken van de mogelijkheidom schriftelijk aante geven datde beslissing naar

hunmeningniet juistof telaatisgenomen, kan in politiekeprocessenalssignaal vooreen slechte

uitvoering worden gehanteerd.

Ten vierde leiden degrote gevolgen van verzekeringsgeneeskundige beoordelingen tot de maat-
schappelijkeen politieke verwachtingdat het selecterenopsociaal-medischegronden volledig
te verantwoorden moetzijn. Individuele verzekeringsartsendienenteallentijdete kunnen ver-

antwoorden datzij rechtvaardig, volgens het recht, hebben gehandeld. In bezwaarzaken en voor

de rechtermoeten zij hun medische handelen kunnen legitimeren. Deselectiebureaucratie moet
zich bovendien tenopzichte van de minister van SZW ende Tweede kamer verantwoorden over

dejuistheid , detijdigheid en de uitkomsten van verzekeringsgeneeskundig handelen.

Kortom, verzekeringsartsen leveren met hun sociaal-medische beoordelingen een belangrijke
bijdrage aan het verloop vanfinanciale stromen, maatschappelijke verhoudingen en individuele
levens. Ditcreeert een politieke behoefte aan zorgvuldige verantwoordingen controle, in niet-
medischezin, van hetverzekeringsgeneeskundig handelen.
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Politieke problemen 2.3.2

In de belangenstrijd rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid isde afgelopen vijftien
jaar het bedrijfsmatige belang zwaargaan wegen. Deoverheersing van een bedrijfsmatig, eco-
nomisch perspectief betekentdat maatschappelijke problemen en oplossingen voornamelijk
gedefinieerd worden intermen van financiele stromen met een nadrukopcijfermatige verant-
woordingencontrole. Eenoptreden vantoenmaligpremier Ruud Lubbers in 1991 ka n worden
beschouwd als symbolische start van een paradigmaverschuiving in het politiekedebat, van de
nadrukop sociale belangen naar efficiantiebelangen. Lubbers spreektde historische woorden
'Nederland isziek'en verbindtzijn politieke lotaan hetaantal mensen met een WAO-uitkering.
Opdat momenttelt Nederland bijna 900.000 arbeidsongeschikten, decollectieve lasten van de
socialezekerheid zijn steeds moeilijkeropte brengen, en hij zegt toeoptestappen alsditaantal
tot een miljoen stijgt.
Een eventuele stijging van hetaantal mensendat recht heeftopeen WAO-uitkering, ende
daarmee verbonden stijging van dekosten van het socialezekerheidsstelsel, wordtsindsdien
in politieke processen als groot maatschappelijk probleem gedefinieerd.59 Aan de woorden van
Lubbers wordt in politieke processen nog regelmatig en vaak letterlijk gerefereerd. Wanneer
hetaantal arbeidsongeschikten in 2002 alsnog het miljoen dreigt te bereiken, meldt minister
Aart-Jan de Geus van SZW bijvoorbeelddat hij niet van plan is'zijn politieke lot te verbindenaan
eenaantal van 66n miljoen arbeidsongeschikten'. Daarbij benadrukt hij dat het'niettemin zijn
belangrijkstedoel ishet WAO-probleemoptelossen' (Volkskrant, 26 juli2002).

Ookde rol van de socialezekerheid wordtdoorhet bedrijfsmatige perspectief geherdefinieerd.
In grote lijnen kan zelfs gesteld wordendathet socialestelsel minderalsdeoplossing van maat-
schappelijke problemen en meeralsdeoorzaakervan wordt beschouwd. Omdat hetondermeer
kan leiden totuitkeringsafhankelijkheid, het remmen van arbeidsproductiviteiten het wankelen
van kabinetten (SCP 2004: 318). Noties over sociale rechten verliezen aan kracht. Terwijl bij de
oorsprong van de Nederlandse sociale zekerheid inkomensbescherming van minderbedeelden
en hun integratlein de samenleving voorop staat, ishet accentsindsde jaren negentig verscho-
ven naar'het'managen' van uitgesloten probleemgroepen'(SCP 2004: 321). De voorwaarde in
het stelsel, datburgersalleen inaanmerking komen vooreen socialeuitkeringof voorziening
wanneerzij allesdoendatin hun vermogen ligt omzelf inkomentegenereren, wordt extra bena-
drukt. Kortom, vanuit het bedrijfsmatige perspectief wordt het'sociale gehalte' van het sociale
zekerheidsstelsel geproblematiseerd.

Dedominantie van het efficiantiebelang in de Nederlandse belangenstrijd rondom ziektever-
zuim en arbeidsongeschiktheid sluit naadloos aan bij een fundamentele (informele) afspraak in
hetalgemene politieke proces in Westerse samenlevingen dat gestreefd dientte worden naar
voortdurendeeconomischegroei. Geprobeerd wordtdeoverheid te beschouwen alseen zakelijk
bedrijfdoorbegrippen te hanteren alsdoelmatigheid, kostenbesparing, tijdigheid, productiviteit,
prestatie-indicatorenen contractmanagement. Dit leidt in de uitvoering van overheidsbeleidtot
spanning. Want principes van een zakelijke markt, met maximaleefficientieen effectiviteit als
belangrijkstedoelen, liggen niet in het verlengde van juridische beginselen van desociale rechts-
staatals rechtsgelijkheid, zorgvuldigheid en uniformiteit.
Het confronteren van de publieke sector metdergelijke managementconcepten uitde private
sectorwordt'nieuw publiek management'genoemd. Aanleidingvoordespanningsvollecon-
frontatie isde probleemdefinitiedat publieke organisaties inefficient en ineffectief zijn. Ook
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overdeselectiebureaucratie UWV voor wat betreftziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
wordt in de Nederlandse politiekgeconstateerd datsprake is van inefficientie en ineffectiviteit.
Te veel middelen, waaronder capaciteitentijd, zouden worden gebruiktomdedoelen te (kun-
nen) bereiken.
In 1993 wordt een belangwekkend onderzoek uitgevoerd doorde Parlementaire enqu6tecom-
missie Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen. Deze commissie wordtdoorde Tweede kamer

ingesteld omdeuitvoeringvandesocialeverzekeringenteonderzoeken in het licht van destij-
ging van hetaantal arbeidsongeschikten tot 1991. Een van de belangrijkste conclusies isdatde
aansturing van verzekeringsartsen onvoldoende is:'Voorzoverde verzekeringsgeneeskundigen
worden gestuurd, geschiedtdataan de hand van administratieve parameters en op basis van

protocollering. Tenaanzien vandeinhouden kwaliteit van beoordelingen heeftde leidingvan [de
selectiebureaucratie] bestuurlijkechtergeen vatop de artsen' (Parlementaireenqu6tecommissie
1993: 61). Een nadrukopefficientiebelangen inpolitiekeprocessen leidtdustot het definieren van
het functioneren van de selectiebureaucratiealseen probleem.

Wat betekenteen nadrukop efficiantiebelangen voorde aandacht in politieke processen voor
maatschappelijke en individuele gevolgen van sociaal-medische selectie? Een aantal gevolgen
van het verzekeringsgeneeskundig handelen is dan politiek'gevoeliger'dan andere.
Ten eerste kan, wanneer in politieke processen maatschappelijke problemen voornamelijkge-
definieerd worden in termen van financiale stromen, de bijdrage van verzekeringsartsen aan de

herverdeling vanalgemenefinancialemiddelen politiekonder vuurkomente liggen. Dit betekent
dat verzekeringsgeneeskundig handelenzelf als probleem gedefinieerd kan worden: isdithande-
len nietdeoorzaak van hetgroeiendeaantal arbeidsongeschikten? Hanteren verzekeringsartsen
de selectiecriteria weI strikt genoeg?
Ten tweede betekent een overwicht van efficiantiebelangen in politieke processen dat hetcijfer-
matig verantwoorden van verzekeringsgeneeskundig handelen continu op politieke aandacht
kan rekenen. Met opnieuw hetrisicodathethandelen alsprobleem wordt gedefinieerd: is verze-

keringsgeneeskundighandelen nietdeoorzaak vanachterblijvendeprestatiesvandeorganisa-
tie? Voeren verzekeringsartsen weI genoeg beoordelingen uit? Handelen ze'te zorgvuldig' zodat

detijdigheid van beoordelingen in het gedrang komt?

In de sociale interacties in dit boek wordtcijfermatige verantwoording regelmatigalsterug-
kerend patroon ge(re)produceerd. Verantwoorden dat genoeg beoordelingen op tijd zijn uitge-
voerd, is overigens niet hetzelfde als het kunnen verantwoorden (naar burgers toe) dat rechtvaar-

dig isgehandeld. Dezetwee verantwoordingsaspecten kunnen zelfsopgespannen voet staan,

alsbelichaming van despanningtussen het handelen naar juridische beginselen en hetvoor-
kdmen van politieke aandacht. De verzekeringsgeneeskundige expertise raakt in de marge van
het politiekedebat. Dat verzekeringsgeneeskundighandelen maatschappelijke verhoudingen
reguleerten van grote invloed isop het leven van individuele burgers, lijken in de huidige politiek
danook nauwelijkseen rol van betekenistespelen. In dat geval zijn hetgeen politieke gestolde
verbandendie in de uitvoering van desocialezekerheid kunnen worden gereproduceerd.

Politieke oplossingen 2.3.3

Dedefiniaring vaneen probleem bepaaltderichting waarinoplossingen gezocht worden. Wan-
neer vanuit bedrijfsmatig perspectief een mogelijke stijging van hetaantal WAO-ers en de kos-
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ten van het sociale stelsel worden geproblematiseerd, liggen oplossingen als het beperken van

detoegangtoten deduur van uitkeringen voorde hand. Wanneereen gebrek geconstateerd
wordt, bijvoorbeeld aan prestatiegerichte sturing, liggen deoplossingen in hetopheffen van dit
gebrek. Het betreffen bedrijfsmatigeoplossingen die'vragen' om controle. Politieke processen
raken, sindsde Commissie Buurmeijerin 1993, gerichtop het krijgen van greepopdeuitvoering
van desociale zekerheid doormiddel van een constante stroom van beleidsveranderingen en
stelselhervormingen.
Doel vandelange reeks beleidsveranderingenen stelselhervormingen indeafgelopen vijftien
jaaris het selectievermaken van het stelsel. Detoegankelijkheid, duuren hoogte vanarbeids-
ongeschiktheidsregelingen dienen beperkt te worden. Oplossingen die hiertoe moeten leiden,
worden gezocht in een opeenstapeling van verscherpende maatregelen: striktere selectiecrite-
ria, strengere uitvoering van de selectiecriteria en meersturing van en controle opdie uitvoe-
ring.69 In de rest van deze paragraaf schets ik kortde praktische uitwerking van dezeoplossings-
strategieen. Ditdoe ikaandehand vandedrie in politieke processen gedefinieerde problemen,
namelijk een mogelijke stijging van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, het'sociale
gehalte' van het socialezekerheidsstelselen het 'inefficient en ineffectief functioneren vande
selectiebureaucratie.

Oplossingen voor'het WAO-probleem', in het bijzonderde vrees voor een stijging van het aan-
taI arbeidsongeschikten, worden doorde regerende partijen gezochtin terugdringing van het
ziekteverzuimen vermindering vande instroom indeWAO.
Er vinden vele aanscherpingen plaats van de sociaal-medischeen arbeidskundige selectiecriteria
om de toegankelijkheid en duur van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te beperken."
Mogelijkheden om de hoogte van een uitkeringte verlagen, worden versoepeld.6, De instroom
in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moet ook beperkt worden dooreen steeds verdergaande
privatisering van de Ziektewet.63 Wat betreft het strenger laten uitvoeren van de selectiecrite-
ria, wordt geprobeerd de interpretatievrijheid van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen
te verkleinen metde invoering van een serie professionelestandaarden.64 Ook wordt van uit-
voerenden verlangddatzijalle uitkeringsgerechtigdenopnieuw keurenaan de hand van nieuwe
criteria.6
De beleidsveranderingen volgen elkaarzo ontzettend snel opdat het lastig isom effecten vast
te stellen. Ikspreekdaarom van een politieke veranderingsreflex - oponvrede wordt steevast

gereageerd met beleidsveranderingen -zonder veel momenten van reflectie.66 De politieke
veranderingsreflex is nietalleen geldig vooren tijdens, maarooknade periode vanditonder-
zoek. Ditblijktondermeeruitde formele bewoordingdie UWV hanteert wanneerhet gaat over
dehoeveelheid veranderingen in het jaar 2006:'Eentopjaarin degeschiedenis van UWV'(UWV
2006c: 3)·

Wanneer vanuit bedrijfsmatig perspectief het sociale gehalte van het sociale zekerheidsstelsel
wordt geproblematiseerd, ligt verzakelijken van hetstelsel voorde hand. Ten eerste isde ont-

wikkeling waartenemen dat in het sociale beleid sterkde nadrukkomt te liggen op(hoofdzake-
lijkefinanciele) prikkels voor burgersom in heteigen inkomen te voorzien.67 Terwijl het beleid
in de jaren zeventigen tachtig vooral op inkomensbescherming is gericht, draait het vanaf de

jaren negentig veel meerom arbeidsdeelname. Hetadagium van regerende partijen wordt'werk
boven uitkering'.
Ten tweede valteen veranderingop in de verantwoordelijkheidsverdeling. Terwijl inkomensbe-
scherming in de jaren tachtig nog als een collectieve verantwoordelijkheid wordt gedefinieerd,
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draait hetdaarna om het vergroten van individuele verantwoordelijkheden. Geprobeerd wordt
de verantwoordelijkheid vandeoverheid teminimaliserenen die van individuele werknemers,

werkgeversen uitkeringsgerechtigdente maximaliseren. Indit verband wordt gesprokenoverthe
individualisation of the social (Ferge 1997)

Wanneer vanuiteen bedrijfsmatig perspectief het functioneren van de selectiebureaucratie, in

het bijzonder een gebrek aan controle, als probleem wordt gedefinieerd, zullen oplossingen ge-
zocht worden in herziening van het socialezekerheidsstelsel. Het aantal ingrijpende wijzigingen
in de afgelopen vijftien jaar van de organisatiestructuur van de selectiebureaucratie isgroot.
De Parlementaire enqu6tecommissie Buurmeijer naarde uitvoering van de Ziektewet, WAOen

WW (1993) en de adviescommissie Donnerover de WAO (2001) vormen belangrijkeaanleidingen
vooren bevestigingen van stelselherzieningen. In 1995 vindt een grootscheepse fusie plaats

waarbij achttien uitvoerendeorganisaties voorde socialezekerheid en een aantal administra-
tiekantoren samengaan in vijf uitvoeringsinstellingen en den opdrachtgever. Slechts zeven jaar

later, in 2002, volgt weereen grote fusie: de vijf uitvoeringsinstellingen en hun opdrachtgever
moeten samengaan in uen grote selectiebureaucratie, het Uitvoeringsinstituut werknemers-

verzekeringen (UWV). De selectiebureaucratie wordt een zelfstandig bestuursorgaan met de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als opdrachtgever.a

Voordeuitvoering van wet-en regelgevingophetterrein vanziekteverzuim enarbeidsonge-
schiktheid betekenen deze elkaarsnel opvolgende fusieseen turbulente werkomgeving waarbij
de minister een stevige vinger in de pap krijgt. Zo is het sinds 2002 de minister die jaarlijks de

beleidsmatige enfinanciale kaders voorde uitvoering vaststelt. Hij bepaaltde uitkering- en
premiehoogteen voorwaarden voor het rechtopeen arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV
moet hem een jaarplan ter goedkeuring voorleggen op basis waarvan een budget voorde uit-

voering wordt vastgesteld. Bovendien worden er jaarlijks afspraken gemaakttussen UWV en de
minister over prioriteiten, prestatienormenen te leveren verantwoordingsinformatie.

Vooruitvoerenden betekenen dezediverse herzieningen nietalleen een verandering in de in-
richting van deorganisatieen het stelsel, ze brengen ookonzekerheid en culturele veranderingen
metzich mee. Naastherzieningen vandeorganisatiestructuur van hetstelsel endeselectie-
bureaucratie vinden bovendien ook ingrijpende herzieningen plaats in het wettelijke kader. Het
doel van de vele wetswijzigingen iseen herverdeling van detaken en verantwoordelijkheden
tussen overheid, werkgevers en werknemers.

Een van de meestingrijpende wijzigingen in het wettelijke kader vandeafgelopen jaren isde
vervanging vande WAOdoorde WIA, de Wet werken inkomen naararbeidsvermogen. De WIA
wordtin 2006 ingevoerd alsonderdeel vande wet Structuuruitvoering werken inkomen (SUWI,
2002). Metde invoering van deze wet wordtde verantwoordelijkheid van individuele werk-

geversen werknemers (opnieuw) vergroot, komt'werken naar vermogen' nog meercentraal te
staan en wordt een groter verschil gemaakttussen volledigeen gedeeltelijke arbeidsongeschik-
ten.69

Overigenszijnophetmoment van invoering vande WIA dedetails van de uitvoeringervan nog
onbekend. Wei isduidelijkdatde vervanging vande WAO een verschuivingbetekent vande
inhoud van het verzekeringsgeneeskundige werk. Het gaatom een verschuiving van een sociaal-

medische beoordeling van beperkingenomte werken naareen meer voorspellendesociaal-
medische beoordeling van het potentiele vermogen om te werken. Verzekeringsgeneeskundige
beoordelingen krijgen bovendien groteregevolgen voor individuele burgers. Hetconstrueren
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van een grenstussen wei/niet 'volledige en duurzame'arbeidsgeschiktheid bij de uitvoering van
de WIA heeft meerconsequenties voor het rechtopeen (gedeeltelijke) uitkeringdan degrens
tussen wei/niet volledigearbeidsongeschikt in het kader vande WAO.

Deze presentatie van gelijkgestemde politieke oplossingen, allete plaatsen in een bedrijfsmatig
perspectief, mag overigens niet deschijn wekken dat in de politieke processen van de afgelopen
jaren geen belangenstrijd heeft plaatsgevonden. In tegendeel. De regerende partijen voeren
deze maatregelen door, maar niet zonder regelmatig verhittedebatten te moeten voeren met
oppositiepartilen.7« De WAO is niet voor niets het Haagse hoofdpijndossier gaan heten. Politici
van regerende partijen klagen somsdatoppositiepartijen elke gelegenheid aangrijpen om het
WAO-beleid onderuitte halen. Politici van oppositiepartijen laten zich inderdaad in Kamer-
debatten en ook in de media telkens weernegatief uitover het WAO-beleid, in termen van
schrijnend, snoeihard of schaamteloos. Arbeidsongeschiktheid iseen maatschappelijkthema
dat in politieke processen structureel tot hoogoplaaiende strijd leidt.

Samenvattend, construeer ikeen drietal politieke probleemdefinities als belangrijke gestolde
verbanden in de sociale interacties van districtmanagers. Het gaat om het problematiseren van
een mogelijkestijging van hetaantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, het'sociale gehalte'
van hetsocialezekerheidsstelselen vooral het'inefficienten ineffectief functioneren vande
selectiebureaucratie. Andere belangrijkegestolde verbanden zijn elkaar in snel tempoopvol-
gende beleidsveranderingen en stelselhervormingen die alsoplossing worden gepresenteerd.
Voor uitvoerenden van arbeidsongeschiktheidsregelingen dient het accent te verschuiven van
inhoudelijkedeskundigheid enautonomie naarcijfermatigebeheersingen verantwoording. Deze
veranderingen volgen elkaarzo snel opdat ik spreek van een politieke veranderingsreflex zonder
veel mogelijkheden voor reflectie.

Maatschappelijke processen: extra kwetsbaar 2.4

In maatschappelijke processen manifesteert zich een aantal terugkerend patronen dat regel-
matig ge(re)produceerd wordt in de sociale interactiesdie centraal staan in dit boek. Deze
patronen maken het handelen van managers kwetsbaarder. Ikzal hier in het bijzonder ingaan op
derelatief hoge socialestatus van artsenen eencombinatie van enerzijdsdesocialeacceptatie
dat individuele burgers zich (publiekelijk) tegen overheidsoptreden afzetten en anderzijdsde
drang van modernemediaomteontmaskeren.

Hoge sociale status van medici 2.4.1

Een betrekkelijk stabiel terugkerend patroon in maatschappelijke processen isde relatief hoge
socialestatus van medici. Zij hebben deze hoge status of positie omdathun functie in maat-

schappelijke processen wordt geassocieerd met een goede opleiding, uitzonderlijke kennisen
vaardigheden, het nemen van beslissingenoverleven endood, eneen relatief hooginkomen (zie
bijvoorbeeld Freidson 2001, Gastelaars 1996).
Socialestatusof sociale positie iseen patroon van samenhangend gedrag, zich duidelijkonder-
scheidend vanandergedrag, waarvan anderen verwachten dat hetonderdeel uitmaakt vande
persoon (Goffman 1990: 73)· Ook wordt een samenhangtussen gedragen uiterlijke verschijning
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verwacht. Witte laboratoriumjassen wekken bijvoorbeeld de indruk van hygiene en moderne
apparatuur wordt geassocieerd met kwaliteit. Ondanksdatde witte jas van een ziekenhuisarts
eenandere betekenisheeftdande witte jas van een pedicure, ofeen geavanceerdecomputereen
andere betekenis heeft in een operatiekamerdan opeen reclamebureau, worden we aangemoe-
digd vooral te letten opde'abstracte overeenkomst'ertussen (Goffman 1990: 30)· Zo kunnen we

specifieke situaties duiden door middel van eerdereervaringen en stereotiepdenken.

Verzekeringsartsen zijn geen behandelend artsen (zie ook paragraaf 2.2).Toch worden ze geas-
socieerd metde klassiekedokteren diens sociale status. We veronderstellen in onze maatschap-
pijdat behandelende kennisen vaardigheden, waarmee verzekeringsartsen opzijn minst in hun

opleidinginaanrakingzijn gekomen, onderdeel uitmaken van de persoon.
Bovendien is de betekenis van rekwisieten alseen stethoscoop, een witte jasof een overvolle
agenda zogroot voorhetmaatschappelijke beeld vanartsen datzede neiging hebben beteke-

nistekrijgen los van de praktische functiediede rekwisieten opdat momenten opdie plaats
hebben. Ze vormen'een collectieve representatieeneen feitopzich'(Goffman 1990: 32).Dit
betekentdat verzekeringsartsen gebruikkunnen maken vandesterke samenhangdiemensen
verwachtentussen gedragen uiterlijke verschijningvan medici. Sommige verzekeringsartsen leg-
gen bijvoorbeeld een stethoscoopop hun bureau, terwijl dit functioneel gezien niet nodig is. Ze
hebben, voorhet beperkteaantal lichamelijkeonderzoekendatzij uitvoeren,de beschikkingover
eenaparteonderzoekskamerof een ruimte indespreekkamerdiedoormiddel vaneengordijn
van het bureau kan worden gescheiden.
Ook in hun alledaagse praktijk proberen medici het maatschappelijke aanzien dat ze hebben,
te benutten. Dit lijkt verzekeringsartsen een sterke sociale positie in de selectiebureaucratie te
verschaffen, sterkerdan bijvoorbeeld hun collega-professionalsdearbeidsdeskundigen.
Een bijzonder sterke positiezou zetot een groep makendie relatief moeilijk testuren isdoor
leidinggevenden zonder medischeachtergrond en (daardoor) wellichteen mindersterke sociale

positie."

Toegenomen kans op openbaarheid 2.4.2

Een anderbelangrijkthema in maatschappelijke processen is hetconstrueren van een grenstus-
sendat wat sociaal welen sociaal nietacceptabel is. Dezegrens isde laatstedecennia verscho-
venals hetgaatom het rechtopeen socialeuitkering. Solidariteit is mindervanzelfsprekend
geworden. Anders gezegd isersprake van een vermindering van een gevoel van saamhorigheid
en de bereidheid om deconsequentiesdaarvan gezamenlijktedragen. Dit maaktsocialeaccep-
tatie mogelijk van deeerder geconstateerde verzakelijking in het politiekedebat. In het huidige
maatschappelijke klimaat is ruimte voorontwikkelingen alseen toename van deselectiviteit van
het sociale stelsel, meer individuele verantwoordelijkheid, meernadrukopfraudebestrijdingen
een verminderd enthousiasmeover gedoogbeleid.
Hetgegevendathet individu meercentraal is komen testaantenopzichte van het collectief
legt nietalleen de nadrukop individuele plichten, maarookop individuele rechten. Dit betekent
datin maatschappelijke processen meerruimte isontstaan voorburgersom ophetnationale
podium van zichte laten horen. Wanneerzijzich benadeeld voelendoor overheidsoptreden
schromen ze minderom hun eventuele gelijkte krijgen door het inschakelen van deopenbare
rechter of de media (zie bijvoorbeeld Gastelaars 2006,1996 en Tonkens 2003)· Hierdoorontstaat
het risico dat het kwetsbare handelen van verzekeringsartsen achterde schermen van de
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organisatie (achteraf) vooreen groter publiekzichtbaar wordt. Nietalleen individuele burgers
en hun directeomgevingzijn dan getuige van het professioneel handelen in despreekkamer;
iedereen is potentieel publiek van (consequenties van) sociaal-medische beoordelingen en
controles.

Een gestold verbanddat hierbij aansluitisdedrang vande hedendaagse mediaomteontmaske-
ren. Zoiseen 'kijkjeachterdeschermen'momenteel eengrootsucces voorkijkcijfersen lezers-
of bezoekersaantallen." Dan gaat hetom hettonen van processendiezich in principe juistaan
het collectieve oogonttrekken. Daarnaastzijn incidenten een populaironderwerp. Bovendien
willen de hedendaagse media daarbij over het algemeen graag'de verantwoordelijke personen
aanwijzen 6n hun koppen laten rollen' (Gastelaars 2006: 183)
Media-aandacht voor processen achterde schermen van de selectiebureaucratie isdan ook vaak
negatiefvan aard.73 Zichtbaarmaaktin ditgeval kwetsbaar, en nietalleen op individueel niveau.
Interacties tussen individuele uitvoerdersen burgers hebben meerconsequenties gekregen
voor(hetimago van)deselectiebureaucratiealsgeheel. Hetlokale wordt nationaal. Metals
gevolg dat processen'van buiten' een grotere rol gaan spelen in het lokale. Anders gezegd,
dedreigingvan publiekeaandachtis van invloedophetdagelijkse, institutioneleleven in de
selectiebureaucratie.

Deze gestolde verbanden in maatschappelijke processen maken het handelen van district-
managers dus(nog) kwetsbaarder. Zij zijn verantwoordelijk voor het kwetsbare handelen van

verzekeringsartsen, in de veronderstellingdat medisch nietobjectief isen het bovendien poli-
tiek gevoelig ligt (zie de tweede en derde paragraaf van dit hoofdstuk). Tegelijkertijd isde kans
toegenomen dat dit handelen openbaar wordt gemaakt omdat individueleongenoegens over
sociaal-medische beoordelingen steeds vaker in rechtszaken en via de media naar'buiten'
komen. Het sociaal-medische handelen is bovendien nietalleen kwetsbaar, en politieken media-

gevoelig, hetisgeziendemaatschappelijke verhoudingtussen medici en niet-medici ookhet
moeilijkstondercontrolete houdendoorniet-medische managers.

Organisatorische processen: hoge verwachtingen 2.5

De selectiebureaucratie, verantwoordelijk voorde uitvoering van wet-en regelgeving betref-
fendeziekteverzuimenarbeidsongeschiktheid, heeft sinds i januari 2002 de vorm van het

zelfstandige bestuursorgaan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Erzijn een
aantal gestolde verbanden in hetorganiseren van UWV die geregeld worden ge(re)produceerd
in desociale interacties in dit boek. Een belangrijk patroon zijn landelijkeafspraken over het
verdelen van formele machten formeletaken binnen UWV, visueel weergegeven ineen orga-
nigram. Een anderpatroondat van invloed isopen beYnvloed wordtdoordesocialeinteracties
iseendigitalisering van het selectieproces. Daarnaastonderscheid ikeen derde patroon in het
organiseren dat een rol speelt in deonderzochte sociale interacties, namelijk een erfenis van

onvoldoendepresteren. Dit wilzeggen dat(voorgangers van) UWV jarenlang niet voldoenaan

organisatienormen zowel wat betreft productieen tijdigheid als de kwaliteit van sociaal-
medische beoordelingen.
In deze paragraaf concentreer ik me oporganisatorische processen in 2002, het jaar waarin de
sociale interacties in dit boek spelen. Gestolde verbanden zijn immersalleen alscontext van so-
ciale interacties te definieren wanneer ze in die interacties ge(re)produceerd worden. Overigens
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wordthetorganiseren vande selectiebureaucratie inde jaren na 2002 gekenmerktdoordezelfde
gestolde verbanden. WeI isereen belangrijk vierde patroon bijgekomen, datdedrukopdeuit-
voerendenen districtmanagersalleen maar heeft vergroot. Sinds 2003 heeft UWV te maken met
een'enorme krimp'; in drie jaartijd is het aantal medewerkers metongeveer vijfduizend gedaald,
van ruim twintigduizend fte's in 2003 naarbijna zestienduizend fte's in 2006(UWV 2006c: 30).
Een krimpdie nog verder moet worden doorgezet: 'afslanking [zal] ook in 2007 en volgende jaren
nodig zijn' (idem: 3).

Formele macht en taken 2.5.1

Doorhet fuseren van verschillendeuitvoeringsinstellingen ontstaat in 2002 het UWV. Bij de

vorming van deze organisatie wordt gekozen vooreen scheidingtussen de uitvoering van de
werkloosheidswet, in de divisie WW, en de uitvoering van ziekteverzuim-en arbeidsongeschikt-
heidsregelingen, indedivisie AG. Dedivisie AG wordt verantwoordelijk voorde uitvoering van
verschillen wetten, waaronder de Ziektewet (ZW), de Wet verbetering poortwachter (WVP) en
de Wetopdearbeidsongeschiktheid (WAO). Indezesubparagraaf beschrijf ik, na een vereenvou-
digdorganigram van dedivisie arbeidsgeschiktheid (zie ookdeeerste bijlage), de formele macht
en taken van'boven' naar'beneden' zoals vastgelegd bij de vorming van UWV.

Organigram van de divisie Arbeidsgeschiktheid (AG) met betrekking tot verzekeringsartsen

directeuren AG

medische adviseurs

regiodirecteuren

districtmanagers
V

stafartsen
operationeel managers

verzekeringsartsen

In hetorganigram vandedivisiearbeidsgeschiktheid (AG) geeftdealgemeendirecteur AG
samen metde plaatsvervangend directeur AG vanuit het hoofdkantoor van UWV leiding aan
elf regiodirecteuren'in het land'. Op het hoofdkantoor is ook een stafafdeling van de directie
gehuisvest, waarin een aantal medische adviseurs plaatsneemt. De medische adviseursdienen
de directie van advies te voorzien en zijn formeel verantwoordelijk voor de stafartsen op de
vestigingen. De regiodirecteuren zijn eindverantwoordelijk vooralles wat in deze subparagraaf
staat beschreven. Zij functioneren als voorzitter van regionale stafbijeenkomsten, maarde kern
van huntaak bestaatuithetaansturen vaneen kleinaantaldistrictmanagers perregio. Bijde
vorming van UWV worden ongeveer vijftigdistrictmanagers aangesteld. Sociale interacties van
deze publieke managers staan centraal in dit boek.

Ten tijde van ditonderzoek is hun officiele functiebenaming'districtmanagerarbeids-geschikt-
heid', in dit boek noem ik ze districtmanager. Zij zijn formeel verantwoordelijk voor zowel de
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kwaliteit alsde kwantiteit van het professionele handelen in het primaire proces. De reden voor
het invoegen vaneenextra managementlaag inde formelehierarchie vandeselectiebureau-
cratie is, netalsde introductie van hetconcept integraal management, gelegen in een gedefi-
nieerd gebrekaan sturing van voornamelijk verzekeringsartsen. De verwachtingen ten aanzien
van de nieuwe districtmanagers en hun integrale verantwoordelijkheid zijn hooggespannen,
zowel in organisatorischeals in politieke processen. Ze worden geacht zich als'nieuwe publieke
managers' te gedragen. Dit wil zeggen dat ze noties als doelmatigheid, prioriteren, effectiviteit
en productiviteitsgroei hoog in het vaandel moeten hebben.74
Metde komstvandedistrictmanagerszal meersturing vandeprofessionals, in hetbijzonder
de verzekeringsartsen, moeten gaan plaatsvinden. Ze krijgen formeel de verantwoordelijk-
heid voordegeheleuitvoering van arbeidsgeschiktheidregelingen ineen bepaalddistrict, dus
bijvoorbeeld ook voor het werk van arbeidsdeskundigen, claimbehandelaarsen reYntegratie-
begeleiders. De meestedistrictmanagers hebben de leiding over jun vestiging waar het pri-
maire proces wordt uitgevoerd, sommigen van hen over verschillende vestigingen.,5 Despan Of
contro/van districtmanagersarbeidsgeschiktheid ligttussen de honderd en tweehonderd me-
dewerkers.% Slechts een klein deel hiervan betreft verzekeringsartsen."Met andere woorden,
de districtmanagers hebben nog vele anderetaken en verantwoordelijkheden naast de verant-
woordelijkheid voorde kwaliteiten kwantiteit van het verzekeringsgeneeskundig handelen die
centraal staat in dit boek.
Hetaantal mensen datdoordedistrictmanagerdirectmoet wordenaangestuurd, is veel kleiner.
Het gaat meestal om drie managers, onder anderedeoperationele manager in ditonderzoek, en
een aantal stafleden, onderanderede stafarts. Districtmanagers zijn duszogeheten middenma-

nagers, doorhun hierarchische positietussen enerzijds directeuren en anderzijdsoperationele
managersen uitvoerenden. Door zowel districtmanagers als professionals, onderzoekers, au-
teurs van praktische managementboeken en ook in de politiek, wordt een spanningsveld gede-
finieerd voormanagersdie hierarchisch gezien moeten functioneren tussen topen werkvloer,
tussen topmanagers en professionals. Partijen met verschillende belangen en verschillende
referentiekaders, endeeeraan dedistrictmanagerom hiertussen tebemiddelen.

Opeen vestigingzijn, afhankelijk van de grootte van de vestiging, adn of tweeoperationele
managersarbeidsgeschiktheid werkzaam. Ten tijde van hetonderzoek is'managerclaim' hun
officiele functiebenaming, inditboek noem ikzede operationele manager. Deoperationele
managers dragen formeel de verantwoordelijkheid voorde productie van controles en claim-

beoordelingen in het kader van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers.,8 Zij
zijn in hetorganigramdedirectleidinggevende van verzekeringsartsenenarbeidsdeskundigen.
Ook claimbehandelaars vallen onder hun verantwoordelijkheid.79

Op de meeste vestigingen werkt 6/n stafverzekeringsarts. Hij of zij draagt formeel de verant-

woordelijkheid voordekwaliteit van het werk van verzekeringsartsen. Een van detaken vande
stafverzekeringsarts is het regelmatig inhoudelijk controleren van dossiers van verzekerings-
artsenopde vestiging. Formeel isdedistrictmanagerzijn of haar leidinggevende. Metandere
woorden, UWV iseen lijngestuurdeorganisatie waarin destaf verantwoording moet afleggen
aan het lijnmanagement. Hierdoorloopteen formeel sturingskanaal vandedirectiearbeids-
geschiktheid naarde regiodirecteur, dedistrictmanageren deoperationele manager naarde

(staf)verzekeringsartsen (de gele lijn in het vereenvoudigdeorganigram aan het begin van deze
paragraaf). Dit noem ik het managementkanaal.

Daarnaastisersprake vaneen stafkanaal. De medischeadviseursophethoofdkantoor van UWV
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geven medisch inhoudelijkesturingaan destafverzekeringsartsenopde vestigingen,op formele
landelijkeen regionalebijeenkomsten (degroene lijn in het vereenvoudigdeorganigram). De
regiodirecteurisdeenige lijnmanagerdie formeeltothetstafkanaal toegang heeft,aangezien hij
of zij de regionale stafbijeenkomsten voorzit. Dedistrictmanager heeft formeel dus geen toe-
gangtotditstafkanaal.

Bij UWV werken landelijk ruim achthonderd verzekeringsartsen.8«Zij werken opde vestigingen
in een team met arbeidsdeskundigen en claimbehandelaars. Verzekeringsartsenzijn verant-
woordelijk voordeuitvoering van hetsociaal-medischegedeelte vanarbeidsongeschiktheids-
beoordelingen encontroles in het kader van deeersteziektejaren.
Wanneer iemand een aanvraag voor een WAO-uitkering indient, maaktdeclaimbehandelaareen
dossiermetdaarin de(medische) gegevens die in heteersteziektejaarzijn verzameld. Declaim-
behandelaarstuurtditdossier vervolgens naar de verzekeringsartsen maakteen afspraak met
deaanvrager voor een medisch beoordelingsgesprek. Deartskan daarnaast besluiten om infor-
matie in te winnen bijeeneventuele behandelaar vandeaanvrager, of om een expertiseaan te
vragen. Vervolgensschrijft hijeen rapportageen vulteenzogeheten functiemogelijkhedenlijst
(FML) in. In een FML geeft de arts aan welke mogelijkheden en beperkingen om te werken de

aanvrageropdat moment heeft. Wanneer hij beslistdat de aanvragerop medische gronden
volledigarbeidsongeschikt is, handeltdeclaimbehandelaarde beoordeling juridisch en admi-
nistratief af en krijgtdeaanvragereen volledige WAO-uitkering. Alsdearts nog mogelijkheden
ziet voordeaanvragerom te werken, moetdeze naardearbeidsdeskundige.
Dearbeidsdeskundige bepaalt welke functiesdeaanvrager gezien zijn beperkingen nog kan ver-
richten. Dehoogte van het loondatdezedaarmee kan verdienen, isbepalend voorde vraagof hij
inaanmerkingkomtvooreen(gedeeltelijke)arbeidsongeschiktheidsuitkering. Na functieselectie
doorde arbeidsdeskundige handeltde claimbehandelaardebeoordeling juridisch enadmini-
stratief af. Claimbehandelaar, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige hebben gezamenlijkeen
periode van dertien weken waarin declaimbeoordeling moetzijn afgehandeld. Voorhet verzeke-

ringsgeneeskundigedeel vande beoordelingstaat maximaalzes weken.
De kern van het formele takenpakket van reintegratiebegeleiders ligt bij de uitvoering van de
Ziektewet. Zij dienen de reintegratie te begeleiden van zieke werknemers zonder (vaste) werk-
gever, zoals uitzendkrachten en mensen meteen uitkering in het kader vande Werkloosheids-
wet (WW). Daarnaastzijn zij samen met verzekeringsartsen verantwoordelijk voor hetcontro-
leren van de uitvoering van wet-en regelgevingdoorwerknemersen werkgevers indeeerste
ziektejaren. De functie van re'integratiebegeleider wordt, netalsde functie van verzekeringsarts
en arbeidsdeskundige, binnen UWV formeel betiteldals'sociaal-medische functie'. Overige
uitvoerende functies, waaronderclaimbehandelaaren medisch medewerkers, worden betiteld
als'ondersteuning vandesociaal-medische functies'. Medisch medewerkerszijn functionaris-
sendie binnen UWV ook weI'nietartsen' worden genoemd. Zijdienen, ondersupervisie vaneen
verzekeringsarts, een deel van detaken van verzekerings-artsen uitte voeren. Zij worden vooral

ingezet bij de uitvoering van herbeoordelingen WAO.

Digitalisering van het selectieproces 2.5.2

In de organisatorische processen van de selectiebureaucratie iseen terugkerend patroon
waarneembaardatsamengevat kan worden alsdigitalisering van hetselectieproces. Dooreen
combinatie vanenerzijds eenoverwicht van bedrijfsmatige principes in politieke processenen
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anderzijdstechnischeontwikkelingen op hetgebied van automatisering nemen (ook) in deorga-
nisatiede verwachtingen toe overhet belangende productiemogelijkheden vancijfers. Aan deze
verwachtingligtde veronderstellingten grondslagdatdigitalisering,datwil zeggendecomplexi-
teit van alledagomzetten in enen en nullen, het mogelijk maaktom informatieeenvoudig en snel
te verspreiden.
In de organisatorische processen wordt gekozen voordiverseelektronische registratiesystemen,
onderandere voorhet agendabeheer van de professionals, hetarchiveren vandossiersen het
registreren van aangevraagdeen van uitgevoerdecontrolesen beoordelingen. Digitalisering
van het professionele selectieproces betekent datzowel professionele prestaties als burgers
worden gerepresenteerd doorcijfersencodes. Door hetdagelijkse gebruik van deelektronische
systemen staat een '4-80' in de sociale interacties van de districtmanagers bijvoorbeeld voor
een professionele verzekeringsgeneeskundige herbeoordeling. Een burgerdie een eerste beoor-

deling in het kader van de WAOaanvraagt, kande vorm krijgen van een 'AW008' of kortweg'8'.

Digitaliseren heeft verschillende gevolgen voor beelden overde uitvoering. Ten eerste kunnen

prestaties inde verwachtingeenvoudig en snel gerepresenteerd worden. Ten tweededraagt
digitaliseringbij aan verzakelijkingvan hetdienstverleningsproces, omdat het de-humaniseert.
Ten derde zorgtdigitalisering bij een lezer van prestatiecijfers voorde neiging om professio-
nele handelingen die niet worden gerepresenteerd dooreen cijferof een code te beschouwen
als'niet bestaand'. Ten vierde is de interpretatie van prestatiecijfers van wezenlijk belang voor
beelden dieoverde uitvoering worden gecreeerd. Cijfers krijgen immers pas betekenis wanneer
ze vergeleken worden metandere cijfers. Anders gezegd, of een prestatie uitgedrukt in een
cijfer'goed' of 'slecht' is, hangt af van hetcijferdatalsreferentiekaderdient. Totslotzullen we in
hoofdstuk vierziendatdigitaliseren leidttothet risico van'toevallige gelijktijdigheid'. Ditbete-
kentdateen helderverbandtussen hetvirtueleen het fysiekeontbreekt.

Erfenis van onvoldoende presteren 2.5.3

De kwaliteit van hetselectieproces isal jaren nietoptimaal,ookhet inhoudelijke, sociaal-medi-
sche werk van verzekeringsartsen. Bij de inhoud van dit werk kan bijvoorbeeld gedacht worden

aan spreekuurcontacten, het vaststellen medisch volledig arbeidsongeschikt (GDBM), het vast-
stellen weI of nietgeschikt vooreigen werk, en het vaststellen van een medische urenbeperking.
Ookde verslagleggingenonderbouwing van dergelijkeactiviteitenen beslissingen zijnessen-
title onderdelen van de inhoud van het verzekeringsgeneeskundige werk.
Voor het jaar2002 spreekt UWV metde minister van SZW een kwaliteitsverbetering af van
het sociaal-medische handelen, aldus het UWV Jaarplan 2002. Bovendien verzoektde minister
UWV om indit jaarplanaantegeven welke maatregelen UWV zal nementer verbetering van de
kwaliteit vandeclaimbeoordeling." Hieruit kanafgeleid wordendatde ministerde kwaliteit
van het sociaal-medisch handelenonvoldoende vindt. Ook UWV zelf vindtde kwaliteitonvol-
doende. Zo wordt in de kwaliteitscontrole op het sociaal-medisch handelen van UWV overhet
jaar 2002 ruim 27 procent van de WAO-dossiers van verzekeringsartsen als'onvoldoende' be-
oordeeld. Dehelftdaarvan, namelijk bijna veertien procent vanalleonderzochtedossiers, wordt
door UWV zelfs als'onrechtmatig' gekwalificeerd.".
Inde jaren daarna blijft een kwaliteitsverbetering van het selectieprocesopdeagenda vande
politieken deorganisatie staan. Deminister van SZW deelt in december 2006 aan de Tweede
kamermeedat het UWV afspraken heeft gemaaktmetclienten-en patientenorganisaties om
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gestolde uerbanden

de uitvoering van de herbeoordelingen te verbeteren (persbericht SZW, 21 december 2006, nr.
06/211). Uit verschillendegerechtelijkeuitspraken in 2006 blijkt bijvoorbeeldookdatde uitvoe-

ring van de Wet verbetering poortwachter, in het bijzonderdeduur van sanctietoekenning aan
werkgevers, onrechtmatig is en 'genuanceerder' dientte worden.83

Ooklukthet (de voorgangers van) UWV nietom claimbeoordelingen WAOtijdig uitte voeren,
dit wil zeggen binnende wettelijketermijn vandertien weken na de aanvraag. |n 2002 komtde
landelijkedirectiearbeidsgeschiktheid, op basis vande politieke nadrukop het voork6men van

instroom in de WAO, tot een prioritering in het primaire proces.
Als meest belangrijk benoemen zij de controles van werknemers en werkgevers in de eerste

ziektejaren. Opdetweede plaats staan deeersteclaimbeoordelingen WAO, van zowel nieuwe
instroom als achterstanden. Daarna magaandacht uitgaan naar bezwaar- en beroepszaken, ont-
slagzaken, voorzieningenen re'i'ntegratie. De laagste prioriteit wordtgelegd bijdeherbeoordelin-
gen (achtereenvolgens professionele herbeoordelingen, wettelijkeeerstejaars herbeoordelingen
en wettelijke vijfdejaars herbeoordelingen). Daarbij moeten dedistrictmanagersde beschikbare

capaciteit in eerste instantie vollediginzetten opdeeerstedrie prioriteiten. Indien dan in een

bepaalde regiocapaciteit overblijft, moetdeze worden ingezet voor uitvoering vande eerste drie

prioriteiten in andere regio's. Pasals ervooralle regio's voldoende capaciteit is voorde uitvoering
van deeerste drie prioriteiten, mogen de districtmanagers capaciteit inzetten voor herbeoorde-

lingen. Herbeoordelingen mogen voordemanagersdusalleen een sluitpostzijn.
|n 2002 is de achterstand van eerste claimbeoordelingen WAO (EWT) sterk gedaald, en ook de

achterstand van wettelijke herbeoordelingen is mindergeworden. Toch bestaatdetotale achter-
stand van claimbeoordelingen WAO in september 2003 nog steeds uitcirca 50.000 dossiers

(Berendsen & Mui lenders 2004: 17).
In 2004 starteen grootschalige'herbeoordelingsoperatie' waarbij van bijna alle arbeidsonge-
schikten het uitkeringsrecht opgrond van nieuwe criteria dientte worden beoordeeld. Deze
operatie zou in eerste instantie zijn afgerond op i juli 2007. Eind 2006 zijn ruim 200.000 her-
beoordelingen verricht, maardan moeten ernogongeveeri50.000 Plaatsvinden. De minister
van SZW Iaat, na overleg met UWV, de Tweede kamer weten datde einddatum van de operatie
(opnieuw) wordt verschoven naar2008 (persbericht SZW, 21 december 2006, nr. 06/211). Ook
voor wat betreft andere aspecten van het selectieproces lukt het UWV niet om ze op tijd uit te
voeren. Zo wordt de Ziektewet in heteerste kwartaal van 2006 in slechts veertig procent van de

gevallen binnende wettelijketermijn uitgevoerd. Ditlagepercentage kan vooreendeel verklaard
worden doorde nadrukdie in die periode gelegd wordtop het inlopen van deachterstand van
Ziektewetcontroles. Dezeachterstand iseind april 2006 overigens nog steeds 65.Ooodossiers
(UWV 20063: 16)

Een dergelijk verkort overzicht van noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen en voortdurende
achterstanden wekt de indrukdatde selectiebureaucratie UWV evenals zijn voorgangers
moeite heeft met het volledig juistenoptijd uitvoeren van het selectieproces. Erlijkteen uit-
voeringteontstaan waarin hetene kwaliteit- of productieprobleem kan worden verminderd ten
koste van hetander. Alsde formele verklaring voorachterstanden in het primaireselectieproces
wordt regelmatig, door UWV en ookdooranderen, een structureel tekort aan verzekerings-
geneeskundige (en arbeidskundige) capaciteit opgevoerd. De onderliggende oorzaken van een
tekortaan verzekeringsartsen, en dusook van deaanhoudende achterstanden. blijven dan
meestal onbenoemd. Een regiodirecteurzegt hierover in een interview echter: "...artsentekort.
Dat is ook een gevolg van de sfeeropeen kantoor. Hetartsentekort [bij een bepaalde district-
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bureaucratische drama's

manager] is geen toeval". De rest vandit boekdraaitom dealledaagse relationele processen in
deselectiebureaucratie, in dehoop meer inzichtte bieden in deconstatering van UWV
(2006a: 24) dat het nodig is 'de binding met professionalste verbeteren'.

Een onontkoombaar krachtenveld 2.6

In dit onderzoek ga ik ervan uit dat mensen handelen op basis van het beeld dat zij, op dat mo-
menten opdie plaats, hebben van de werkelijkheid. Dit werkelijkheidsbeeld komt tot stand in
voortdurende onderhandeling metanderen. In het onderhandelen over werkelijkheidsbeelden
wordt niet steedsopnieuw begonnen. Een eerdertot stand gekomen betekenistoekenning van
een situatie kan alseen gestold verband of terugkerend patroon worden beschouwd. De verza-

meling gestolde verbandendie van betekenis zijn ineen sociale interactie, vormtdecontext van
die sociale interactie.
Indit hoofdstuk heb ikde gemeenschappelijke context geconstrueerd van deonderzochte
sociale interacties van districtmanagers. Districtmanagers zijn publieke managers dieaan het
begin van de 21' eeuw bij het zelfstandig bestuursorgaan UWV integraal verantwoordelijkzijn
geworden voor (ondermeer) het handelen van verzekeringsartsen. Datzijn artsen diedesoci-
aal-medischecontrolesen beoordelingen uitvoeren voor wat betreft ziekteverzuim en arbeids-
ongeschiktheid. Decontext waarinen waardoor deze sociale interacties van districtmanagers

plaatsvinden, bestaat uit gestolde verbanden diede vorm aannemen van sterke en onontkoom-
bare krachten.

De districtmanagers hebben de formele opdrachtom greepte krijgen opeen'lastige soort pro-
fessional'dieeen crucialeen complexe fase moetuitvoeren van een van de moeilijkste sociale
wetten, in hetbijzonder(maarnietuitzonderlijk)hectische jaar2002. Dedistrictmanagers moe-
ten bovendien hoge verwachtingen waarmaken terwijl formeel sprake is van een dubbelzinnige
machtsverhoudingten opzichte van de (staf)verzekeringsartsen, en de kansop publiekeont-
maskeringtoeneemt. In ditonontkoombare krachtenveld is het moeilijkom als individu overeind
te blijven staan. Overigens is (deze) context nietdeterminerend voor individueel handelen; de
krachten kunnen alleen beinvloeden omdot ze in sociale interacties worden ge(re)produceerd.

De verwachtingen overde nieuwedistrictmanagerszijn dus hooggespannen. Zij zijn 'nieuw'
in tweeopzichten. Dedistrictmanagersdie centraal staan in ditboek zijn nieuw in dezin van
recent; hunfunctieen verantwoordelijkheid worden in 2002 aan de formelehierarchie vande
selectiebureaucratietoegevoegd. Dedistrictmanagerszijnook nieuw in dezin van nieuwerwets
of modern. In zowel politiekealsorganisatorische processen wordt verwachtdatzij een gede-
finieerd gebrekaan sturing van verzekeringsartsen verhelpen doorzich als'nieuwe publieke
managers' tegedragen. Dit betekent vooral datzij dienente handelen volgenseen mythe van
beheersbaarheid en noties als prioriteren, tijdigheid, effectiviteit en productiviteitsgroei hoog
in het vaandel moeten hebben. Hoededistrictmanagersdithandelen indealledaagse praktijk
vormgeven, staat in het bijzonderin het volgendeen navolgende hoofdstukcentraal.
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so Met de oprichting van een stelsel van sociale zekerheid, in 1901 met de invoering van de Ongevallenwet,
wordt getracht de financiele gevolgen die individuele burgers ondervinden door armoede, ouderdom,
ziekte of werkloosheid, gezamenlijk te dragen. Burgers die om deze redenen niet voorzichzelf kunnen

zorgen, hebben recht op inkomensbescherming door de overheid en hulp bij het integreren in de samen-

leving. In het ontwerp van het Nederlandse stelstel van sociale zekerheid is de gemeenschap aansprake-
lijk voor de sociale zekerheid op voorwaarde dat burgers alles doen dat in hun vermogen ligt om zelf inko-
men te genereren. In de sociale wetten staan de rechten en plichten van overheid en burgers beschreven.
In de Nederlandse sociale zekerheid wordt onderscheid gemaakt tussen sociale verzekeringen en sociale

voorzieningen. Sociale verzekeringen worden grotendeels betaald door middel van premie-inning. Onder
deze verzekeringen vallen enerzijds werknemersverzekeringen voor werknemers, zoals een uitkering in
geval van werkloosheid (WW) en arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA), en anderzijds volksverzekeringen
die voor alle Nederlanders gelden, waaronder de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene
nabestaandenwet (ANW). Burgers die geen recht opeen sociale verzekering hebben, kunnen mogelijk
via sociale voorzieningen over (extra) inkomen beschikken. Sociale voorzieningen, zoalsde Wet werk en

bijstand (WWB) en de Algemene kinderbijslagwet worden uit de belastingen betaald.

5' Yeheskel Hasenfeld (1983) beschrijft het proces van dienstverlening vanuit het perspectief van dienst-
verlenende organisaties. Marja Gastelaars (1997,2006) vult deze beschrijvingen aan. Daarnaast benadert

zij het dienstverleningsproces ook vanuit het perspectief van burgers. Dit biedt een verrijking voor het
denken over en kijken naardienstverlenende organisaties, die hun bestaansrecht puur en alleen ontlenen
aan hun relaties met individuele burgers.

52 Jeroen Vermeulen geeft - met zijn analyse van een gesprek tussen een uitvoerende van een gemeen-
telijke sociale dienst en twee clienten - een mooi voorbeeld van de manier waarop het verhaal van een
individuele burger, dat van verschillende betekenissen kan worden voorzien, door een uitvoerende wordt
omgezet in een eenduidig en sluitend verhaal ter onderbouwing van zijn oordeel (Vermeulen 1996).

53 De Ongevallenwet is in 1901 de eerste sociale verzekering en kan als oorsprong van het huidige stelsel
van sociale zekerheid worden beschouwd. Aan deze wet, waarmee de integriteit van het lichaam is ver-

zekerd, ligt de veronderstellingten grondslag dat schade aan het lichaam zich proportioneel verhoudt tot
de mate van arbeidsongeschiktheid. De verzekeringsartsen die de wet uitvoeren zijn vooral gericht op
het behonde/en van letsel en blijven zelf ook werkzaam in de curatieve sector. In 1930 wordt de Ziektewet

ingevoerd, om de wachttijd tot uitkering van de Ongevallenwet financieel te kunnen overbruggen. Met de
invoering van de WAO en een wijziging van de ziektewet in 1967 verandert er veel in de sociale verzeke-

ringsgeneeskunde. Niet langer is de integriteit van het lichaam verzekerd, maar de verdiencapaciteit Het
recht op een uitkering hangt af van de relatie tussen belasting (de last die een individu moetdragen) en
belastbaarheid (de last die een individu kan dragen). Van verzekeringsartsen wordt verwacht dat ze zich
vooral gaan richten op het oontonen dat een verminderd vermogen om te werken het gevolg is van ob-
jectief vast te stellen ziekte of gebrek. De middelen die hen daarbij ter beschikking moeten staan, zijn op

wetenschappelijke leest gestoelde sociaal-medische kennis en vaardigheden met betrekking tot fysieke,
psychischeen sociale beperkingen. Van behandelen mag geen sprake meerzijn. (Timmer et al. 1988, zie
ook de Boer & Houwaart 2006 voor een uitgebreid historisch overzicht van de sociaal-medische claim-

beoordeling in Nederland). Maar in de jaren tachtig constateert de eerste bijzonder hoogleraar verzeke-

ringsgeneeskunde dat medische kennis over de relatie tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid ontbreekt
(Timmer 1985 in Meershoek 1999) Bovendien komt uit verzekeringsgeneeskundige kring de kritiek dat

besluitvormingsprocessen op basis van medische kennis niet doorzichtig en objectief kOnnen zijn, laat
staan het vaststellen van de relatie tussen ziekte en belastbaarheid, omdat elk individu klachten en func-
tioneren anders ervaart (de Boer 1988). Vanuit internationale, wetenschappelijke hoek bevestigt onder
andere Deborah Stone dit idee in haar boek The disabled state (Stone 1984)· Agnes Meershoek (1999) laat,
in haaronderzoek naar verzekeringsartsen in de uitvoering van de Ziektewet, ook nog eensovertuigend
zien dat in het dagelijkse handelen van verzekeringsartsen een causale relatie tussen ziekte en niet wer-
ken geen centrale rol speelt, en arbeidsongeschiktheid in die betekenis dus niet bestaat

54 Wanneer 'behandelen' uit de formele taakomschrijving van artsen wordt geschreven, wil dit overigens

niet zeggen dat zij in de dagelijkse praktijk niet behandelen. In een studie naar het handelen van bedrijfs-
artsen, werkzaam voor arbodiensten met een wettelijk verbod op behandelen, blijkt bijvoorbeeld dat zij
de rol van behandelcoordinator op zich nemen (Berendsen 2000). Met anderen woorden, het verbod op
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behandelen wordt dan in sociale interacties met clienten niet als terugkerend patroon ge(re)produceerd.
Dit aspect van het wettelijke kader is dan, op dat moment en op die plek, geen context

55 In een van de eerste boeken over verzekeringsgeneeskundige theorie wordt speciaal een aantal pagina's
gewijd aan deze behoefte aan een nieuwe identiteit de behoefte zich te kunnen onderscheiden, na de
invoering van de WAO (Timmer et al 1988: 14-17). De behoefte is drieledig, aldus de auteurs. In de eerste
plaats mist de nieuwe generatie verzekeringsartsen 'deze [curatieve] referentiepunten, maar heeft er
natuurlijk weI behoefte aan zich te profileren'. Ten tweede is 'deze behoefte niet alleen psychologisch
te verklaren, maarook vanuit het werk zelf. Geleidelijk aan is steeds meer inzicht ontstaan in de moeilijk-
heidsgraad van het werk'. In de derde plaats 'is er nog een derde factor die de behoefte aan verduidelij-

king van de eigen identiteit voedt Sociaal verzekeringsgeneeskundigen functioneren niet in een vacuum'
maar in een organisatie. (idem: 15)
Vijftien jaar later bestaat de behoefte aan de constructie van een eigen identiteit als verzekeringsarts
nog steeds. Zo is bijvoorbeeld een van de aanleidingen voor een historisch boek, over een eeuw sociaal-
medische claimbeoordeling en arbeidsongeschiktheid in Nederland, de behoefte van de NV\/G dat de
verzekeringsarts 'historisch gezien meer gezicht krijgt' (de Boer & Houwaart 2006: 10).

56 Zie onder andere Sociaal en cultureel rapport 2004 (SCP 2004  315) en Sociaa| en cu|turee| rapport 2002
(SCP 2002: 351-354 en 397-407).

57 In 2005 wordt € 10.899.800.000,- uitbetaald in verband met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krach-
tens de WAO, Wajong en WAZ die gedurende dat jaar niet zijn beeindigd. Dit bedrag is in de andere jaren
aan het begin van de 21' eeuw ongeveer gelijk (Centraal bureau voor de statistiek: www.statline.cbs.nl,
dd.19 juli 2006). Deze betaling betreft ongeveer twintig procent van de totale kosten van het Nederlandse
sociale zekerheidsstelsel (Ministerie van financien: www.minfin.nl, dd. 12 april 2006).

SB Hierontstaat een mooi voorbeeld van de gelaagdheid van de sociale werkelijkheid. Wanneer in de spreek-

kamer van verzekeringsartsen geen lokale reproductie van arbeidsongeschiktheid plaatsvindt (Meershoek
1999  137, zie ook het einde van noot 53 Op de vorige pagina), en arbeidsongeschiktheid er dus niet 'is',
wordt hier op hetzelfde moment een maatschappelijke constructie van arbeidsongeschiktheid geprodu-
ceerd. Arbeidsongeschiktheid 'is' er wei dn niet op hetzelfde moment en op dezelfde plaats.

59 Bij de invoering van de WAO in 1967 wordt het aantal uitkeringsgerechtigden op 20.000 geschat In 1976
zijn er meer dan een half miljoen arbeidsongeschikten (WAO, Waz en Wajong), in 1985 ruim 750·000 en in
1991 bijna 900.000. In de jaren daarna daalt het aantal maar in 1999 zijn er opnieuw 900.000 mensen met
een arbeidsongeschiktheidsuitkering. |n 2002 wordt voorspeld dat 66n miljoen arbeidsongeschikten on-
vermijdelijk is. Maar dit aantal wordt net niet bereikt en een daling zet in. In 2005 telt Nederland 933·000
mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en in 2006 zakt het aantal weer onder de 900.000.
(Centraal bureau voor de statistiek: www.statline.cbs.nl, dd. 19 juli 2006). Met andere woorden, het aantal
uitkeringsgerechtigden WAO is sinds 1991 relatief stabiel. De laatste jaren vormt deze groep ongeveer
een kwart van de (vier miljoen) Nederlanders die jaarlijks een sociale uitkering of voorzieningontvangen
omdat zij door ziekte, ouderdom, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zelf geen inkomen kunnen
verwerven. (Ministerie van financien: www.minfin.nl, dd. 12 april 2006)

6° Deborah Stone (i984) betoogt in haar cross nationale studie naarde betekenis van de groei van
arbeidsongeschiktheidsprogramma's, ondermeer in Duitsland en Amerika, dat in het sociale beleid twee
veronderstellingen zijn terug te vinden over oorzaken van deze groei. Enerzijds de toelatingseisen en de
interpretatie van de toelatingseisen, anderzijds de sturing van het handelen van uitvoerenden (171-172).
In dit boek is het vruchtbaar de eerste oorzaak nog te splitsen.

6' Voorbeelden van aanscherping van de toelatingseisen tot arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn de
invoering van de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV) in 1992 en de Wet terugdrin-
ging beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) in 1993. Deze wetten betekenen onder andere
dat de duuren de hoogte van arbeidsongeschiktheidsuitkering afhankelijk worden van leeftijd en inko-
mensverleden. Ook wordt de term 'passende arbeid' vervangen door'gangbare arbeid'; de belasting moet
voortaan worden beoordeeld aan de hand van alle functies dieer in Nederland zijn, niet langeralleen
aan de hand van functies die bij de opleiding en het arbeidsverleden passen. Bijna vijftien jaar later staat
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een grotere selectiviteit van toelating tot arbeidsongeschiktheidsuitkeringen nog steeds op de politieke
agenda. Dit blijkt ondermeer uit de aanscherping van het 'Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswet-
ten' uit 2000, een algemene maatregel van bestuur waarin de criteria voor arbeidsongeschiktheidsuitke-
ringen (WAO, Waz en Wajong) zijn vastgelegd, met de invoering van de WIA in 2006.

62 Bij de invoering van de WAO krijgen werknemer na een jaar ziekte een uitkering van maximaal tachtig

procent van hun laatstverdiende loon. Sindsdien is de WAO-uitkering verlaagd naar maximaal zeventig
procent van het laatstverdiende loon (1985) en vallen bijvoorbeeld arbeidsongeschikten onder de vijftig

jaar na minimaal een jaarterugop het sociale minimum, dit wil zeggen op zeventig procent van het
minimumloon (1991). In 1993 constateert de Parlementaire enquetecommissie Buurmeijer dat de WAO
tot voor kort een eenvoudige mogelijkheid bood voor werkgevers om werknemers te laten afvloeien bij

bijvoorbeeld reorganisaties of als vervroegde VUL Een mogelijkheid die tot 'verborgen werkloosheid' op
grote schaal leidt; de schatting is dat dit aan het begin van de jaren tachtig voor 35 tot vijftig procent van
de WAO-ers het geval is. (UWV: www.uwv.nl, dd. 22 juli 2006) Bovendien kan de uitkering pas verlaagd

worden wanneer uitvoerenden aan een reeks voorwaarden voldoen, zoals aantonen dat voor de geduide
functies voldoende werkgelegenheid is en de uitkeringsgerechtigde voor de werkgever een goede ar-
beidskracht is. Deze voorwaarden komen te vervallen. Bij de invoering van de WIA, als vervanging van de
WAO in 2006, bestaat bijvoorbeeld het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (zeventig procent
van het laatstverdiende loon) alleen nog voor mensen die volledig arbeidsongeschikt worden verklaard en

geen uitzicht hebben op herstel. Zij worden bovendien de eerste vijf jaar jaarlijks herkeurd. Gedeeltelijke
arbeidsgeschikten krijgen recht op een uitkering op grond van de WIA-regeling Werkhervatting gedeelte-
lijk arbeidsgeschikten (WGA). Deze uitkering dient aangevuld te worden met inkomen uit werk.

63 In 1996 wordt de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ) ingevoerd. Dit be-
tekent privatisering van een belangrijk deel van de Ziektewet De WULBZ verplicht werkgevers om bij

ziekte van een werknemer gedurende maximaal 52 weken zeventig procent van het loon te betalen. Voor

zwangeren, mensen die een orgaan doneren en ex-WAO-ers kan de werkgever een vergoeding voor de
loondoorbetaling krijgen. De Ziektewet blijft van kracht voor mensen die op het moment van ziekte geen
werkgever hebben. In 2004 wordt een tweede doorbetaald ziektejaar ingevoerd.

64 Professionele standaarden worden ook weI richtlijnen, protocollen of beleidsadviezen genoemd. Het

zijn formele kaders die opgesteld worden om de discretionaire ruimte van professionals zo uniform en

transparant mogelijk in te vullen. Ze worden door professionals zelf opgesteld en uitgegeven door de
organisatie(s) waarvoor zij werken. Voorbeelden van verzekeringsgeneeskundige standaarden zijn de
standaard 'Geen duurzaam benutbare mogelijkheden' (1995) waarin is vastgelegd in welke gevallen een

verzekeringsarts een burger op medische gronden volledig arbeidsongeschikt mag verklaren, en de stan-
daard 'Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts' (1998) waarin
de rechten en plichten van een verzekeringsarts staan beschreven met betrekking tot de omgang van alle
informatie die zij over individuele burgers hebben.

6S De afgelopen tien jaar vinden er verschillende 'herbeoordelingoperaties' plaats (voor een overzicht
van de uitvoering van de wettelijke eerste- en vijfdejaars herbeoordelingen WAO, zie Laitinen-Krispijn
& Bergsma 2004). In 2002 wordt in politieke en organisatorische processen bijvoorbeeld besloten dat
de achterstand van herbeoordelingen WAO zo groot is geworden dat relatief eenvoudige, wettelijke
herbeoordelingen naar een tijdelijk 'herbocentrum' moeten worden gestuurd. Daar worden de herbeoor-

delingen zoveel mogelijk administratief uitgevoerd, door hoofdzakelijk medisch medewerkers en extern
ingehuurde (verzekerings)artsen en arbeidsdeskundigen. Wanneer op het herbocentrum circa zto.000
dossiers zijn behandeld, wordt het in 2003 weer opgeheven. In 2004 start een grootschalige 'herbeoorde-

lingsoperatie' waarbij van bijna alle arbeidsongeschikten het uitkeringsrecht op grond van nieuwe criteria
dient te worden beoordeeld (zie ook subparagraaf 2.5.3)

66 Wat ik in dit boek een politieke veranderingsreflex noem - als het gaat om het steevast en weinig re-
flexief reageren met veranderingen op onvrede over (effecten van) de uitvoering van arbeidsongeschikt-
heidsregelingen - kan beschouwd worden in het licht van een algemene ontwikkeling in de publieke
sector sinds de jaren tachtig, in Nederland maar ook daarbuiten. Roel in 't Veld spreekt in de jaren tachtig
al over het optreden van de overheid in termen van toenemende accumulatie bij afnemende effectiviteit
Hij doelt hiermee op een opeenstapeling van beleidsregels wanneer onvoldoende effectiviteit van
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beleidsuitvoering wordt geconstateerd of vermoedt Mirko Noordegraaf betoogt dat de publieke sector                                 :
in de afgelopen vijfentwintig jaar gekenmerkt wordt door een interventiefuik. Ingrijpen door de overheid
lijkt belangrijker te zijn geworden, velen hebben het gevoel gekregen dat 'het anders moet', terwijl over-
heidsingrijpen tegelijkertijd juist moeilijker is geworden (Noordegraaf zooo, 2004)

67 In het huidige beleid wordt vergroting van het verschil tussen nettoloon en uitkering beschouwd als een
van de belangrijkste financiele prikkels voor individuele burgers om naar betaalde arbeid te streven, in
plaats van naar een sociale uitkering.

68 Naar aanleiding van de Parlementaire enquetecommissie Buurmeijer in i993 volgt een wijziging van de
Organisatiewet sociale verzekeringen (OSV). De bedrijfsverengingen in achttien verschillende bedrijfs-
takken, opgericht door (en waarin vertegenwoordiging aanwezig is van) werkgevers en werknemers,
worden samen met de administratiekantoren voor de sociale zekerheid in 1995 Opgeheven. Er ontstaan
vijf uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid (GAK, Cadans, USZO, Sfb en Guo) met het Landelijk
instituut sociale zekerheid (Lisv) als centrale opdrachtgever. Een paarjaar later overheerst het idee dat
deze herziening niet de gewenste greep opde uitvoering heeft gebracht bevestigd door het advies van

de Commissie Donner (2001) dat overgenomen wordt door de SER als vertegenwoordiging van werkge-
vers en werknemers. Op i januari 2002 treedt de wet Structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI) in
werking. Dit betekent dat de vijf uitvoeringsinstellingen en het Lisv worden samengevoegd tot adn orga-
nisatie, het UWV. SUWI betekent ook een nieuwe wijze van aansturing en verantwoording in de sociale
verzekeringen. Terwijl het Lisv de uitvoeringsinstellingen als opdrachtgever aanstuurt krijgt het UWV als
een zelfstandig bestuursorgaan de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid als opdrachtgever.
De nadruk komt te liggen op cijfermatige verantwoordingen meer en beter 'managen' binnen de selectie-
bureaucratie.

69 De WIA wordt ingevoerd met de slogan 'Het gaat niet om wat je niet meer kan... maarom wat je nog
w61 kan' en wordt gepresenteerd als 'het sluitstuk van het nieuwe stelsel rond ziekte op het werk,
arbelds(on)geschiktheid en re'i'ntegratie' dat eraan moet 'bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan'.
Werknemers die vanaf 2006 'volledig' dn 'duurzaam' arbeidsongeschikt worden verklaard, dit wil zeggen
dat zij meer dan tachtig procent arbeidsongeschikt worden verklaard en 'geen of slechts een geringe kans
op herstel hebben'. Zij krijgen een uitkering volgens de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeids-
ongeschikten, (IVA), als onderdeel van de WIA. Een uitkering volgens de IVA kan hoger uitvallen dan 'de
oude WAO'. Werknemers die daarentegen volledig arbeidsongeschikt worden verklaard 'maar waarschijn-
lijk kunnen herstellen' mogen niet 'duurzaam arbeidsongeschikt' verklaard worden. Voor hen geldt niet
de IVA, maarde regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) waarmee het Anancieel
altijd lonender moet zijn om (meer) te werken omdat 'de WIA wil voorkomen dat zulke werknemers onno-
dig aan de kant komen te staan'. Dit betekent dat mensen die vanaf 2006 tussen de 35 en tachtig procent                         1
arbeidsongeschikt worden verklaard, een lagere uitkering krijgen dan 'de oude WAO', gelijk aan WW en
daarna bijstand in de vorm van een WWB-uitkering. Mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt                       1
worden beoordeeld, hebben geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. (zie onder andere
de site van het ministerie van SZW: www.werkennaarvermogen.nl, dd. 3 augustus 2006)

7° De politieke partijen die sinds het begin van de jaren negentig in de Nederlandse regering zitting hebben
genomen, zijn: CDA (1989-1994, sinds 2002), PvdA (1989-2002, finds 2007), VVD (1994-2006), D66 (1994
2002,2003-2006), LPF (2002-2003) en CU (sinds 2007).

7' Zie bijvoorbeeld Eliot Friedson (2001), Karen Kruijthof (2005) en loop Ramondt & Gerard Scholten (2005)
dat artsen als 'klassieke professional' lastig te sturen zijn.                                                                                          1

72 Dat een 'kijkje achter de schermen' momenteel een populair thema is bij de media en hun klanten, blijkt
bijvoorbeeld uit het grote aanbod van televisieprogramma's waarin mensen op de voet gevolgd worden
in hun dagelijkse leven of in hun dagelijkse werk. Ook wordt bij relatief veel televisieprogramma's te-
genwoordig een kijkje achter de schermen geboden door een the making of·· ofbackstoge aflevering. Een
ander voorbeeld is de sterke groei van het aantal weblogs op het Internet, voor iedereen toegankelijke
digitale logboeken. Ook steeds meer mensen met een publieke functie, in het bijzonder politici, maken                               1
hiervan gebruik om de dagelijkse besognes van hun werk (uiteraard selectief) publiekelijk te maken.
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73 Met enige regelmaat worden artikelen gepubliceerd en programma's uitgezonden waarin op beschul-
digende toon betoogd wordt dat verzekeringsgeneeskundige beoordelingen worden gekenmerkt door
willekeur of onrecht Een voorbeeld dat de media ook 'ontmaskering' van het management van de selec-
tiebureaucratie niet schuwt is de grote journalistieke aandacht in 2004 voor een verbouwing van het
hoofdkantoor van UWV. Het gegeven dat een miljoen euro meer is uitgegeven dan was begroot wordt
niet alleen rijkelijk voorzien van beelden van marmeren vloeren en gouden toiletten als teken van extra-

vagante luxe, maar ook van beschuldigingen van verzwijging en manipulatie aan het adres van de directie
van UWV. Wekenlang wordt lezers en kijkers voorgehouden dat de directie het miljoen voorde minister
van SZW heeft verzwegen en informatie over de verbouwingskosten manipuleert Ondanks dat later
bekend wordt dat het extra miljoen niet aan wc-potten is uitgegeven, gaat dit verhaal de mediageschiede-
nis in als de wc-pottenaffaire.

74 Mirko Noordegraaf beschrijft in zijn boek 'Management in het publieke domein' (2004) de evolutie van
nieuw publiek management aan het einde van de twintigste eeuw. Een van zijn conclusies daarbij is dat
het een beweging betreft die moeilijk systematisch is weer te geven aangezien een verscheidenheid aan
orientaties en aanpakken onder dezelfde noemer van nieuw publiek management wordt gepresenteerd.
De verzameling van verschillende inzichten, modellen en praktijken wordt gekenmerkt door hetzelfde
doel, om 'publieke organisaties resultaatgerichter, gecoardineerder en eff cienterte laten werken'
(Noordegraaf 2004: 86, oorspronkelijke cursivering). In een poging toch een indeling in 'typen' nieuw
publiek management te maken, beroept Noordegraaf zich op een onderscheid dat door Ferlie et al.

gemaakt wordt in het boek The new public management in action (1996). De veronderstellingen in organi
satorische processen binnen UWV over de nieuwe districtmanagers vallen onder het type efficiency driven
met de nadruk op efficientie en effectiviteit In tegenstelling tot bijvoorbeeld een nadruk op de kwaliteit
van dienstverlening in het type public service orientation of een nadruk op het leervermogen in organisa-
torische processen in het type in search Ofexce//ence. (Noordegraaf 2004: 88-89)

75 In 2002 worden op een vestiging Arbeidsgeschiktheid (AG) alle arbeidsgeschiktheidstaken uitgevoerd.
Sinds 2003 wordt binnen UWV AG onderscheid gemaakt tussen zogenoemde frontojpces en backoffices.
In frontoffices vindt de uitvoering van controles en claimbeoordelingen plaats, dus het primaire selectie-
proces van individuele burgers. In backoffices dienen de administratieve werkzaamheden uitgevoerd te
worden, bijvoorbeeld het beheren van dossiers en het uitbetalen van uitkeringen, en werkzaamheden
waarvoor geen fysiek contact met burgers noodzakelijk is, zoals het geval is voor medewerkers kwaliteit
en telefonisten in het kader van klantenservice. De bevindingen en conclusies in dit boek hebben betrek-
king op UWV AG vddr deze scheiding. De inrichting van de frontofflces komt echter in grote mate over-

een met de inrichting van werkprocessen waarop de sociale interacties in dit boek betrekking hebben,
het primaire proces van UWV AG in 2002. Bovendien blijft zowel de span Of control als de gevarieerdheid
van medewerkers groot die onder leiding vallen van de districtmanager van een fronto#ice. Hierdoor is
het zeer waarschijnlijk dat de bevindingen en conclusies in dit boek ook geldigzijn voor sociale interacties
van publieke managers met betrekking tot verzekeringsartsen in de fron to# ces.

76 Dit aantal is voor een districtmanager van het primaire proces niet sterk veranderd door de vervanging
van de vijftig vestigingen ten tijde van de dataverzameling van dit onderzoek (2002) door officieel zo'n
dertig fronto#ces. Aangezien de stijging van het aantal uitvoerenden van het primaire proces dan gecom-

penseerd wordt door het wegvallen van de uitvoerenden in ondersteunende functies (die in de backoffices
werkzaam worden).
Het is overigens opvallend dat het feitelijke aantal vestigingen van UWV waar verzekeringsartsen werk-
zaam zijn in 2007 nog steeds ongeveer vijftig is, aangezien onderedn frontoffice in de praktijk nog ver-
schillende locaties kunnen vallen. Die vijftig locaties zijn vergelijkbaar metde ongeveer vijftig vestigingen
in 2002 - dat wil zeggen, met de vestigingen van de voormalige uitvoeringsinstellingen Gak, Cadans,
Uszo, Guo en Sfb. In de topografie van UWV is dus nog niet volledig sprake van een fusie.

" Ten tijde van de dataverzameling van dit onderzoek (2002) zijn op een vestiging tussen de vijftien en vijf-
entwintig verzekeringsartsen werkzaam. Met de formele scheiding daarna, tussen dertigfrontoffices en
afzonderlijke backoffices, zou het aantal verzekeringsartsen per frontoff,ce bijna moeten zijn verdubbeld.
Dit zou betekenen dat de verzekeringsartsen ten opzichte van de districtmanagers machtiger in getal zijn
geworden.
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78 De productie van controles in het kader van ziekteverzuim van mensen zonder (vaste) werkgever en
een aantal uitzonderingsgroepen werknemers, zoals zwangeren en uitzendkrachten, valt niet onder
verantwoordelijkheid van de 'manager claim' maaronderdie van een ander type operationeel manager:
de 'manager ziektewet'. Deze manager valt hierarchisch gezien ook onderdedistrictmanager maar buiten
het bereik van dit onderzoek.

79 In 2002 is er, in hierarchische zin, tussen de operationele manager en claimbehandelaars een teamleider
claimbehandelaars geplaatst Deze teamleider is inmiddels uit het organigram verwijderd.

 °Het aantal verzekeringsartsen dat werkzaam is bij UWV is nietaltijd helder. In de zomer van 2006 wordt
binnen UWV de schatting gemaakt dat het gaat om 819 verzekeringsartsen, zo verneem ik. Dit zou zowel
gecontracteerde als ingehuurde verzekeringsartsen betreffen.

s' Kader voor (concept) Jaarplan 2003 (meibrief) voor UWV, 13 juni 2002, B 13

82 De meeste fouten worden door verzekeringsartsen gemaakt op de aspecten 'Oordeel of beschouwing'
(bijna 28 procent onvoldoende) en 'Anamnese of beoordelingsgesprek' (ruim 25 procent onvoldoende).
Andere veel voorkomende fouten liggen bij het gebruik van het CBBS, de methode van beoordelen (bijna
twintig procent onvoldoende), het opvragen van informatie bij derden (ruim veertien procent onvoldoende),
de argumentatie voor het toepassen van een medische urenbeperking (bijna tien procent onvoldoende)
en de toepassing van de standaard GDBM (bijna negen procent onvoldoende). Voor de andere door ver-
zekeringsartsen uit te voeren sociale verzekeringswetten zijn de resultaten vergelijkbaar. Bij de Waz is
ruim 31 procent onvoldoende en ruim vijftien procent onrechtmatig, en bij de Wajong respectievelijk bijna
28 procent en ruim tien procent Bij de Ziektewet ten slotte was bijna 36 procent van de dossiers van
verzekeringsartsen onvoldoende en bijna vijftien procent onrechtmatig. De kwaliteitscontrole vindt plaats
aan de hand van een dossiertoets uitgevoerd door de beroepsgroep zelf, namelijk door verzekeringsart-
sen. Overigens is niet alleen de kwaliteit van het handelen van verzekeringsartsen onvoldoende. Ook de
arbeidsdeskundigen scoren volgens datzelfde onderzoek (ditmaal uitgevoerd door arbeidsdeskundigen)
niet goed. Bij de WAO en WAJONG is negentien procent van de dossiers onvoldoende en respectievelijk
ruim zeven en ruim vier procent onrechtmatig. Bij de WAZ-dossiers van arbeidsdeskundigen was ruim
26 procent onvoldoende en ruim dertien procent onrechtmatig. (Berendsen & Mullenders 2004: 21).

83 Over de uitvoering van de loonsanctie WAO/WIA heeft de Centrale raad van beroep (CRvB) in 2006
verschillende uitspraken gedaan. Deze uitspraken houden in dat de standaard en minimum sanctieduor
die UWV hanteerde - voor werkgevers die in de eerste twee ziektejaren van een werknemer onvoldoende
reTntegratie-inspanningen hebben verricht - in strijd was met de wet Het is waarschijnlijk dat deze uit-
voeringspraktijk voortkwam uit praktische overwegingen, aangezien een inhoudelijke verklaring hiervoor
ontbreekt Zie de uitspraken van de Centrale raad van beroep: AV 2317, AV 2381, AV 2473, AV 2476, AV
2477 (www.rechtspraak.nl) en bijvoorbeeld ook de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer
van 20 juni 2006 (kenmerk SV/WV/06/50986).
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-   hoe  worden   rollen  verdeeld?

Districtmanagers worden, zowel in politieke als in organisatorische processen, geachtte han-
delen volgenseen bedrijfsmatige benadering,'nieuw publiek management' genoemd. Anders

gezegd, politiek en organisatie construeren voorhen de rol van nieuwe publieke manager. Voor
verzekeringsartsen is vanuit juridisch oogpuntde noodzakelijke rol van sociaal-medicusinde
selectiebureaucratie weggelegd. Als districtmanagers en verzekeringsartsen deze rollen in hun

dagelijks handelen opvoeren, ontstaat echtereen botsingtussen efficiantiebelangen en sociaal-
medische belangen. Indithoofdstukconstrueerik,aandehand vandeepisodeMedisch beroeps-

geheim, hoede conflicterende rollen in alledaagse sociale interacties worden gebruiktom naar
zichzelf en naarde situatiete kijken.

Casting uoor conflicterende rollen 3.1

In deselectiebureaucratie worden halverwege 2001 met hooggespannen verwachtingen onge-
veer vijftigdistrictmanagers gecast voorde rol van nieuwe publieke manager. Als nieuwe publie-
ke managersdienen zij hun vestigingente beschouwenente besturenalseen zakelijkbedrijf.
Doel van deze roluitvoering is het creeren van een efficiante en effectieve selectiebureaucratie,
en het verzakelijken van het sociale zekerheidsstelsel door middel van cijfermatige beheersing
en verantwoording(zie ookde paragrafen 2.3 en 2.5). Van denieuwepublieke manager wordt

verwachtdat hij de werkelijkheid zietdooreen mythe van beheersbaarheid:. Hij handeltdan in
een grotendeels bedrijfsmatige en technische werkelijkheid waarin alles beheersbaaris, of op
zijn minstde suggestie van beheersing moet oproepen.6

Verzekeringsartsen worden gecast voor de juridisch onontkoombare rol van sociaal-medicus
in de selectiebureaucratie. Metde invoering van de WAO (1967) is wettelijk vastgesteld datde

beoordeling, inzake het rechtopeen sociale uitkering betreffendeziekteverzuim en arbeidson-
geschiktheid, moet plaatsvinden opsociaal-medische gronden (zie ook paragraaf 2.2, vooreen

beschrijving vandeachtergrondende implicaties vandeze wettelijkebepaling). Desociaal-
medicus moet in eerste instantie het belang van de medische beroepsgroepdienen.
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BUREAUCRATISCHE DRAMXS

  Medisch beroepsgeheim

Voorgeschiedenis
De episode speelt zich af tijdens een drie uur durend'regio-MT'. Regiodirecteur Roos belegt
deze formele bijeenkomst eens in de twee weken voor de drie districtmanagers uit haar regio,
de regionaal manager HRM (personeelszaken) en de regionale controller (financieel beheer-

der), waarbij een van haar secretaresses notuleert. De bijeenkomst vindt zoals gebruikelijk
plaats in haar kamer.

Vlak voor hetbegin van het regio-MT in deze episodeheeft de regiodirecteur eenbriefonder
ogen gekregen van de directie van UWV, dit wil zeggen van de algemeen en de plaatsvervan-
gend directeur arbeidsgeschiktheid. De brief is aan haar gestuurd, maar gericht aan district-
managers van vestigingen waar gewerkt wordt met het elektronische dossiersysteem e-Dos-
sier. De aanleiding voor de briefis een discussie tussen de algemene directeur van UWV en de
bestuursvoorzitter van de Kring, een onderdeel van de Nederlandse vereniging voor verzeke-

ringsgeneeskunde (NWG). De discussie, die publiekelijk gevoerd is in de vorm van een open-
bare briefwisseling, gaat over het openen van post van verzekeringsartsen door niet-medici.

CAST

MARK Districtmanager
MIES Districtmanager

PAM Districtmanager 

ROOS Regiodirecteur

TRUDI Secretaresse van Roos

SCENES

sckNE I     'Medisch correct z#n ten koste vanje t#digheid' P·76

sckNE Il   'Graag opgaafvan verzekeringsartsen die het betrd' P·78

sckNE Itt  (i)'Endearts kr#gtainzin' p. 82

(2) ye doet het dus niet,je weigengewoon' 1184

(3)'Daar dulfik niet eens mee naar buiten te komen' p. 86

(4)'Ze werken hier niet in hun eigenpraktjk' p. 88

SckNEIV   'Lenemenelkestok diezekunnenuinden' p. 90

sckNE v    'Erwaait nu een andere wind dan in het verleden' P. 92
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botsende belangen

Met het afleggen vandeartseneed verbindt hij zich immers aan strenge professionele standaar-

den, zowel in medisch als in medisch-ethisch opzicht. Doorde invoering van de Wet beroepen
in de individuele gezondheidszorg (BIG) in 1997 is hij gebonden aan eigen juridische regels als

zwijgplichten hetaanbieden van verantwoorde zorg. Sindsdetweede helft vande jaren negen-
tig wordt bovendien speciaal voor verzekeringsartsen een reeks verzekeringsgeneeskundige
standaarden op juridische basisontwikkeld. De sociaal-medicus handeltdoordeze juridische
verplichtingengrotendeels in een werkelijkheid waarin inhoudelijke zorgvuldigheid, en daar-
doorrelatief grote professioneleautonomie, onmisbaaris voor een rechtsgelijke behandeling
van uniekeencomplexesituaties(zieook paragraaf 2.2). Indit werkelijkheidsbeeldishet
handelen van de sociaal-medicus niet volledigte beheersen, zeker nietdoor niet-medici.

Districtmanagersen verzekeringsartsen worden dus gecast voorconflicterende rollen. Vanuit

politieken organisatorisch perspectief dientde ideale, zeergewenste nieuwe publieke manager
met zijn handelen een mythe van beheersbaarheid in standte houden, ondermeermet behulp
van cijfers. Hij dient vooral hetdagelijkse handelen van verzekeringsartsente beheersen. Vanuit

juridisch en professioneel perspectief is voorde ideale, onontkoombaresociaal-medicus juist
het handelen volgenseen mythe van onbeheersbaarheid van belang, want professioneleauto-
nomie is vereist. Al deze perspectieven zijnopeen dwingende manier met elkaar verweven, op
zijn minst in de context (zie ook hoofdstuk twee). De vraag is hoe de dagelijkse worsteling om in
sociale interactiesdaadwerkelijktot roluitvoeringte komen, van invloed isopde wijzen waarop
districtmanagers zich tot verzekeringsartsen verhouden.

Polariseren als voorbeeld 3.2

In sociale interactiestasten individuen encoalities af hoe zeoverkomen opanderen. Ditgebeurt
in het bijzondertijdens het verdelenen aanleren van rollen, een proces waarin individuen rollen

vananderendenkbeeldigovernemenom vandaaruit naarzichzelf en de situatietekijken. Door
ditproces, dat in hetsymbolisch interactionisme ro/e-taking wordt genoemd, kaneen inschatting
worden gemaakt van heteffect van heteigen handelenopdat van anderen (zieooksubparagraaf
1.2.3).

Voor role-taking wordt los van concrete personen een algemeen beeld gecreeerd van 'de' ander,

eenzogenoemde generalized other(Blumer1998) of gegeneraliseerdeander. Een verzekeringsarts

kan in de dagelijkse praktijk een beeld creeren van een gegeneraliseerde districtmanager, dat
sterke overeenkomsten vertoont met de (in de context geconstrueerde) rol van nieuwe publieke
managerals behartigervan efficientiebelangen. Een districtmaiiager kan opzijn beurteen beeld
crearen van een gegeneraliseerde verzekeringsarts, dat sterke overeenkomsten vertoont met
de (in de context geconstrueerde) rol van sociaal-medicus als behartiger van sociaal-medische

belangen. Wanneerdithet geval is, zal hijeensituatie van belangenbotsingdefinieren waarin
sociaal-medici bovendien niet volledigbeheersbaarzijn, zeker nietdoor niet-medici. Opdeze
definitie, al dan niet van toepassing op zijn eigen concrete dagelijkse praktijk, zal hij vervolgens
anticiperen.
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BUREAUCRATISCHE DRAMA'S

<Medisch correct z#n ten koste vanje t#digheid'

Het regio-MT is anderhalfuur geledenbegonnen, enhetagendapunt'Standvan zaken

productie' wordt besproken. Districtmanager Pam neemt het woord.

PAM  Ja, ikwil nogweI evenwat doorgeven. B# onsis ernu weeronrustuitgebrokenvoorwatbetreft

e-Dossier [elektronischdossiersysteemj  enhet medischegeheim.Ende discussie die er loopt
dus met Gerard terRiet Ialgemeen directeur arbeidsgeschiktheidvan UWVJ en Kees Veening

[bestuursvoorzitter vande Kring], kid vervelend.

Roos Ikkom daarzo op terug.
PAM Maareh...

Roos >Ik hebdaarpas vanochtendeen mededeling overbinnenzien komen. <TEGEN PAM>Dus datwas

eenvanmgn rondvragen c.q. mededelingen. Dusalsjedie even vast wilthoudenP

(ZE BEGINT OVER HET VOLGENDE AGENDAPUNT)

Hetregio-MT is tweeenhalfuurbezig, enhet agendapunt'Rondvraag' wordtbesproken.
Regiodirecteur Roos neemt het woord.

Roos Dannueven naare-Dossier. Daargaat Pam mij mee helpen. Wantik heb vanochtend, dusik

heb het nog nieteensgoedgelezen. hoorPam. Maarikzal hetmaareven voorlezen- ZE ZOEKT

EEN BRIEF IN DE STAPEL PAPIER DIE VOOR HAAR LIGT - ook voor de rest. Enkek maandengeleden...

Datisdusgekomen vanKees Veening, devoorzittervan het Kringbestuur.Die heeft een brief

gestuurd [aan de algemeen directeur arbeidsgeschiktheid van UWV] waarin h#problemati-

seert dat va-post Ipost van verzekeringsartsenl geopend wordt door mensen zonder medische

achtergrond. [op de vestigingen vanMark enMies wordtgewerktmet een anderelektronisch

dossiersysteemj.                                           •
MIEs Datkomtgewoonneerop eenspanning tussen medische correctheid en t#digheid ha.

MARK Medisch correctz#n ten koste vanje t#digheid, bedoelje.

ROOS   Jadatspeelt. Maarikkanerkort overz#n, de directie wil hetgoed hebben. Ik lees even voor,

hun reactiestuk aan het management  Ivan vestigingen met het systeem e-Dossierl.
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botsende belangen

In decontext van deconcrete praktijk vandistrictmanagers wordteen botsingtussen effician-
tiebelangen en sociaal-medische belangen telkens weer bevestigd, ondermeer in de episode

Medisch beroepsgeheim. De rollen worden hierop landelijk niveau conflicterend uitgespeeld, in
een publiekediscussietussendealgemeen directeurarbeidsgeschiktheid van UWV en debe-
stuursvoorzitter van de Kring, een onderdeel van de Nederlandse vereniging voor verzekerings-

verzekeringsgeneeskunde (NVVG). Deepisode laat zien hoe lokaal, in de kamer van een regio-
directeur, deze publiekediscussie leidttot een dagelijkse praktijk van polarisatie.

Deepisode volgt het model van een klassiekdrama. Eendrama dateenheid van plaatsentijd
beziten waarineen vastaantal fasen isteonderscheiden. Deeerste scene begint met een
aankondiging van de voorstellingop het podium van de regio. De regiodirecteurmaaktineen
tweewekelijks regionaal managementoverlegduidelijkdat zij een mededeling wil doorgeven
vandedirectie van UWV aan dedistrictmanagers. Zemaaktdaarbij krachtiggebruik van de rol
van regisseur. Doornietalleen te bepalen welkeonderwerpen worden besproken maarookop
welke moment. Wanneereen van dedistrictmanagerstijdens het agendapunt'Stand van zaken

productie'een relevantonderwerpaansnijdt, namelijkeen belemmering voorde productieop
haar vestiging, geeftde regiodirecteur meteenaan ditopeen latertijdstipte willen bespreken.
Omdathet te maken heeft metdemededeling van dedirectiedieze wil doorgeven in de rond-
vraag. De productiebelemmering zitde districtmanager echter hoog ("hell vervelend") en ze
wil bezwaar maken tegen uitstel van bespreking. De regiodirecteur bepaalt echteropnieuw dat
hetonderwerp pas later in ditoverlegaandeorde komt: "dat was een van mijn rondvragenc.q.
mededelingen. Dusals jedieeven vast wilt houden".

Na de aankondiging van de voorstelling volgt in hettweede deel van de scene hetofficiale start-
sein. Een tijdelijkecoalitie wordt gevormd. Omdatde regiodirecteureen brief vandedirectie van
UWV gaat voorlezen, vormen zij gezamenlijkdeoptredendecoalitie. Hun samenwerking blijktook
uit het gegeven datde regiodirecteur,ondanksdatze aangeeft inhoudelijk niet volledig bekend
te zijn metde brief ("ik heb het nog niet eens goed gelezen"), op de hoogte is van het standpunt
van dedirectie: "daarkan ik kort overzijn. Dedirectie wil het goed hebben". Districtmanager Pam
krijgtderol van souffleurin deoptredende coalitie, aangezien zijde regiodirecteur van informatie
zal voorzien: "Daargaat Pam mij mee helpen". Datdeanderedistrictmanagers geen onderdeel
uitmaken van detijdelijke coalitie, bevestigtde regiodirecteur wanneerze aankondigtde brief te

gaan voorlezen. Ze leest voor om te achterhalen wat er in de brief staat, en zo hetstandpunt van
decoalitiete bepalen, maarook om het publiekopde hoogte te stellen:"ook voorde rest".

Deoptredende coalitie wijstde bestuursvoorzitter van de Kring, een deel van de Nederlandse

vereniging voor verzekeringsgeneeskunde, aan als oorzaak van de (onrust veroorzakende)
discussie. Hij "heeft een brief gestuurd waarin hij problematiseert"dat post van verzekerings-
artsen wordt geopend door niet-medici. Omdat hij, in de rol van sociaal-medicus, streeft naar

een uitvoeringdie in overeenstemming is metde verzekeringsgeneeskundige standaard

'Beheergegevens vallend onder het medische beroepsgeheim van de verzekeringsarts'
(Landelijk instituut sociale verzekeringen 1998)
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'Graagopgaafvan verzekeringsartsen die het betreft'

Regiodirecteur Roos wil eenbriefvoorlezen van de algemeen directeur arbeidsgeschiktheid

aan districtmanagers van vestigingen waar wordt gewerkt met het elektronische dossiersy-

- steem e-Dossier.
7.-

ROOS - ZE NEEMT DE TIJD OM DE BRIEF DOOR TE LEZEN, DE ANDEREN ZIJN STIL-

DEd <TEGEN PAM, dat is die centrale Club fop het hoofilkantoorj die depost scant, h27

PAM. Ja.

ROOS    Oke. - ZE GAAT RECHTOP ZITTEN -

Mm mm mm - ZE GAAT MET HAAR OGEN OVER HET BEGIN VAN DE BRIEF -.

'Allerleipost wordt geopend voor het scanningproces, zonder enig expliciet medisch toezicht

daar terplaatse. Dat de toenmalige directie eind vorigjaar al een aciliteit heeft laten werken

waarmee onterechte inzage dooreen medewerkerachterafgetraceerd kan worden... was voor

de Kring niet voldoende. Ervin een aantal afsprakengemaakt met deKring omverdergaande

maatregelen voordie zorguuldige omgang met gegevens van cliEnten nog verder te borgen.-ZES

AFSPRAKEN WORDEN ZEER UITVOERIG BESCHREVEN. -... heefide directie na hetgevoerde overleg de

genoemde maatregelen genomen. Helads... is gHblekmdat de voorzittervan het Kringbestuur,

de heer Veening, gemeend heeft haar leden te moeten adviseren niet langeraan het archiveren

van medische rapportages in e-Dossier [elektronisch dossiersysteemj mee te werken. - ni  oo 
TEMPO LEEST ZE ACTIES VOOR DIE DE KRING WIL ONDERNEMEN, WAARONDER HET INWINNEN VAN AD-

VIES BIJ HET COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS - Het zal duidel#k z#n dat deze stappen,

diegebaseerd *in op een onjuiste interpretatie c.q. weergaue van de in een zorgvuldig overleg

metde directeurAG larbeidsgeschiktheidj gemaakte qfspraak, schgdelijkkunnenzign...voor

de dagellikse voortgang van ons werk dat qua t#dighid over de gehele liniejuist verbeterd

moet worden de komende maanden. (...) Omdeze reden wil de directeur van elke districtma-
nager weten welki va Iverzekeringsartsl naaraanleiding vandeze aanpak vandeKring....
bestuur het advies van de Kring wil opvolgen. Graag opgaafvan locaties en verzekeringsartsen

die het betreft aan ondergetekende, zo spoedig mogel#k in de komendeperiode'.
- ZE KIJKT OP VAN DE BRIEF -
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Het publiek van districtmanagers gaatechter mee in de probleemdefinitie van deoptredende
coalitie. Ze definieerteen spanningtussen de verzekeringsgeneeskundige standaard en de

productie, waarbij hetdestandaard isdie voorproblemenzorgt: "eenspanningtussen medische
correctheid entijdigheid","Medisch correctzijn ten koste van jetijdigheid bedoel je". Kortom,
de leidinggevenden inzowel deoptredende coalitieals in het publiek(re)produceren hiereen

botsingtussen sociaal-medische belangen en hun eigen efficientiebelangen, in het bijzonderde
tijdigheid van de uitvoering, in de rol van nieuwe publieke manager.

Detweedesctne iseen monoloog van deoptredende coalitie. Het publiek van districtmana-

gers krijgt hierde uitgangssituatie van de voorstelling gepresenteerd. Dedefinitiemacht ligt
dan grotendeels bij de landelijkedirecteuren arbeidsgeschiktheid van UWV, in hun rol van
auteur vande monoloog, en in mindere matebij de regiodirecteur. Haarinterpretatie vande
tekst iszichtbaarindebekiemtoning, hetleestempoen de inzet. Ze neemtaan het begin van

de sctine de tijd om de opvoeringte repeteren waarbij ze districtmanager Pam opnieuw de rol
van souffleur geeft: "D&1, dat is die centrale club die de post scant, ht?". Ze heeft zich in die tijd
het standpunt van de tijdelijkecoalitie eigen gemaakt, aangezien zetijdens de opvoeringde
hoofdzaken in detekstbeklemtoont. Doorsneller voor tedragendefinieert zezaken juistals
bijzaak. De regiodirecteurzetde monoloog voorhet publiek inop hetmomentdatdeauteurhet
onderwerp van de discussie definieert: "Mm mm mm - ze gaat met haar ogen over het begin van
de brief -.'Allerlei post wordt geopend voor het scanningproces, zonderenigexpliciet medisch
toezicht daarter plaatse".

In de monoloogpresenteertdecoalitieeen situatie waarin haargeen blaam treft voorhet
ontstaan en decontinurteitvan dediscussie, en daarmee eventuele onrustdiedezeonder ver-
zekeringsartsen op vestigingen veroorzaakt. De directie had "eind vorig jaaral"een maatregel
getroffen. Op het momentdatdit"voorde Kring niet voldoende" was, heeftzij "zorgvuldig
overleg" gevoerd om aan het belang van de sociaal-medicustegemoette komen: "zorgvuldige
omgang met gegevens van clienten (...) te borgen". Van het publiek van districtmanagers wordt
bovendien veel aandachtgevraagd voorde grote hoeveelheid "verdergaandemaatregelen"
waaraan dedirectie zich in ditoverleggecommitteerd heeft. Ook wordt gesteld datde maat-

regelen daadwerkelijk zijn doorgevoerd: "heeft de directie na het gevoerde overleg de genoemde
maatregelen genomen".
Het handelen van de bestuursvoorzitter van de Kring wordt in de monoloog als conflicterend

gedefinieerd, en betreurd: "Helaas". Datde bestuursvoorzitter"gemeend heeft haar leden te
moeten adviseren niet langeraan hetarchiveren van medische rapportages (...) mee te werken",
zou bovendien gebaseerd zijn op"een onjuiste interpretatie c.q. weergave". De coalitie positio-
neertde bestuursvoorzitter in zijn rol alssociaal-medicusdaarmee als tegenpartij, en vraagt het

publiek van districtmanagers expliciet in deze definitie mee te gaan:"Hetzal duidelijk zijn dat...".

Detegenstellingtussen "zorgvuldigeomgang van gegevens van clienten" en "tijdigheid" wordt
in het laatstedeel van de monoloog verscherpt. Netals het publiek van districtmanagersal deed
bij deaankondiging van deze voorstelling, geeft deoptredende coalitie hieraan dat het handelen
van de sociaal-medicus "schadelijk" kan zijn voor hetorganiseren volgens bedrijfsmatige princi-
pes. Ditgaat in hetbijzonderom het realiseren van productieafspraken diezijngemaaktmetde
opdrachtgever, de minister van SZW: "de dagelijkse voortgang van ons werk dat qua tijdigheid
overde gehele linie juist verbeterd moet worden de komende maanden".
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Na deze polarisatie wordtduidelijk waarom dedirectie een bericht wil doorgevenaan hetpu-
bliek van districtmanagers. Degecreeerdetegenstelling tussen zorgvuldigheidentijdigheid
voertzij opalsargumentom individuele verzekeringsartsen aan te geven: "Om deze reden wil
de directeur van elke districtmanager weten welke va [verzekeringsarts] (...) het advies van de

Kring wil opvolgen". Achterhalen hoeveel verzekeringsartsen het advies willen opvolgen, en
dus hoegroot'deschade' voordetijdigheid kanzijn, is niet genoeg. Deoptredendetijdigheid-
coalitie wil de namen vandeartsendiezich willenaansluiten bij een coalitie van sociaal-medici:

"Graagopgaaf van locatiesen verzekeringsartsendiehet betreft (...) zospoedig mogelijk". Met
andere woorden, de tijdigheidcoalitie wil op korte termijn weten welke verzekeringsarts hoort
bij 'ons' en welke bij 'hen'.

Districtmanagersen verzekeringsartsen worden dus niet alleen gecast voorde conflicterende
rollen van nieuwepublieke managerensociaal-medicus. Indedagelijksepraktijk polariseren hun
directeurenen bestuursvoorzitterde rollen bovendien, en zetten aantotonderlinge strijd. In de
volgendesctnezien we hoedistrictmanagerszelf gestalte geven aan hetconflicterende karakter
vande rollen. Deze sctne vormtdekern van ditklassiekedrama, dezogeheten verwikkeling,
waarin de optredende coalitie geconfronteerd wordt met toenemende problemen en compli-
caties. Toteenclimax bereikt wordten een catharsis, de klassieke verzoening methet lot, volgt.
Maareerst geef ikeen beschrijving van de vergaderruimte, als het fysiekedecor waarindeze
voorstelling plaatsvindt.

Topografie als (re)productie van sociale verhoudingen 3.3

In deonderzochtesubcases vindt (twee)wekelijkseen regionaal managementoverleg plaats.
Tijdensdeobservatiesduurt deze formele bijeenkomstdrietot vieruur, enerzijn zes totnegen
mensen aanwezig, waaronderde regiodirecteur, een secretaresseen dedistrictmanagers uit
de regio. Hetoverleg heeft een besloten karakter, wat betekentdat'het managerzijn' de aan-
wezigenonderscheidt van alleanderen binnendeorganisatie. Andersgezegd, een onderscheid
tussen de managersendeanderen 'is also reproduced in the topography of the meeting' (Law 1994:
146). In drie vande viersubcases vindt het overleg plaats inde kamer vande regiodirecteur.

De locatie van deepisode Medisch beroepsgeheim.
Achter in de grote kamer van de regiodirecteur stack het bureau. Door vele stapels papier is de pc

erop nauwelijks zichtbaar. Middeninde kamerstaateen flip-over mettekst overdeinvoering van
'referentiewerkprocessen* voorzien van een tijdbalk. Voor in de kamer staat een lange vergaderta-
fet. Hierboven hangt een groot doek met een zelfgemaakte grafiek erop geschilderd, de horizontale

as is een tijdbalk, bij de verticale as staat'proces' en in het midden loopt een lijn schuin omhoog.
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De kamer voertde regiodirecteuropals baas vande regio, samen metandere materialenen

optredens. Netalsdeaanwezigheid van secretaresses indeaangrenzende kamerditdoet, of het
gegevendat haarkamerdegrootste isin het gebouw en gelegenopde hoogste verdieping.
Dat haar kamer het podium vormt vooreen formeel overleg geeft haar hierin als vanzelfsprekend
de rol van regisseur. Zij bepaalt het fysieke decor, bovendien zal ergeen overleg plaatsvinden
zonderhaaraanwezigheid. Indekamer vande regiodirecteur vallen verwijzingen op naar
'procesontwikkeling' met een soortdeadline, opeen flip-overmidden inde kameren opeen
groot schilderij boven de vergadertafel. Ditsluitaan bij deomschrijvingdiezij, netals haar

collega-regiodirecteuren, in een interview geeft van haartaak:'ik ben aangesteld om [van de
verschillende vestigingen] *dn UWV arbeidsgeschiktheid te maken inderegio. Dat betekent

alleafstandenoverbruggenen zorgen dat wedus inderdaad toekomen aan een uniforme manier
van werken".

Kamers van districtmanagers belichamen sociale verhoudingen op eenzelfde manierals kamers

van regiodirecteuren. Hun kamers vormen het podium van formeel overlegopde vestiging.
Metalsgevolgdatditalleen plaatsvindtalszijaanwezigzijnendeel uitmaken vandeoptreden-
decoalitie. Wanneerzij weI fysiekaanwezigzijn maarbijvoorbeeld even een telefoongesprek
voeren, ligt het formele overlegtijdelijk stil. De rol van baas wordt ook bij districtmanagers

zichtbaargemaakt metdeaanwezigheid van een eigen secretaresse in een aangrenzende kamer,
en de grootste werkkamers in het gebouw. Tenzij de regiodirecteur in hetzelfde gebouw ge-
huisvest is, maardan geeftnabijheid sociale status. Districtmanager Maud verhuisttijdensdit
onderzoek van een tijdelijke kamer naar haardefinitieve kamer in hetzelfde gebouw, tot haar
grote tevredenheid, zo blijkt uit haarenthousiaste beschrijving van de nieuwe kamer: "Groteren

naast mijn baas".
Wat betreft de inrichting van de kamers van de geobserveerde districtmanagers valtop dat deze
van meercijfersen schema'szijn voorziendande kamers vande regiodirecteuren. Aande muren

zijn bijvoorbeeld jaar-, maand- en/of weekoverzichten te vinden van het aantal uitgevoerde
claimbeoordelingen WAO opde vestiging, planningen voorde productie van de komende maan-
den of jaren, en grafieken overtijdigheid. Wanneercijfers en schema's nietaan de muur hangen,
staan in open kasten rijen ordners mettitelsals Productieen Best practice. Terwijl regiodirec-
teuren in hun kamers processen van veranderen en uniformeren benadrukken, leggen district-

managersin hetdecorwaaroverzij deregie hebben de nadrukopproductieen cijfers.

Ligging, grootte, inrichting en gebruik van ruimten (re)produceren dus, samen met vele andere
materialen en gedragingen, sociale verhoudingen. Ook de manier waarop districtmanagers zich
verhouden tot verzekeringsartsen wordt belichaamd, om met John Law (1994: 143) te spreken,

'in a series of performances, a series of materials, and a series of spatial arrangements, corporeal and
otherwise. None is necessari& crucial, but if we take them together then they generate the effect'.
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c.Endearts kr#gtzgn zin'

ROOS     - ZE KIJKrop vANDE BRIEF-Met andere WOOrden...

PAM     >Dusikhebaan miinva-en  [verzekeringsartsen] 9euraagdofze inderdaad

eh...

/          Roos >vanplan warm

             PAM >vanplanwarendatte doen.Ja, eh, dat, eh, niettedom dus. Eneh.
I.- ROOS Ja.

PAM    Ehmm...Els fstafartsl diegaat vandaag naareenstafoverleg. Ik heb haar

meegegeven om dat ook te bespreken binnen het Iregionalej stqfoverleg.

Roos MetwatuoorembedoelingP

PAM   Eh, met debedoeling dateh, HOOPIK, datzg dan terug kankomenmethet
aduies van Jongens, andere kantoren I'net e-Dossierj gaan ookgewoon

door',duslatenwii...
Roos     >Nietzeuren.

PAM    .- ookgewoon doorgaan.Nietzeuren. Els vindt ook eigenlijk wei datze

zeuren, datmoetgewoondoorgaan. AIleen... ik kom totdeontdekking dat

sommige artsen dat naarm# toe, eh, niet durven te zeggen.Maarvia de
aim-ers  administratidjuridischmedewerkersj dus hetspelgaanspelen.

Hetspel wordtgespeelduia de aim-ers. Die durven natuurl#k nietnee te

zeggen en..
Roos     >Nee.

PAM    -GEERGERD-Ende artskrligtz#nzin. Ik heb ook tegenEIsgezegddatik...

hetze heel erg kwal#k neem, dat ze  verzekeringsartsenj dat op die manier

doen, en nietgewoon duruen tezeggen'ik wil niet'.Eigenli#k heelflauw,

wanteh, hetis eigenl#kalt#dmogel#kgeweesteh, dat zevan elkaarde

[medischel dossierskondenbek#ken...
- einde deeli -
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Dit betekentdat nietalleen individuen, maarook locaties en rekwisieten, zoalseen werkkamer,
stethoscoop of auto, onderdeel uitmaken van roluitvoeringen role-taking. Districtmanager Max
kijkttijdensdeobservaties bijvoorbeeld expliciet naarzichzelf doordeogen van zijn gegenera-
liseerde verzekeringsarts op het moment dat hij tot zijn grote schrik zijn auto van de zaak dreigt
te verliezen. Wanneerdeoperationele managerhem in een informeel gesprekde retorische

vraag stelt of hij "dan alleen voor die auto werkt", zegt hij: "Nee, maar ik vind het zo een... Kijk,
wat er natuurlijk gebeurt, wantdat gebeurt, de gang hier [met verzekeringsartsen],die lachen

zich natuurlijkte pletter, alszedithoren. Erstaan zo meteen prachtigeauto's voordedeuren
dan komt de baas aan in een Kevertje, bij wijze van spreken". Een grote auto (van de zaak) is
voordistrictmanager Max blijkbaareen belangrijkonderdeel van zijn roluitvoeringals manager.

Aangezien hij verondersteltdat'de' verzekeringsartszijn macht anders minderaanvaardt. In
de volgende paragraaf laat ik zien dat ook het procesgerichte decordatde regiodirecteur heeft

gecreaerd, onderdeel uitmaakt van haar roluitvoering in het overleg.

Vermijden als reactie 3.4

Een belangentegenstelling hoeft in dedagelijkse praktijk niet problematisch te zijn. Barbara
Czarniawska (1997: 169,189) suggereertdat in paradoxale processen van organiseren vaak een

illogical but functioning set of rules ontstaatdie pragmatische roluitvoering mogelijk maakt. Het
crearen van een dergelijke serie regels kan echtereen stevigeen/of ongelijkwaardige strijd
betekenen.

De belangenbotsing waarin districtmanagersen hun coalitiegenoten tot roluitvoering moeten

komen, kanalseenarena worden geduid. Indeanalogie vantheatrale processen vinden hun in-
teracties niet plaats in de gemoedelijke, gelijkwaardige sfeer van een bonte avond maar binnen
een strijdperk waarin opelkaaraangewezen belangenbehartigers elkaartreffen (Bailey 1977,

Verweel 1987, de Ruijter 2000).+De uitkomst van de geleverde strijd is op zijn best een tijdelijke
illogical butfunctioning set of rules of negotiated order, die machtsongelijkheid tussen belangenbe-
hartigers weerspiegelt (Bai ley 1977: 88, de Ruijter 2000: 11).

Vanaf heteerste deel van dederdescene geeftdistrictmanager Pam een schets van het lokale

strijdperk waarin zij en verzekeringsartsen zich bewegen. Op het momentdatde regiodirecteur
de vertolking van de monoloog beeindigt ("- ze kijkt op van de brief - Met andere woorden...")
interrumpeertdedistrictmanager haarmeteen. Ze neemtde hoofdrol in deoptredende coali-
tieen voertde polarisatie vollediguit, zoals gecreeerd in de publiekediscussietussen de (niet
aanwezige) algemeen directeurarbeidsgeschiktheid van UWV en de (nietaanwezige) bestuurs-
voorzitter van de Kring.
De vraag vandedirectie probeert zete beantwoorden ("Dus ik hebaan mijn va-en [verzeke-

ringsartsen] gevraagd of ze inderdaad..."), maar de vraag heeft bij haarook een andereffect. Ze
heeft de missie om te zorgen dat haar verzekeringsartsen hetadvies van de Kring niet opvolgen.
Zezegtde verzekeringsartsen gevraagd te hebben of ze van plan waren "dat niettedoen"en
noemt hetopvolgen van hetadvies, nadatderegiodirecteurdit woord heeft gebruikt, "zeuren".
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ye doet het dus niet,je weigert gewoon'

- vervolg van deel 1 -

MIES    > Tuurl#k.
PAM Ennuis hetzo datzezeggen datzedatniet willen.Dateen ander...

MARK Wat bedoelen ze danP

PAM     Nou, stel dat we twee artsen hebben. Danmag het niet zo ziindat deeen kanzienwatde ander

        MARK   Endan, watgebeurterdanPAIs het nugebeurt2
heeftgeschreven. MaarDATKONALTUD AL.

PAM     > Nu zeggenze'ik word erop aandesproken via het tuchtrecht want ikben verantwoordel#k eh,
met dat met degegevens, Often minste, hoe ik metdiegegevens omga:

MARK    - cyNIscH - Watgaan zeernumeedoendanP Vakantiehouden ofzo,
PAM Nee. Maarnu willen ze het [medisch dossierl dusnift opslaan in het elektronische dossier. Dat

betekent dat het dus niet erin zit. Dat betekent dat de aim-ers fadministrati«juridisch mede-

werkersj datapart weermoetendooruoeren naarhet elektronische dossiersysteem...

MARK    > - ZACHTJEs -Nee he.

PAM    ... om hetingescand te laten worden, en eh... hetisallemaal·flauw.
Roos    Pam, ik heb hiermaar ein antwoord op.19 zegt tegenje ajm-ers...

PAM    > - ZE KUKT WANHOPIG -Ja maardat h  ik algezegd, maardatDURVEN ZENLET TE ZEGGEN

DATISHETJUIST.

ROOS    Jamaar, dan moetje ze aanbieden,JIl dekt hen af
PAM     Nee maar dat GEBEURT OOK

ROOS   J#zegtgewoon'moetjeluisteren, datd je dus nifi. Ikdekdataf: Hetisgeen klikken, maarje

doet het dus niet,je weigertgewoon'.
PAM     Maar dat is iets wat ze allang weten. Dat doe ik al sinds e-Dossier erin zit. Ik zeg )e doet niet

watzg zeggen,je doet watwij hebben afgesproken. Enje komt het me melden als datgebeurt'.

Maar de aim-ers worden onder druk gezet. En die va [verzekeringsartsj gaat 11:d gemeen reage-

Ten, naar hen toe. Daarom zei ik dat vorige keer ook al...

MIES    > ASSERTIVITEIT, GEDRAGSVERANDERING.

MARK En wiezetdie va-en onder druk danP

PAM    Nou, nu,ja... Datga ik dus doen.

ROOS     .TEGEN MARK, Nee, de va zet de ajm-er onder druk. En die zwicht dan.

PAM Vanwege degoede verhoudingen dieje binnen een teamwilt hebben.

Roos   Maargoede verhoudingen ineen team betekent ook datjeop eengegeven moment moetzeggen

'Nci, dat doe ik niet want dat is niet de afspraak'.

PAM    Nou wat ikjlauw uind, is dat z# het naarde ajm-ers zo spelen en niet miterligk naar m# toeko-

men en zeggen 7oh, dat doe ik niet'. Want dan zegik'okt, dan hebben we eenprobleem engaan
we het oplossen'. Dat DOENze dus niet. - ZE TREKTEEN VIES GEZICHT -

MIES    Via de band spelen. Via de band spelen.

PAM    Argg, ik vind dat zo kwal#k.

ROOS   Ja Ja,Ja, dat is kwal#k.
- einde dee12 -
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Opinhoudelijkegronden keurtze hetadvies van de Kringookaf:"Eigenlijk heel flauw, want

eh, het iseigenlijkaltijd mogelijkgeweesteh, datze vanelkaarde[medische]dossierskonden

bekijken". Een juridisch argument tegen hetarchiveren van post voor medici door niet-medici

(re)produceert zeals irrelevant.

Erzijn noganderespelers indearena, aangezien dedistrictmanageren de uitvoerende ver-

zekeringsartsen alleen viaanderen destrijd metelkaaraangaan. Dedistrictmanagerspreekt

geergerd overuitvoerende verzekeringsartsen die"hetspel" met haarspelen via administratief

juridische medewerkers, en nog effectief ook: "en de arts krijgt zijn zin". Ze vertelt van admini-

stratief juridische medewerkers gehoord te hebben datsommige verzekeringsartsen het medi-
sche dossier niet langeropgeslagen willen hebben in het elektronische dossier.

Zelf zoektde districtmanager echter ookgeen contact met uitvoerende verzekeringsartsen. Ze

probeert ze via stafarts Eis te bereiken: "lk heb ook tegen Eis gezegd dat ik het ze heel erg kwalijk
neem, dat zedatopdie manierdoen". Dedistrictmanager heeftde indrukdatdestafarts haar
achterde schermen steunt ("Eis vindtookeigenlijk wei dat zezeuren") en probeert haarexpliciet
intezetten voorde behartiging van haarefficientiebelangen vantijdigheid en productie.

In hettweededeel van dederde schne polariseren deoptredende coalitieen hetpubliek
samen. Zedelen dedefinitievan desituatiedat verzekeringsartsen zich in hun rol van sociaal-

medicus"flauw" gedragenomdat ze"ALTIJD AL" in medischedossiers van elkaarkonden kijken.

Districtmanager Pam verwoordt nu weI een formeel argument van de sociaal-medicus:"zeggen
ze'ik worderopaangesproken via hettuchtrecht wantik ben verantwoordelijk(...) hoe ik met
die gegevens omga"'. Ze doelt op de verzekeringsgeneeskundige standaard over gegevens-
beheer, die verzekeringsartsen binnen UWV moeten volgen. Hierin staat expliciet vermeld dat

alle gegevens van en voor verzekeringsartsen 'buiten de administratie gehouden [dienen] te
worden'.89 Dit formeleargument van de sociaal-medicus wordt in de rest van de episode echter

genegeerd.9°

De regiodirecteur neemt de rol van (inhoudelijk) regisseurop zich, wanneerze dedistrict-

manager vertelt hoe zij de onrustonder verzekeringsartsen op haar vestiging moet wegnemen.

Deregiodirecteurzoektdeoplossingin het gedrag van deadministratief juridischemedewer-
kers (ajm-ers): "Pam, ik heb hier maareen antwoord op. Jij zegt tegen de ajm-ers...". Vervolgens

definieert zeeen aanpak die steeds meerdominantie vereist ten aanzien van deze medewer-

kers. Van aanbieden ("dan moet je ze aanbieden. Jij dekt hen af') via verbieden ("Jij zegt gewoon

'moet je luisteren, datdoe je dus niet'") naarhetaangeven van verzekeringsartsen ("het is geen

klikken"). Verzekeringsartsen komen in de oplossingsdefinitie van de regiodirecteur niet voor.
Met uitzondering van een onbeantwoorde vraag van districtmanager Mark("wie zetdie va-en

onderdrukdan?") gaat het publiek van districtmanagerserin mee. Dit betekentdat verzeke-

ringsartsen hier in de oplossing volledig worden weggedefinieerd.

Dedistrictmanagergeeftop haarbeurtaandatdeoplossingen vande regiodirecteurdeonrust

op haar vestiging niet wegnemen."dat Irb ikal gezegd, (...) dat GEBEURT OOK(...) dat is iets
wat zeallang weten".
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Daar dudik niet eens mee naar buiten te komen'

- vervolg van dee12-
pAM     Vanochtend was ik h  ngdig. ik dacht'potverdommme'. Schaal veertien, academische

opleiding gehad endedrempel istwee meterhoog enze durvenniet binnen te komen. (...)
Roos Hebj#zelfgeeninstrumentariumom tezien ofze het doenp
PAM me, ikkan het dus alleenmaarchecken, ikmoet het dlls nugaan controleren.

ROOS   Ja. ikwounetzeggen, gewoon CONTROLEREN. Want danis...'De eerste de beste diejegr#pt,
nageljeaan depoort'zeg ik altild.

MIES     Hoe zit de stafdaar trouwens inP

INNII••           PAM    - ZE ZIETER VERHITUIT, HAARSTEM SCHIETOMHOOG -NOUDE STAFARTS WILMEEGAAN, Els
Vid.

heeft altyd royaal erachtergestaan. K#k, hetis KIEZENOFDELEN. Ik heb tegenEIsgezegd Ye

zegtnec en danmoetjenietzeuren en hetzelfmaaroplossen, ofiehelpt. mee en dan kunnen we
stappen maken: Dus EIs he€# alt#d achtermegestaan. Me alt#dgesteund.Daarom uoel ikme
ook sterknaardeartsen toe.

MARK Ja.

ROOS Ja.
PAM Maarwat ikjammer vind, maar... het is niet iedereen hoor.

Roos Nee.Hetz#neralt#dmaar eenpaar.
PAM     Het is vooral in de oude categorie. Dejongeren willengewoon door.

ROOS Ja, terecht.

PAM    Ik kn#g nu alzelfs arbeidsdeskundigen die zeggen yoh Pam, vroegerkonik in het medische...
eh, dossierk ken endan kon ik mfin rapportageueel beteropstellen. En nu niet.Duskanik ook
niet een autorisatie kn#gen)'.ENDAARDURFIKNIETEENS MEENAARBUITENTE KOMEN
NOGIde verzekeringsartsen mee te confronterenl. Dus wacht ik even deze stormaf, endanga
ik...

- einde dee13 -
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botsende belangen

Ditzorgt voor een gezamenlijkeherdefiniering van hetprobleem. Eerder was vooral het gedrag
van een aantal verzekeringsartsen problematisch voordetijdigheid, omdatzij het medische
dossiernietelektronisch willenopslaan. Nu wordt ook het gedrag vande(gegeneraliseerde)
administratiefjuridische medewerkergeproblematiseerd, omdat hij niet isopgewassen tegen
deze verzekeringsartsen: "die zwichtdan","ASSERTIVITEIL GEDRAGSVERANDERING". De

oplossingdiede regiodirecteur in het gedrag van administratief juridische medewerkers zoekt,
is voor districtmanager Pam dus juisteen bijkomend probleem. Zij schetstop verhitte wijze een
machtstrijd die verzekeringsartsen met haar aangaan, waarbij zede administratief juridische
medewerkers als pionnen inzetten.

De optredende coalitieen het publiek van districtmanagers kunnen proberen om het verzeke-

ringsgeneeskundighandelen in hun arena weg tedefinieren, maarinde rol van nieuwe publieke
managerisstrijd met verzekeringsartsen onontkoombaar. Zezijn (juridisch) immersopelkaar
aangewezen. Om deze onontkoombare strijd te winnen, steltde regiodirecteur in het derde
deel van dederdescene de districtmanager voorom het verzekeringsgeneeskundig handelen
te gaan controleren. Doel hiervan is dan het publiekelijk terecht wijzen van een verzekeringsarts
die nietzelf het medische dossierelektronisch opslaat: "De eerste de beste die je grijpt, nagel
je aan de poort". Controleren wordt een gedeelde oplossingsdefinitie van de optredende tijdig-
heidcoalitie:"ik moethetdus nu gaancontroleren". De vraagisechterof dedistrictmanager
haar verzekeringsartsen daadwerkelijkdurft aan te spreken. De negotiated order, als tijdelijke

uitkomst van eerder geleverde strijd tussen de belangenbehartigers, lijkt in ieder geval geen
blijkte geven van effectief gezag voorde districtmanager.
Ten eerste lijktde districtmanagerverzekeringsartsen alleen via de stafarts aante spreken. Ze
geeft verschillende keren indezeepisodeaande verzekeringsartsenalleen via stafarts Elstot
gedragsveranderingaantezetten:"Ikhebtegen Elsgezegd dat ze..." (zieook heteerstedeel van
deze sccbne, p. 82). Ze geeft bovendien aan zich "sterk" te voelen "naar de artsen toe", maardan

alleen omdat de stafarts"altijd achterme gestaan" heeft.
Ten tweede geeftde districtmanagerexplicietaan een confrontatie met verzekeringsartsen
opzijn minst nog even uittestellen. Uit haar voorbeeld, datniet-medische medewerkers haar

vragen omtoestemming voorinzage in het medischedossier, blijktdat zenietallestegen ver-
zekeringsartsen durft te zeggen: "DAAR DURF IK NIET EENS MEE NAAR BUITEN TE KOMEN
NOG". Ze maakt weI onderscheidtussen jongereen oudere verzekeringsartsen. Van de jongere
artsen heeft zehetideedatzijevenveel hechten aantijdigheid alsaan medische zorgvuldig-
heid ("De jongeren willen gewoon door"),en dus nietdirecteen probleem veroorzaken voorde
tijdigheidcoalitie. Hetzal vooral "de oudecategorie" zijn waarop ze"heel nijdig" is. Ook met

deze verzekeringsartsen gaat ze echter de strijd niet direct aan. Zo meldt ze: "wacht ik even deze
storm af. En dan ga ik...", zonder haarzin af te maken.

Een hanteerbareoplossing voordiestorm is in deze voorstellingechternog niet naar voren
gekomen. De spanningoverde onrust en de storm loopt wei op. We zullen zien dat dit in het

volgendeen laatstedeel van deze scjne leidttoteenclimax.
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<Ze werken hier niet in hun eigen prakt#k'

- vervolg van dee13 -
Roos    Volgens m# is het em storm in eenglas water.

PAM Bah. - ZE TREKT EEN VIES GEZICHT -

Roos     Akhans, we moeten weI zorgen dat het dat is. h&.

PAM     Nou, ik heb er een hekel aan.

ROOS   Ja, maarja.Jamaar... Weetje wat het is PamPHoeje het wendt ofkeert, ditz#n dingen daar

gaan we nu vaker tegenaan lopen, want wegaantocheen andere soort koers varen.Dus die-

zelfde mensen waarj#nu ditmee ervaart, die hebben voldendjaar, Ofmisschien volgende week

alweerwat anders waarin hetzelfde meespeelt.

             PAM    - zE KLINKTMoEDELoos -Maarhet is alt#dhetzelfde... Het isnu toevallig met e-Dossier, maar...

|          Roos NEE. Nee.Het isstructureelgedrag. Nee, maarhetisgewoongedrag.Endatligtaan...
Vilmill'- PAM    > Nououou, dat vind ikjammer.

Roos     Dat ligt aan, 14 zullen dat moeten managen. En eh, en.. en als dat niet verandert, dan niet.
PAM    Weetje, ik zat te denkenP GOED, dan doen ze het niet, dat e-Dossier. Dan doe ik dat.'En dan eis

ik datje meerspreekuren draait. Want datkdnje, want danhebje meert#d over'. Dusja, ik

benookzogemeen, datikzulke dingenga bedenken

ROOS   Ja. Nee, maark#k, ik bedoel eh, hetgaaternatuurl#k inderdaadom dat hetgedrag...

PAM    > - ZE KIJKT GEFRusTREERD-HETISZOFLAU'W

Roos    ..eh, dat mensen niet, eh, ze werken hierniet in hun eigenprakt#k, ze werken binneneen

organisatiemetoppattingeneve r... en dat betekent datjehier ni«je eigen koers kunt varen,
zo simpel is dat. Maargoed, ditgaan we tackelenhoor. En wemoetenhet maargewoon contro-

lereneerst. Erzitniets andersop.
PAM   Ja. dat doe ik ook.

Roos Ik bedoel, als mensen hetnietwillen snappen, dan eh,ja. Proactiefis mooi, maaralshet
repressifmoet, dan doen we dat ook hoor. - zE xurr sTRUDLUSTIG - MAKKELUK ZAT.

PAM   Maarik laat hetnu ook duidelijk zienhoor. Dat ik hetzie.

ROOS   Ja.Ja,precies. Heelgoed.HOUVOL. Datis de enige manierom hetvol te houden.

PAM Maarhetz#n ermaareenpaarhoor. Duseh...

ROOS     - KLINKT GERUSTSTELLEND -Jaaa. Gelukkig. Gelukkig.

PAM    Dat we niet denken dat de hele wereld zo in elkaarzit.
Roos Neee. Maardaaromdoenweook...
MIES Maarje kunt er wel last van hebben hoor.

ROOS     - EMPATHISCH- Jaaa, daar kanjeERG vul last van hebben.

MIES    Voorje het weet beinvloedt dat de rest van de club h2.

PAM    Nou A is miin angst natuurlilk.
MIES   Ja natuurl#k.
PAM   Daarom moet ik ook...

Roos    > Daarom moetje ook heel dicht erbovenop zitten. Wantzodraje dat laat lopen. dan benje
gel#k het haa e. Oke. Meer had ik even niet. Wegaan euen een kleinepauzeinlassen.

(EEN AANTALMENSEN BEGINT DOOR ELKAAR TE PRATEN)
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botsende belangen

De regiodirecteur begint het vierdedeel van dederdesc6ne met het relativeren van de storm,
door te spreken over"een storm in een glas water". Ook spreekt ze hier voor het eerst in deze

voorstelling explicietovereen gezamenlijkeoplossing hiervan:"we moeten wei zorgen dat...".
In de rest van de episode blijft de regiodirecteur spreken over'we' en 'wij' als ze doelt op het
leidinggeven aan verzekeringsartsen. Daarbij brengtze haar focus op procesveranderingen voor
hetvoetlicht.
Ze presenteerteen selectiebureaucratie waarin efficiantie belangrijk zal worden: "we gaan toch
eenanderesoort koers varen". De regiodirecteurzal hierdoelenophet belang van uniformiteit
entransparantie, gezien haarnadrukopcijfermatigecontroleen bijvoorbeeld ookdetekst van
de flip-overophaarkamerover referentiewerkprocessen.91 Ditzijn belangen vaneen nieuwe

publieke managerdiezij bovendien definieertalstegengesteldaan sociaal-medische belangen:
verzekeringsartsen "werken hierniet in hun eigen praktijk (...)dat betekentdat jehier niet je
eigen koers kunt varen, zosimpel isdat". Deoplossingdiede regiodirecteurnu aandraagt voor
de machtstrijd tussen dedistrictmanageren haar verzekeringsartsen is"managen".

Ondanks het relativeren en verbroederen doorde regiodirecteurblijft despanning bij de district-
managergroeien. Na deoplossingsdefinitie van 'managen' geeft zenogeensaan deconfrontatie
met verzekeringsartsen graagte vermijden. Want wanneerde verzekeringsartsen medische
dossiers niet elektronisch invoeren, overweegt zedat zelf te (laten)doen:"GOED, dandoen ze

het niet (...) Dan doe ik dat". Maar dan lijkt bij de districtmanager de maat vol. Met een hoog
stemvolume interrumpeert zede regiodirecteurmeteen uitspraak volonmacht:"- ze kijkt ge-
frustreerd - HET IS ZO FLAUW". Hetpubliekzit nu alleen nog maartoe te kijken.
De regiodirecteur vangtdeze uitbarsting opdoorde districtmanager gerust te stellen: "dit gaan
wetackelen hoor". Maardan spant zezelf deboog ook nog watmeer. Terwijl haaroplossings-
definitie voor het gedrag van administratiefjuridische medewerkersgedurende deze voorstel-

ling steeds dominanter werd (aanbieden, verbieden, aangeven), laat ze nu een nog sterkere,
meer strijdlustige uitdrukking volgen. De regiodirecteur presenteert hierdisciplinering van
verzekeringsartsen alsoplossing: "Proactief is mooi, maarals het repressief moetdan doen we
dat ook hoor. MAKKELIJK ZAT".

Nadedubbeleclimax kan hetoptreden vandetijdigheidcoalitie rustigworden afgesloten. Vanuit
een klassiektheatraal perspectief volgtdandecatharsis, de verzoening met hetlot.

Dedistrictmanager pakt hierde laatste concrete handreiking aan die de regiodirecteur haar
bood, het controleren van verzekeringsartsen: "Maar ik laat hetnuookduidelijkzien hoor. Dat ik
hetzie". De regiodirecteur bevestigt nog een keerdat registreren en controleren "de enige ma-
nier" is om de machtstrijd met de verzekeringsartsen "vol te houden". Ze moedigtde districtma-
nager even extra aan ("HOU VOL") en biedt haar steun: "- klinkt geruststellend - Jaaa. Gelukkig.
Gelukkig", "- empathisch - Jaaa, daar kan je ERG veel last van hebben". Ook vanuit het publiek

komt nog wat steunen begrip voorde optredendedistrictmanager:"Maar je kunter wei last

van hebben hoor", "Voor je het weet beinvioedt dat de rest van de club he". Dedistrictmanager
probeertzelf wat te relativeren metdeopmerking: "Maarhetzijn er maareen paar hoor. Dus eh

(...) Dat we niet denken dat de hele wereld zo in elkaar zit".
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 Ze nemen elke stok die ze kunnen vinden'

(EEN AANTAL MENSEN PRAAT DOOR ELKAAR)

TRUDI    sTEGEN Roos, Dat verhaal van e-Dossier, Roos, moet dat dan nog door naar hun allemaaIP

ROOS    <rEGENTRUDI> NOU eh... <TEGENMARK EN MIEs> INZLENJULLE HETOOKHEBBENP

MARK Nee.

MIES Nee.

Roos     Nee hE (TEGENTRUDD Volgens m# zitten ze daar niet op te wachten.

MIES     <TEGEN TRUm, Nee hoor, dat moetje niet doen. Het is echt iets voorvestigingen met e-Dossier.

PAM   Ja, echt e-Dossier.

ROOS   Jamaar.JA. Ikwil, ikwil.Ikwileh, GEZAMENLUKEproblematiek, alshetdaarspeelt,
<TEGEN MARK EN MIES> moetenjullie het weten. Want voor datje het weet, 9aat zoiets misschien

tochgonzen. Endan weetje in iedergeval waar het overgaat.

           MIES    Roos, dithebbenwealeenseen keer,
we hebbendit Ieenpaarmaandengeledenj gehad met de

Wetprivacy...
Vl v            MARK > PAUZE.

MIES     ...ook met die toestanden met nieuwegegevens en'wie mag wat en wie...'.

Roos    > Exact.

MIEs     'en wie mag niets zien'.

Districtmanager Mark staat op.

Roos Nouja. naarde klant toeis het wel van belang dat we zorgvuldignin, maarzo kanjeprefes-
sionaliteit nietz#n, en zekerin eenbepaaldefase van torganisatiejontwikkeling.

MARK    <TEGEN Pm,Hoeveel spreekurenmaken zenou b#jouP
PAM (sommige verzekeringsartsen heel weinig) Maardie hebben dan allerlei argumenten.Maardat

zijn dezelfdedie higook tegenageren.Dusze nemen elkestok dieze kunnen vinden.Maardat
is de Qudg categorie hoor. (...)Hetisgewoonjammerdathetzo is.

Iedereen verlaat de kamer met uitzondering van regiodirecteur Roos, districtmanager Pam en
secretaresse Trudi. De deur blijft open.
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Wanneerdedistrictmanagerweerwil beginnenovermogelijkeoplossingen ("Daarom moetik
ook.."), neemt de regiodirecteurechterduidelijkde regie. Ze valtdedistrictmanager in de rede
en sluitaf meteen herhaling van haarlaatstehandreikingover het controleren vandetegen-
stander:"Daarom moet jeookheel dichterbovenopzitten. Want zodra jedat laat lopen, dan

ben je gelijk het haasje". Vervolgens geeft ze haargebruikelijke regieaanwijzing vooreen over-

gang, inditgeval heteinde vande voorstelling door detijdigheidcoalitie:"Okd". Als regisseur
steltze voor een kleinepauze inte lassen,en inde vierdescene verlatendespelers inderdaad

het podium.

Inde beweging van het podium (van zowel de regioalsdeoptredendecoalitie) naarhetinter-
actiegebied achterde schermen, verschuiven de sociale verhoudingen tussen de aanwezigen.

De districtmanagers projecteren de regiodirecteur nu minder sterk alsautoriteitdan op het
podium het geval was. Regiodirecteur Roos benadrukt nogeven datde problemen van deoptre-
dendecoalitieook relevantzijn voorhet publiek van districtmanagers: "Ja maar. JA. I k wil, ikwil. lk

wil eh, GEZAMENLIJKE problematiek (...) Dan weet je in iedergeval waarhet over gaat". Ditsluit
aan bijdeomschrijvingdiezetijdenseen interview geeft van haartaakomeenheid in deregio
te crearen. Maardistrictmanager Mies wuift haar verhaal weg: "Roos, dit hebbeowe al eens een

keer...". Districtmanager Mark interrumpeerten geeft met stemverheffingeen regieaanwijzing:
"PAUZE". Niet veel later staat hij op.
Overigens maaktde regiodirecteurdaarna ook nog vande informelegelegenheid gebruikomte
benadrukkendattijdigheid belangrijkeris dan medischezorgvuldigheid:"naarde klanttoeishet
wei van belangdat wezorgvuldigzijn, maarzo kan je professionaliteit nietzijn". Terwijlzeophet
podium van de regio vooral'het formelestandpunt van de organisatie' heeft verwoord, neemt
ze achterde schermen de ruimteom haar meningals regiodirecteurte ventileren. Deze komt
voor een belangrijkdeel overeen methet formelestandpunt, namelijkdatindeorganisatieeen
verandering plaatsvindtomdat sociaal-medische belangenbehartiging niet meer ten koste van
tijdigheid maggaan:"zekerineen bepaalde fasevan [organisatie]ontwikkeling". Dedistrictmana-

gers reageren niet meer op haaroproeptot strijd. Wei weetdistrictmanager Pam een vraag over
spreekuren meteen terugte voeren naar haarconcrete, dagelijkse praktijk waarin verzekerings-
artsen methaardestrijdaangaan:"datzijn dezelfdedie hiqrook tegen ageren. Dusze nemenelke
stokdiezekunnenvinden".

De aanwezige secretaresse neemt pas bij het verlaten van het podium het woord (tegen de regi-
odirecteur). Secretaresseskrijgen inalle formeleoverleggen inditonderzoek,dusophet podium
van de vestiging, een rol als non-persoon. Ze zijn fysiek weI aanwezig, maar worden door een op-
tredende coalitie niet beschouwd als iemand tegenover wieeen indruk in stand gehouden moet
worden (Goffman 1990: 150). Dit betekent echternietdat zeer niettoedoen.
Een secretaresse maakt de voorstelling mogelijkdoorachterdeschermen de rol van inspicient
te vervullen. Dit is iemand dietoezichthoudtopde logistiek, zoals het verzorgen van een ver-
gaderruimteentheeen koffie, endiederekwisieten verspreidt, in het bijzonder papier(zieook
paragraaf 7.4 Papier als belangrijkste bureaucratische rekwisiet).
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9Er waait nu een andere wind dan in het verleden'

Regiodirecteur Roos, districtmanager Pam en secretaresse Trudi zitten in de korte pauze van

het overleg als enigen aan de vergadertafel.
PAM Je verwachtjuist zo'n houding  om met elkestok teslaanj vaniemanddie...Maarniet van

iemand fverzekeringsartsj dieeigenl#kalleskr#gten waariedereen alles voordoet enzo.
ROOS Nee, precies.

PAM     (...) Het kost moeitemaarikgahetgeuecht aan.

ROOS Ja.Ja. Nouja. (...)Ik zeg alt#d'erain netzoveel argumenten waarom het Iproductieverho-

ginglniet kan, als waarom het wd kan'.

PAM   Nou, ik wil niet tens meernaarachteren k#ken. Ik wil nu naar voren k#ken. Ikga niet meer

zeuren (...)Ik wil nu binnen korte ti#d fdeproductiej verhogen, endatKANOOKErziingem
redenen waarom het niet kan. Ik kan ze niet meer verzinnen waarom het niet kan.

ROOS Precies. - ZE SCHENKT ZICHZELF KOFFIE IN -

PAM    Als 41 ze kunnen verzinnen,prima. Dan wil ik dat nog wel aanhoren. Maardie z#B erniet.
A/IIA             ROOs Nee, precies.

            PAM    De artsm wekn eigenlgk ook allemaal wat zemoeten doen. En dejongegardewordtgoed opge-
7/. uoed. Ook met drie [beoordelingen WAOj perdag, zeg maarh2, dus daarligthetnietaan. Hetis

de oude categorieha.
ROOS Ja.precies.

pAM Endiemoetikzoverkrlgendatzezichgaangedragen naardie drieperdag.

ROOS Ja voordie oude categoriegeldt tweedingen. (2fhet is meebewegen of;..

PAM > moven.

Roos Niet bewegen beteleent moven. DATMEENIKECHT. NIETBEWEGENBETEKENTMOVEN.

PAM   Ja, zo zie ik het ook hoor.

Roos   Niet bewegen betekentmoven. Ga dan maarwat anders doen.

PAM   Betekent dat hetNIETJOUWTENTis. Endatje hiernooitgelukkig kunt worden.

Roos Nee, maardat is voorzowel de organisatie nietgoeden voorzo iemandzelfis datnietgoed.

Want w# bl#vensleuren (...) Anders bieden weze een outplacementtraject aan hoor.Datis
makkelijk zat. Ik bedoel, dit kost DUKEN energie, enhethe€ft nogeenverkeerde  voorbeeldfunc-

tie ook.Dus daargaan we niet veel energie insteken hoor. (...) Ze vergeten datze nu echtaan
het kortste eind beginnentetrekken, er waait nu een andere wind dan in het verleden.

PAM Ja, dieoudegardehadnatuurl#kgehoopt datEls Ist€fartsl achterzestond. Endatisnietzo. Ze

heeR alt#d aan m#n kantgezeten. (...) En die hebjenatiurl#kook nodig, want anders Itriig ik het

nooitvoorelkaar.

Roos    Exact. Indatopzichtmoetenstafen lign natuurlgkheelgoedgezamenlgk optrekken.

PAM    Ach, hetge€ft niet... - zE KIJKT SOMBER-

Roos    Noujoh, diepaarmensen. Diekrggenwe ofnog mee op degoedegronden. Enzo niet.hl, dan
nemen we afscheidvanze met een warme hand en een bos bloemen.

PAM    Wat ikjammervind is datze niet instaat zijn... 0Jja, ach, ze wetennatuurl#k ook wei datzeb#
mg niets kunnen uithalen, wantze durven ook niet binnen te komen- ZETREKTEENGRIMAS -.

De anderen komen weer binnen. Regiodirecteur Roos hervat het formele overleg.
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Deze episodeeindigt in de vijfde scJne met een onderonsje van de regiodirecteur en district-

manager Pam. Het publiek heeft de kamer verlaten en achterde schermen vindtde afwikkeling
van hun publiekeoptreden plaats met, netals ineen klassiekdrama, aanwijzingen hoe het met
de belangrijkste spelers zal aflopen.

Mythe uan beheersbaarheid 3.5

Alsdedistrictmanageren de regiodirecteur in hun onderonsjeoverde productie van verzeke-

ringsartsen praten, beschouwen zede selectiebureaucratieals een logisch en doelgericht
samenwerkingsverband. Ze veronderstellen een dagelijkse praktijk die geschikt isom gevormd
te worden naar de wensen die zij in de rol van nieuwe publieke manager hebben.

Ten eerste isditzichtbaarin hetonderscheid datdedistrictmanagermaakttussen de(gegenera-
liseerde) jongereenoudere verzekeringsarts. De jongere verzekeringsarts behartigt in haarogen
de efficientiebelangen voldoende. Omdathij zich laat vormen. Wanneer zezegt: "de jongegarde
wordt goedopgevoed",doeltzeop bedrijfsmatige vorming waarin hetuitvoeren van drie claim-
beoordelingen WAO perdageen belangrijke rol speelt.
Dedistrictmanager presenteert het productieve handelen van de oudere verzekeringsarts ech-
ter als problematisch: "Het is de oude categorie h& (...) die moet ik zover krijgen dat ze zich gaan
gedragen naardiedrieperdag". In haarogen ligt het probleem bij deverzekeringsartsdie niet
meegaatin haarinstrumenteledefinitievan desituatie. Zegaat namelijk uit van een belangen-
strijdopbasis van rationeleeneenduidigeargumenten: "Erzijn geeo redenen waarom (produc-
tieverhoging) nietkan. Ik kanze niet meerverzinnen","Deartsen weten (...) watzemoetendoen".
Dedistrictmanager beschouwtde uitvoering hieralseen stabiele uitkomst vaneen rationeel

ontwerp, daarbij weinig ruimte latend voor een andere beschouwing: "ze weten natuurlijk ook
weldat zebij mij niets kunnen uithalen". Op deze manier vermijdt zeeen dialoog met verzeke-

ringsartsen in hun rol als sociaal-medicus, en lijktdaarmee het bestaan van verschillende belan-

genteontkennen.

De regiodirecteur vervult hierbij een bevestigende rol. Ze steuntdedistrictmanagergeregeld
("precies"), ook wanneerze zelf eerder een ander inhoudelijkstandpunt heeft ingenomen. Zo
bevestigt zede uitspraak van dedistrictmanager"Er zijngeen redenen waarom hetniet kan",
terwijl ze netdaarvoorheeftaangegeven:"erzijn net zo veelargumenten waarom het niet kan,
als waarom het weI kan". Indezeepisode neemten krijgtdedistrictmanager van haarregio-
directeur achterdeschermen meerdefinitiemachtdan ophet podium van hun coalitie.

Tentweede definieren dedistrictmanagerende regiodirecteurachterde schermen gezamenlijk
een situatiedie volledig naarhun hand istezetten. Inde vorm van een duet, ritmisch enop luide

toon, vertellen ze elkaardat verzekeringsartsen die niet streven naar productieverhoging uit
de organisatie verwijderd zullen worden. Tijdens het publiekeoptreden, op het momentdatde
spanninghoog isopgelopen, presenteerdederegiodirecteurdisciplinering van verzekeringsart
senalsfinaleoplossing. Nu zonderpubliek, metdesecretaresseopnieuw als non-persoon, over-
treffen dedistrictmanageren de regiodirecteurdeze publiekefinale. In ditonderonsje moeten

verzekeringsartsen aan tijdigheid en productie minstensevenveel belang hechten alsaan
medische zorgvuldigheid ("Of het is meebewegen") anders worden ze ontslagen: "NIET BEWE-
GEN BETEKENT MOVEN","Anders bieden wezeeenoutplacementtraject aan","dan nemen we
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afscheid van ze meteen warme hand en een bos bloemen".
Om verzekeringsartsen in hun richtingte bewegen, tonenze weinig initiatief.'Niet meebewegen'
definieren zealseen probleem voordeorganisatie, maarook voorde verzekeringsartszelf:"dat je
hiernooit gelukkigkunt worden", "Want wij blijven sleuren". Hoeze willen 'sleuren',in beweging
willen krijgen, wordt indeze scene niet duidelijk. Wei geeft de regiodirecteuraan dat het niet
langzal duren:"dit kost DIJKEN energie, en hetheeft nogeen verkeerde voorbeeldfunctie ook.
Dusdaargaan we niet veel energie in steken hoor". Ze schetsen een situatie waarin ze niet veel
pogingen willen doen om verzekeringsartsen bedrijfsmatigte vormen. Dit kan (opnieuw) geduid
worden alshet vermijden van eendialoog. Alseen pogingdeonontkoombare strijd met verzeke-

ringsartsen te vermijden door ze als tegenstanderte verwijderen.

Zelf suggereren zeoverigens wei de strijd met verzekeringsartsen (direct) aan te gaan. Zozegt
dedistrictmanagerindeze laatste scane nog eensexpliciet"ikga het gevechtaan". De regio-
directeurschrijftdaarna deoverwinning van hetgevechtaltoeaan het efficiantiebelang. Ze
definieerteen negotiated order die machtsverlies voor sociaal-medische belangenbehartigers
betekent, wanneerzestelt dat verzekeringsartsen "vergeten dat ze nu echtaan het kortsteeind
beginnentetrekken, er waaitnueenandere winddan in het verleden". Dedistrictmanagerlijkt
hiervan nietovertuigd, aangezienzij zowel ophet podiumalsook hierachterdeschermende
stafartsalsnoodzakelijkmiddel in de machtstijd benoemt: "dieheb je natuurlijk ook nodig, want
anders krijgik het nooit voorelkaar". Een definitie waarinde regiodirecteurinditonderonsje
meegaat:"Indatopzichtmoeten staf en lijn natuurlijk heel goed gezamenlijkoptrekken".

Detijdigheidcoalitie wikkeltdetragiek van haar publieke voorstellingdusaf indevorm vaneen
zelfbevestigend duet zonderpubliek. Detijdelijkecoalitiegenoten proberenelkaarenzichzelf
teovertuigen van hun krachten machtten aanzien van de verzekeringsartsen. Zescheppen het
beeld datde(gegeneraliseerde) verzekeringsarts iste vormen naar hun winnende belangof,
wanneerditniet lukt, verwijderd kan worden. Opdit moment(re)produceren zijde mythe van
beheersbaarheid alsonderdeel vande rol van nieuwe publieke manager. Dedistrictmanager, die
deze vormingof verwijdering vooralzal moeten klaarspelen ten opzichte van de verzekerings-
artsen, krijgt vande regiodirecteureen peptalk. Zegeeft haarnieuwe stimulansom deconcrete
praktijk van polarisatie het hoofd te bieden.

Oplossing wordt deel van het probleem 3.6

Districtmanagers worden in deselectiebureaucratie UWV aangenomenalsoplossing voor een gebrek
aan bestuurlijke greepop verzekeringsartsen. Zijdienen, in hun formele functieals middenmanager,
tegenstrijdige belangen metelkaarte verbindenten behoeve van het selectieproces. Indeonder-
zochte sociale interacties van districtmanagers is echter nauwelijks sprake van een verbinding
tussen belangen (of tussen bijvoorbeeld visies, verwachtingen of actie). Detegenstelling krijgt in
dealledaagsepraktijkeerderde vorm van een patstelling.

Wanneerdistrictmanagersen verzekeringsartsende rollen volledigopvoeren, die vooral politiek
en juridisch voor hen worden gecreaerd, ontstaat een conflict. Dan issprake vaneen botsing
tussen enerzijdsdeefficientiebelangen van degewenste nieuwe publieke manageren anderzijds
desociaal-medischebelangen van deonontkoombare sociaal-medicus. Een belangentegenstel-
lingdie bovendien in de context van sociale interacties van districtmanagers polariserend wordt
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uitgevoerd. Deze krachtige belangenbotsing waarindistrictmanagersen hun coalitiegenoten tot
roluitvoering moeten komen, kan als een arena worden geduid. In deanalogie van theatrale pro-
cessen vinden hun sociale interacties plaats binnen een strijdperk waarin opelkaaraangewezen
belangenbehartigers elkaartreffen.

Indeonderzochte sociale interacties vandistrictmanagers wordt in dezearena geprobeerd, als
onderdeel van de rol van nieuwe publieke manager, een mythe van beheersbaarheid in stand te
houden. Zo wordt in deepisode indit hoofdstuk, in fysiekeafwezigheid van verzekeringsartsen,
een situatiegedefinieerd waarin de(gegeneraliseerde) verzekeringsarts te vormen isof, wanneer
ditookdoor middel van disciplinering niet lukt, verwijderd kan worden.
Dezedefinitie verondersteltdemaakbaarheid van het sociale, wat overigens in veel organisa-
tieseendominanteopvatting isoverorganiseren. In een veronderstelling van maakbaarheid
hebben de betrokkenen in dezeepisode vooral oog voor rationele processen. Terwijl een orga-
nisatie in dedagelijkse, weerbarstige praktijkeentijdelijke uitkomst is van zowel rationele als
non-rationele en toevallige processen. In dit licht is organiseren het afstemmen van de logica van
de productie opde logica van het sociale (Verweel 2000, zie bijvoorbeeld ook Giddens 1999). De
betrokkenen in deze episode neigen ertoe de meer non-rationele, sociale organisatieprocessen
te negeren. Processen waarin en waarop zij wei (moeten) reageren. In de onderzochte sociale
interacties wordt op zaken als chaos, onzekerheid en gevoelens van onmacht hoofdzakelijk gere-
ageerd met een verscherping van de tegenstellingen.

Deze verscherping vande belangentegenstellingbevestigt voordistrictmanagersdatzijeen
moeilijkeopgave hebben. Wantondanks (en dankzij) de pogingen om de mythe van beheers-
baarheid in stand te houden, wordt in deonderzochte sociale interacties van districtmanagers
een werkelijkheid gecreaerd waarin het verzekeringsgeneeskundig handelen voor niet-medische

managerszowel onbeheersbaaralsschadelijkalsonontkoombaaris. Dan hebbendedistrict-
managers geen benijdenswaardige uitgangspositie in de arena, waarin de opelkaaraangewezen
belangenbehartigers met hun mythes van beheersbaarheid en onbeheersbaarheid startegen-
overelkaarlijken testaan.

Dedistrictmanagersanticiperenopdeze(in huneigensociale interactiesgedefinieerde) uit-
gangspositie door verzekeringsartsen te vermijden. In deonderzochte sociale interacties wordt
geprobeerd de verzekeringsartsen weg te definieren, als probleem en als oplossing. Zodatde
strijd met verzekeringsartsen via andere medewerkers kan worden gevoerd (zie bijvoorbeeld
ook deepisode Opoorlogspad in hoofdstuk vijf). Dit betekentdat een dialoog met verzeke-

ringsartsen uitde weg wordt gegaan.
Het is mogelijk datdedistrictmanagers de belangentegenstelling als zo grootdefinieren, dat
het voeren vaneendialoog nietzinvol lijkt, vooral om hun vermijdende gedrag ten opzichte
van verzekeringsartsen te legitimeren. Om hun gevoelens vanonmachtte verbergen. In deze

episode is immersduidelijkzichtbaardat polariseren de mogelijkheid biedtomdetegenspeler,
in dit geval 'de' (gegeneraliseerde) verzekeringsarts, te definieren als de zondebok. Die kan dan

gemakkelijkaangewezen wordenals'de veroorzaker van hetongemakinderelatie'(Ramondt&
Scholten 2005: 13).

In deze episode treffen deopelkaar aangewezen behartigers van efficientiebelangen en van
sociaal-medische belangenelkaarniet fysiek. Dit ishet gevolg van mijn selectie van sctines die
zich afspelen tijdens een regionaal managementoverleg, zonder verzekeringsartsen.
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Ook in de volgende episodes en de rest van de observatieszijn verzekeringsartsen, inclusief de
stafarts, echter nauwelijks fysiekaanwezig. Het vermijden van een dialoog is zo sterkdat verze-

keringsartsen in deonderzochte sociale interactiesde grote afwezige zijn.

Vermijden leidt echter niet tot verdwijnen. Het is in de episode in dit hoofdstuk opvallend dat de
aanvankelijke kwestie, het openen van post van verzekeringsartsen door niet-medici, in de loop
van deepisode uitbeeld raakt. Hetisde verhoudingmetde verzekeringsartsendie hiercentraal
komt te staan.
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84 Onder het begrip mythe versta ik, in navolging van Fredrick Bailey (1977: 7), een vereenvoudigde repre-

sentatie van een complexe werkelijkheid die 'tells what one shou/d desire (...) andhow to getit'. Een mythe
biedt ondermeer waarden, betekenissen, strategieen en vormen van sociaal organiseren, aan de hand
waarvan iemand de werkelijkheid ziet Bailey geeft in de analyse van sociale interacties de voorkeur aan
het begrip mythe - boven bijvoorbeeld collectieve representatie, cultuur of een cognitief schema - om-

dat het begrip van Griekse oorsprong betrekking had op het gesproken woord; 'an interest in face-to-face
politics leads to a compelling curiosity about that which is not or cannot be codified. with communication
which pass from the mouth to the ear, which frequent& are kept behind the scenes' (idem). Kortom, in sociale
interacties helpen ongeschreven hulpmiddelen om de werkelijkheid van betekenis te voorzien. Door hun

ongeschreven karakter kunnen ze meer impliciet blijven en is er meer ruimte voor onderhandeling, dan
wanneer ze geschreven of op andere wijze openbaar zijn.

85 Tijdens de observaties zetten districtmanagers op diverse momenten expliciet de suggestie van beheer-

sing in. Districtmanager Maud reageert bijvoorbeeld in een informeel overleg, over een tekst die naar het
hoofdkantoor gestuurd moet worden met beheersingsmaatregelen in het kader van een 'kwaliteitsvisie',
met: "lk heb een tekstvoorstel. (...) Dat klinkt heel actief, maar zegt geen flikker".

:6 Ten tijde van de observaties speelt manager Pam zowel de rol van plaatsvervangend districtmanager, in
het regionale managementoverleg dat centraal staat in deze episode, als van operationeel managerop
haar vestiging. Hierdoor zal zij mogelijk meer contact met verzekeringsartsen hebben dan districtmana-

gers op vestigingen waar daarnaast ook een operationele manager werkzaam is. Deze afwijking neem ik
mee indeduiding van haar handelen in deze episode.

87 In de selectiebureaucratie UWV duidt de term referentiewerkprocessen in het bijzonder op uniformering,

normering en (elektronische) standaardisering van uitvoeringsprocessen. Dit gaat om processen zowel

binnen UWV als tussen UWV en zijn zogenoemde ketenpartners, organisaties waarmee het (elektronisch)
gegevens van clienten uitwisselt Het vormen en hanteren van referentiewerkprocessen getuigt van een
mechanische benadering. Geprobeerd wordt alle onderdelen van de uitvoering van elkaar te onderschei-

den, met als doel het doorgronden en optimaliseren van de structuur. Dit vertoont gelijkenis met het
perspectief dat Frederick Taylor in 1911 introduceerde, het scientific management, waarin vooral time-and-

motion studies moesten zorgen voor productiviteitsverhoging op de werkvloer.

88 Het gebruik van de arenametafoorontleen ik aan Fredrick Bailey. Hij refereert met het concept arena

aan strildige'myths which people  have about how decisions are taken (...) which strategies will  be appropriate'
(1977 88). Een arena is dan een regulerend knooppunt waarin sociale verhoudingen tijdelijk stollen. Zodat

in sociale interacties besluiten genomen kunnen worden, ondanks strijdige veronderstellingen. In zijn
studie naar organisatieprocessen op een universiteit laat Bailey bijvoorbeeld mooi zien hoe in de acade-

mische arena vier mythen kunnen worden onderscheiden. Het zijn mythen die elk een andere strategie
als juist veronderstellen voor het verdelen van schaarse bronnen, zoals directiefuncties, beurzen en on-

derzoeksgeld. In de ene mythe dienen ze verdeeld te worden door middel van rationele bureaucratische

procedures. In de andere mythen dient dit vooral te gebeuren door middel van competitie, of door con-
flicten met veel machtsvertoon, of juist door het onderhouden van een netwerk van persoonlijke relaties

(1977)·
Het concept arena is verder uitgewerkt door onder andere Paul Verweel. Hij definieert een arena als
tegengesteld aan 'een speeltuin waarin het spel steeds vanuit gelijke startsituaties en met dezelfde mid-
delen opnieuw gespeeld kan worden', want het is'een (soms genadeloze) competitie waarin eerdere

ontmoetingen verdisconteerd zijn in de positie, de status en soms zelfs de structuur van het strijdperk'
(i987: 98-99). Dit betekent dat spelers het strijdperk niet alleen verlaten als winnaar of verliezer maar al in

ongelijkheid de arena betreden. In zijn studie naar organisatieprocessen op een universiteit laat Verweel
zien dat een arena wordt vormgegeven door tijdelijk gestolde verhoudingen tussen partijen en praktijken,
terwijl de arena op hetzelfde moment die verhoudingen sterk beinvloedt
Ook Arie de Ruijter hanteert op overtuigende wijze het concept arena om dagelijkse interacties te duiden
als een machtsstrijd waarin mensen op elkaar aangewezen zijn. Hij benadrukt in het bijzonder de gelaagd-
heid van een arena, waarmee hij doelt op 'het gegeven dat niet alle processen in de arena direct zichtbaar
zijn. Bepaalde zaken onttrekken zich aan het oog van toeschouwers en strijders' (2000: 12). Dit pleit voor
het maken van onderscheid in organisatiestudies tussen de interactiegebieden op het podium, achter de

schermen en, zo mogelijk, in de kleedkamer.
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89 Het gaat hierom de verzekeringsgeneeskundige standaard 'Beheer gegevens vallend onder het me-
disch beroepsgeheim van de verzekeringsarts' (Landelijk instituut sociale verzekeringen 1998). In deze

standaard staat vermeld dat 'de verzekeringsarts de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn medisch

beroepsgeheim moet kunnen dragen'. Het medische beroepsgeheim heeft betrekking op 'alle [medische
en niet-medische] gegevens die de verzekeringsarts uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep aan-
gaande een client bekend worden alsmede zijn conclusies'. Over medische dossiers wordt in de standaard

nog expliciet opgemerkt: '[alle gegevens die onder beroepsgeheim vallen] dienen dan ook uitsluitend aan
de verzekeringsarts geadresseerd te worden en buiten de administratie gehouden te worden'. De verze.
keringsgeneeskundige standaard, die sinds 1998 deel uitmaakt van de verzekeringsgeneeskundige prak-
tijk, is op juridische basis ontwikkeld. Het is geschreven doorzes verzekeringsartsen en uitgegeven door
een voorganger van UWV. Het is dus een formeel document, op het podium van de organisatie.

90 Het blijft in dit onderzoek overigens onduidelijk of het formele argument van de verzekeringsgenees-

kundige standaard, dat alle verzekeringsgeneeskundige gegevens buiten de administratie moeten
worden gehouden, hier daadwerkelijk de reden is voor verzekeringsartsen om hun medische dossier

niet langerelektronisch opte slaan. Het is niet ondenkbaar dat het argument het voor (een deel van) de
verzekeringsartsen gemakkelijker maakt om hun werk af te schermen voor hun districtmanager. Deze
onduidelijkheid doet echter nietsaf aandeconstateringdatdedirectiearbeidsgeschiktheid van UWV, en
de regiodirecteuren districtmanagers in dit onderzoek het formele, want juridische argument in de hier
beschreven belangenstrijd negeren.

91 Referentiewerkprocessen dienen ondermeer te leiden tot het uniformeren van uitvoeringsprocessen (zie
ook noot 87 Op de vorige pagina).
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Om meergreepop verzekeringsartsen te krijgen, wordt in de selectiebureaucratie UWV de
functie van districtmanagergeintroduceerd, evenalsorganisatieprincipesals integraal manage-
ment en contractmanagement.9' Districtmanagers worden aangenomen als behartiger van
efficiantiebelangen, expliciet niet als inhoudsdeskundige (zie ook hoofdstuk drie). Daarbij die-
nen zij de nadruk te leggen op cijfermatigecontroleen verantwoording.

In deeerste paragraaf ga ik in op politiekeen organisatorische verwachtingen overcijfers als
panacee. Deze nadrukopcijfersheeft indeonderzochte sociale interacties vandistrictmanagers
veel invloed op het definieren van de situatie. In de rest vandithoofdstukconstrueerik, aan de
hand vandeepisode Veredelde productiebaas, hoedeze werkelijkheidsbeelden incontinue

onderhandeling worden gevormd. Beelden op basis waarvan districtmanagers pogingendoen
tot digitale beheersing van de analoge verzekeringsgeneeskundige praktijk.

Transparantie op het podium 4.1

In decontext van de onderzochte interacties van districtmanagers worden cijfers, als getallen die
een prestatie uitdrukken, beschouwd als oplossing voor veel verschillende problemen.

In het politiekedebat van deafgelopen jaren is het efficiantiebelang dominant. Ookals het

gaatom sociaal beleid op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, evenals de
praktische uitvoeringdaarvan. Vanuit bedrijfsmatig perspectief isditeen problematisch terrein.
Ik maak daarbij onderscheid tussen drie grote problemen: de mogelijke stijging van het aantal

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, detoegankelijkheid van het socialezekerheidsstelsel, en
het zogeheten inefficient en ineffectief functioneren van de selectiebureaucratie. Oplossingen
voordeze problemen worden in het politiekedebatook hoofdzakelijk vanuit bedrijfsmatig per-
spectief geformuleerd. Cijfers spelen daarbij een prominente rol. Ik benoem in deze paragraaf
kort dezeopcijfers gerichte problemen en oplossingen (zieook de subparagrafen 2.3.2 en 2.3·3)·
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  Veredelde productiebaas

Voorgeschiedmis
De directie arbeidsgeschiktheid van UWV roept tijdelijke teams van uitvoerenden in het leven,

zogeheten'achterstandteams: De teams gaanachterstallige herbeoordelingenWAO uitvoeren.

Dit gaat om hetbeoordelen van de arbeidsgeschiktheid van clienten met een WAO-uitkering,
als wettelijke verplichting die moet plaatsvinden een en vijfjaar nadat het recht op de uitke-
ring is toegekend. Dezebeoordelingen wordentot'achterstand' gerekend als ze dertienweken
na de wettelijke datum niet zijn uitgevoerd (tot die tijd behoren ze tot'voorraad').

Districtmanagers hebben eerder van de directie de opdracht gekregen om alleen capaciteit in
te zetten voor herbeoordelingen wanneer alle andere controles en beoordelingen in de regio

(op tijd) zijnuitgevoerd. Hierdoor, in combinatie met een erfenis vanachterstanden, moeten
tienduizenden clienten wachten op de herbeoordeling van hun recht op WAO. De achter-
standsteams moeten hierin verandering brengen.

CAST

MAX Districtmanager

OSCAR Opemtioneel manager

PAUL Regionaal controller (/inancieel beheer)

RUTGER Regiodirecteur

THEO Teamleider kwaliteit (c ferproducent)

TOM Collega-districtmanagervan Max

WIM Collega-districtmanagervanMax

SCkNES

SCENE I     'Dat kangewoon niet' p.102

sckNE II    'Ikdenkdatjg daarookmeezit7' P. 104

sckNE m  'Watheeft Wimeigenl#k opgegevenP' p. 106
sckNEIV  'Ikhebuithetsysteem wetenoptemaken' p. 112

sckNE V 'Zeker weten doe ik het niet' p. 114

sciENE VI   Misje nou eens op zevenhonderdgaatzittenP' p. 116

100



geloof in het getal

Ten eerste betekent een nadrukopeen bedrijfsmatig perspectief dat maatschappelijke pro-
blemen vooral gedefinieerd worden in termen vanfinanciale stromen. Daarom wordt, sinds

Nederland in 1991 bijna een miljoen arbeidsongeschikten telt, een stijging van hetaantal uit-

keringsgerechtigden en dedaarmee verbonden kostenstijging in politieke kringen alsde kern

van'het WAO-probleem' gedefinieerd. Oplossingen worden vooral gezocht in een verlaging

vandecijfers, namelijkeendaling van hetaantal uitkeringsgerechtigden, ondermeerdooraan-
scherpingen strenger uitvoeren van de selectiecriteria, en van de uitkeringshoogte.
Tentweedeverliezen notiesoversociale rechtenaan kracht ineen bedrijfsmatig vertoog. In grote
lijnen kan gesteld wordendathet socialezekerheidsstelseldan minderalsdeoplossing van maat-
schappelijke problemen en meerals de oorzaakervan wordt beschouwd. Een politieke oplossing

is verzakelijking van hetsocialestelsel. Daarbij wordt geprobeerd veel verantwoordelijkheid te
delegeren naar individuele werknemers en werkgevers; principes als marktwerkingen privati-
sering worden geYntroduceerd. Voor uitvoerenden in de selectiebureaucratie dient het accent

te verschuiven van inhoudelijkedeskundigheid en autonomie naarcijfermatige beheersingen
verantwoording.
Ten derde ligt het in een bedrijfsmatigperspectiefvoorde hand om testreven naar voortdurende
economische groei. In politieke processen wordt geprobeerddeoverheid tebeschouwenente
besturen alseen zakelijk bedrijf, aan de hand van begrippenalstijdigheid, productiviteit en pres.
tatie-indicatoren. In dit licht isdeselectiebureaucratie, net als vele andere publiekeorganisaties,
inefficient en ineffectief te noemen. Oplossingen worden gezochtineengrootaantal ingrijpende
wijzigingen, waaronder verkleining van deafstandtussen politieken uitvoering. Deminister van
SZW stelt vanaf 2002, in de rol van opdrachtgever, debeleidsmatigeenfinanciele kaders vande
selectiebureaucratie vasten maakt jaarlijksafspraken over prioriteiten, prestatienormen en te
leveren verantwoordingsinformatie.

Kortom, in de politiek van deafgelopen jaren overheerstde verwachtingdatcijfermatigecontrole
en verantwoording leidttot een daling van overheidsuitgaven aan ziekteverzuim en arbeids-

ongeschiktheid, tot een beperktersociaal stelsel, en tot een doelmatige selectiebureaucratie.

Daarbij isde veronderstellingdatcijfermatiginzicht in de uitvoeringvansociaal beleid leidttot
'transparantie'in het publiekedomein. Zodatprocessen achterdeschermenzichtbaar worden

op het podium. Cijfers moeten duidelijk maken wat goed gaat en wat beter kan, ten opzichte van
anderen. Transparantie kan vanuit bedrijfsmatig perspectief beschouwd worden alseen stimu-
lanszowel voor het nemen van verantwoordelijkheid, als voor voortdurende verbetering achter
deschermen. Bovendien is heteen manieromdebuitenwereldop het podium vandeorganisatie
te laten zien dat voordurend aan (de intentie tot) verbetering wordt gewerkt.

Ook in deselectiebureaucratie zijn de laatste jaren de verwachtingen over het belangende
productiemogelijkheden vancijfers toegenomen. Ditis vooreen belangrijkdeel 'the lip service

paid to "economic thinking" (Czarniawska 1997: 137), het gedachtegoed dat zo helder belicht
wordtdoor politieke schijnwerpers. Hetgaatdan in het bijzonderom de politieke accentver-

schuiving van inhoudelijk naarzakelijk, zoals zichtbaarin dedoelmatigheidafspraken diede

directiearbeidsgeschiktheid van UWV jaarlijks moet maken metde minister van SZW.
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1)at kangewoon niet'

Districtmanager Max zit aan het einde van de dag achter zijn pc en bekijkt gedurende een half
uur de elektronische berichten die hij deze middag heeft ontvangen.

Hij heeft, net als de andere districtmanagers in de regio, een bericht gekregen van regionaal
controller Paul met de vraag:

Kanje op korte tennfin aangeven hoeveel eerste en uilfdejaars herbo's

[herbeoordelingen WAOJ je kunt leveren aan achterstandsteams.

Districtmanager Max kijkt vervolgens op zijn pc in het elektronische productregistratie-
systeem e-Pro.

MAX     <TEGEN DE ONDERZOEKER> Ik zit even, eh, te spieken.

(HIJ NOEMT GEDURENDE EEN PAAR MINUTEN ALLERLEI CODES EN GETALLEN)

Datis dushet vervelende, k#k. Ik k#k even vanwege dieuraag dieik...
- vERONTWAARDwD - Ofile even aan wil geven wat de achterstanden ziin.

Datkangewoonniet.
- STILTE -

De opgaue kunnen doen van het aantal door extemen afte handelen eerste en vilfdejorars

herbo's.... Nou ik, eh... Wetjinger work.
- STILTE -

Ems nadenken wat uoor antwoord ik daarop zal geven morgen.

Districtmanager Max sluit registratiesysteem e-Pro en de pc af en gaat naar huis.
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Dedigitalisering van hetprimaireselectieprocesdraagt echter ook bijaan een sterk geloof in
getallen. Technologischeontwikkelingen gerichtop hetdigitaliseren van gegevenshebben het
mogelijk gemaaktom decomplexiteit van alledagom te zetten incijfers (zieook subparagraaf
2.5·2). Daarnaast speelt een erfenis van onvoldoende presteren een rol. Het verzekeringsgenees-

kundig handelen wordtin deselectiebureaucratie al jaren als'onvoldoende' bestempeld. Dit
geldtzowel voorkwantitatieveaspecten, waaronderhetaantal beoordelingen datoptijd wordt
uitgevoerd,als voordesociaal-medische kwaliteit(zieook subparagraaf 2.5·3)· Doordecombi-
natie van politieke verwachtingenen afspraken, dedigitalisering van hetselectieproceseneen
erfenis van onvoldoende presteren, ontstaat in de organisatie een grote druk om (cijfers van)
prestatiesteverbeteren.

Beheersen van een virtuele werkelijkheid 4.2

De grotedruk om (cijfers van) prestaties te verbeteren, betekent voordistrictmanagersonder-
meerdatzijthuis moeten zijn in diverse elektronische registratiesystemen. Tijdensdeobserva-
ties zitten zij verschil lende keren per dag achter hun pc. Ook voeren ze bijna dagelijks technisch
overleg met hun cijferproducent, een rol die wordtuitgevoerd dooreenteamleiderkwaliteitof
een managementassistent.91

Deepisodediein dithoofdstukcentraal staat, begint met een vraag naareen getal en eindigt
naeen zoektocht van enkeledagen met hetantwoord hierop. Indeeerste scane ontvangt dis-
trictmanager Max, netalsdeanderedistrictmanagers in zijn regio, een e-mail vande regionale
controller. De controller vraagt of hij 'op korte termijn [kan] aangeven hoeveel eerste en vijfde-
jaars herbo's je kunt leveren aan achterstandsteams'. Ditgaatom wettelijke herbeoordelingen
WAOdie nietoptijd zijn uitgevoerd en nu kunnen worden uitbesteed aan tijdelijketeamsdiede
landelijkedirectiearbeidsgeschiktheid van UWV hiervoorspeciaal laat samenstellen (zieookde
voorgeschiedenis van dezeepisode op p. 100).

Dedistrictmanagerkijkt meteen na het lezen van het bericht langdurigopzijn pc in hetelektro-
nische productregistratiesysteem e-Pro. Hierin kan hij het antwoord opde vraag niet vinden. Hij
voelt zich in het nauw gedreven. Zo zegt hij verontwaardigd (uit zichzelf tegen de onderzoeker):
"Ofikevenaanwil geven watdeachterstanden zijn. Datkangewoon niet". Omdatde vraag via
de e-mail gesteld wordt, zwart op wit en op het podium van de regio, kan hij er echter niet om-
heen.

Om de vraagte beantwoorden zal dedistrictmanagereen tijdelijkecoalitie vormen. Daarin geeft
hij zichzelf de rol van regisseur. Het registratiesysteem e-Pro krijgt in de eerste scene de rol van
souffleur. In het klassieketheaterisditde persoondieeen spelerzijntekst voorzegt of toefluis-
terttijdens repetitiesen de voorstelling. Dit is precies wat het systeem voordedistrictmanager
moetdoen: voorhet formuleren vaneenantwoord wil hij"even spieken". Wezullen overigens
zien datde rol van hetelektronische productregistratiesysteem groter wordt in dezeepisode, in
dezoektocht naarhetantwoord.
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Tk denk datjij daar ook mee zitP'

Het wekelijkse regio-MI', eenregionaal managementoverleg, is eenuur geledenbegonnen.

Het agendapunt 'ctielijst' wordt besproken en regiodirecteur Rutger neemt het woord.

RUTGER Actiepunt'Knelpunten aangeven rond achterstanden:Noudiez#ninonzegesprekkendan  de

ordegeweest 12. Enerisnog eenuituraaggeweestvan'watgaan wezefdoen en watleveren
we dan die achterstandsteamsP'. Ik weetniet ofdaarnog misverstanden overz#n, overdie
uitvraagP Maaruolgens mg heb ik het er in b{ina elk contractgesprek overgehad hiP

- STILTE -

Waarkomt het dgenlijk opneerPJe regelthetzelf, ofiezegt'ik kan hetnkizelfregelen, die

heronderzoeken IWAol'. Maardan moetje nuopgevendatjezenietzelfkunt regelen(...)
enmoetje ze  dossiersj uiteindeligk ook lever .(...) Anders richten we achterstandsteams

in zonderdat erinput is. Nou, datzal nooit voorkomen hoormaan.. Daaris nu de laatste

uitvraag nog een keervoorgedaan
MAx   <tegenPaul>Ikzal datbilateraal metjou nog euen kortsluiten.

PAUL  Ja. Hebje ze Idifersl nu b#je danP

MAX    Ik heb helemaal niets b# me. Ik weet wel wat m#n achterstand... K#k, dat is het vervelende.

Enik.Ja.
- STILTE -

NOU, ik uind het vervelende...Enja. Ik, ik...
<tegen collega-districtmanager Wim>Ik denk datj# daarookmee zitP

<tegeniedereen>Kijk dat w#er nog niet ingeslaagd zfinom dieeerste enuilfdgaarsherbo's

apgrt uit het systeem te krfigen. (...) - HIJ KLINKT OPGEWONDEN -NOU het moet Volgens m#

gewoon kunnen. Want we brengen die codes uit het elektronische dossiersysteem in e-Pro Ihet
productregistratiesysteemj dus het moet erop de een efandere manieruit kunnen komen. En

dan nog halenweze erNIET UIT.

<tegen Wim>Jg OOKNIETP

wIM Wehebbenweleenseenpoginggedaaninderdaad. Maardat betekentdatje flkgmaand...

MAx >Maandelgks moetje diedingen zien. En datis ook een beetje...Maargoed..

<tegen Paul>Ik hebzometeen dus...

RUTGER Juist.
WIM <tegenPaul>Vanmfimoetjenog antwoord kr#gen, maardat wordt vridag. (...)

ToM    > <tegen Paul>Ik heb zegisterengemaild.

PAUL    JA.Ik heb zegezien.

- STILTE -

MAX     - VERZUCHTEND -JAHA.
RUTGER RightPDat staat vast.

- HIJ BEGINT OVER HET VOLGENDE AGENDAPUNT -
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Nadatdedistrictmanagerde vraagheeftontvangenen in hetelektronische productregistratie-

systeem heeft gekeken, gaat hij naarhuis. De volgende ochtend begintzijn werkdagmet een
wekelijks regionaal managementoverleg, waarinde vraag tersprakekomt.

In dezetweede scane komt dedistrictmanager niet uitzijn benauwde situatie. De regiodirecteur
benadrukt nog eensdateenantwoordopkorte termijn gegeven moet worden. Bovendien laathij
wetendat hetantwoord niet vrijblijvend is:"moet jenu opgevendat je ze nietzelf kunt regelen
(...) en moet je ze [dossiers] uiteindelijk ook leveren".

Een poging van dedistrictmanagerom,opdit podium van de regio, zijn antwoordprobleem om
te zetten ineen gezamenlijke probleemdefinitieoverhetleveren vancijfers, luktook niet. Hij
vraagt zijn collega-districtmanager Wim ten overstaan van de groepen op de man af: "ik denk
dat jij daarook meezit?"en "dan noghalen wezeerniet uit vandaan. Jij ook niet?". Decollega-
districtmanagerkrijgtoverigens weinig ruimteom tereageren. Bij deeerste vraag geeft de

districtmanagerhem geentijd voor een antwoord, bij detweede vraag valt hij hemtijdens het
antwoorden al snel inde rede. Wellicht kan of wil dedistrictmanagerniet goed luisteren door

zijnfrustratie(hij klinktopgewondenen praat luider).
Geen van decollega-districtmanagers gaat mee in de probleemdefinitie van dedistrictmanager.
Een van hen ontkent deze zelfsdoor te melden dat hij "gisteren"al geantwoord heeft, waarop de
districtmanageralleen verzuchtend reageert met: "JAHA". Dedistrictmanagers hanteren hier
dus verschillende werkelijkheidsbeelden, waardoorzij elk hun eigen tijdelijke antwoordcoalitie
moeten vormen.

Dedistrictmanager problematiseert in deze sctne dat bij een elektronisch registratiesysteem

cijferserniet"uitkunnen komen". In ditonderzoek wordt echterook, in het bijzonderdoor(staf)
verzekeringsartsen, geproblematiseerd dat nietallecijfers'erin kunnen komen'.
Wanneereen verzekeringsgeneeskundige handeling niet past binnen degedefinieerde pro-
ducten, bijvoorbeeld een telefonisch uitgevoerde ziekteverzuimcontrole (zie in hoofdstukzes
deepisode Hetgeloof geven p. 158), kan deze niet worden geregistreerd. Omdatde handeling

niet isterug te vinden in het prestatieoverzicht van de betreffende verzekeringsarts, kan hij niet
bewijzendat hij iets heeft gedaan. Een van degevolgen van hetdigitaliseren van verzekerings-
geneeskundighandelen voordebeeldenover sociaal-medischecontrolesen beoordelingen, is
namelijkdateen lezervan prestatiecijfersde neigingheeftom handelingen dienietdooreen
cijferof code ge(re)presenteerd worden, te beschouwen als'niet bestaand'.

Zodra de districtmanager na het regionale managementoverlegtijd heeft, maakt hij gedurende
tien minuten berekeningen op het whiteboard inzijn kamer. Dit doet hij op basis van veel verschil-

lendecijfers en codes uit het productregistratiesysteem e-Pro. Daarbij zucht hij regelmatig, om-
dat hij de cijfers te weiniggedifferentieerd vindt. Technische problemen diede districtmanager
ook in zijn sociale interacties in dezeepisode voorhet voetlicht brengt.
Zo geeft de districtmanager in de tweede scene blijk van zijn onvrede over de weinig specifieke
periodes waaropdecijfers betrekkinghebben:"Maandelijks moet jediedingenzien".Ook pro-
blematiseert hij in deze scene een gebrek aan onderscheid in typen beoordeling: "die eerste en

vijfdejaars herbo'sapart uit het systeem te krijgen".

105



BUREAUCRATISCHE DRAMXS

 Wat heeft wim eigenlijk opgegevenP'

Districtmanager Max belt regionaal controller Paul en wordt met hem doorverbonden.
MAx     Hihallo. Even over die eerste en uilfdejaars herbog h2. Denk maar even mee. Ik heb... Nu liggen

erzo'n 2800 herbogevallen. In totaal. Eh, dat is volgensmj, eh, even kfiken...

(HU REKENT PAUL LANGDURIG VOORTERWIJL HU NAAR ZIJN WHITEBOARD KIJ KT)

Nou, h&, klopt dat nou helemaaIP Wacht. Ik moet even in e-Pro  registratiesysteem]  kiiken.

-HIJ DRAAIT ZICH OM EN KIJKT OP ZIJN BEELDSCHERM-

PAUL   (...)
MAX Ja, wezetten ze weI elkemaand erop,ja luitgevoerde beoordelingen wordengeregistreerdj.Dus

ze komen wei boven water.

(ZE REKENEN SAMEN)

Ik heb zelfhetgevoel, maarik bennog nietzekervan datgevoel, datdie vilf iaars herbo's

gewoon heel ueel weggezette luitgevoerde] vin. K#k dat achterstandsteamzou voorm#prima

z#n als ze ook veruuilde dossiers willen dom. Dan kan ik erzo duizend aanieveren.

PAUL (...)
MAX   Ja volgens m# wel. Volgens m#gaanz# uit van degeschoonde dossiers, van de schonedossiers.

En niet de vervuilde dossiers. (...) Als ik k#k naar de afgelopen maanden (HU REKENT PAUL UIT-

GEBREm VOOR). Ik kan nietszinnigs vertellen. Ik kan hooguitm#n vingerin de luchtsteken en
roepenik kanerop enig moment v zonderd leveren, u#fdfiaars:

PAUL (...)
MAX Ja, zetmaar vifhonderd neer. Kgk, en alsik vervuilde dossiers kwiit kan dankunnen ze erzo

duizend van me kn#gen. En, daarbenik veelmeermeegeholpen. (...)Danzit ik in datgeval op

duizend, in vin totaliteit. Wat heeft Wim  collega-districtmanagerj  eigenl#k opgegevenP (z 

REKENEN LANGDURIG MET ALLERLEI CUFERS VAN DE VESTIGINGEN VAN COLLEGA-DISTRICTMANAGERS

WIM EN TOM. DE VESTIGING VAN MAX BLIJKT RELATIEF VEEL ACHTERSTAND TE HEBBEN)Hui raar.

PAUL (HIJ PRAAT LANG)

MAX Ja, hetgaatomde vWdejaars h2, omdat ik deeerstejaars met m#n bestaandepersoned kandoen.

PAUL   (...)
MAX Ja, ikbedoel, watis vervuilingP Vervuiling isinfeite, dat ziin achterstandsdossiers. Eenperiode

voordatik kwam hebbenzealle (gecompliceerde herbeoordelingen) in eenmapgestopt.Dus
erging niets meerdoornaarde teams. Dllsal die dingen waarbg mensen aangaven, waarb)
ietsspeelde, diez#nweggezet. Op dat moment is erook gezegd'allenieuwestromengewoonde
teams in'.Dusdie [nieuwel achterstand is aardiggeminimaliseerd. Met tachtigprocent.

PAUL   (...)

MAx    (...) Maarje moet weI kunnen monitoren.Je moet weI zien dat het echt efect h«ft.Je moet het
gewoon uitje systeem kunnen kn#gen.

PAUL (...)

MAX   JaP Ok . Goed. H6, tot kfik h .

PAUL (...)
MAX Nee verderniets.JaP Oki,prettige dag. Dag.

DistrictmanagerMaxlegtna eengesprek van twintig minuten de telefoonneer.
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Daarmee doelt hij vooral opeen onderscheid tussen enerzijds eerstejaars herbeoordelingen die
door medisch medewerkers kunnen worden uitgevoerd, dit noemt hij 'schone' dossiers, en

anderzijds vijfdejaars herbeoordelingen waaraan een verzekeringsarts te pas moet komen, wat
hij'vuile' dossiers noemt (zie de derde sc6ne, enscane VI p. 116).Indeze derde scene, eentele-

foongesprek metde regionalecontroller, problematiseert hij daarnaasteen gebrekaan onder-
scheid tussen voorraad en achterstand, dit wil zeggen tussen beoordelingen waarbij de wettelijke
termijn van dertien weken nog niet en al wei is verstreken: "wat is ouderdan dertien weken?".
Ook spreekt hij hieroveronzekerheid voor wat betreft een verschil tussen uitgevoerdeen nog
niet uitgevoerde beoordelingen: "datgevoel, datdie vijfdejaars herbo's [die geregistreerd staan
als achterstand] gewoon heel veel weggezette [uitgevoerde] zijn".
Deze problemen vantechnischeaarddomineren deepisode, waarbij nauwelijks plaats is voor
andere, bijvoorbeeld professionele of relationele definities van de situatie.

Sociale interacties waarin cijfers een belangrijke rol spelen, hebben in ditonderzoek Oberhaupt
een weinig inhoudelijk karakter. Dit is het bestezichtbaaralshet gaatom cijfersdiedesociaal-
medische kwaliteit van het verzekeringsgeneeskundig handelen moeten representeren.M De
districtmanagersgebruiken dezecijfers vooral om de'prestaties' van hun vestigingte vergelijken
meteen landelijke norm, of metdecijfers van andere vestigingen. Ze willen weten hoe hun ves-

tiging'scoort'op het podium vande regio, en in hetbijzonderophet podium vandeorganisatie.
Interesse in de oorzaken of achtergronden van decijfers, dusde processen achterde schermen
van de vestiging, hebben zij nauwelijks.95
Barbara Czarniawska komt tot een vergelijkbareconclusie over budgetteren in de Zweedse
sociale zekerheid. Zij steltdatdecijfers in de lokale uitvoering niet aanzetten tot een dialoog:
'budget processes did not have a dialogue character in the social insurance offices (...), budget-related

texts replace conversation' (1997 136, origineel accent). Czarniawska laat zien dat als de budget-

cijfersop papier komen, ze vergeleken worden en vervolgens inde la verdwijnen. Ook indit
onderzoek kan gesteld worden datde cijfersdiedistrictmanagers niet beschouwen als middel
maaralsdoel, worden vergelekenen vergeten. Dit heeft tot gevolgdatdecijfersin registratie-
systemen een inhoudelijke dialoog met (staf)verzekeringsartsen overschaduwen.

Meteen na het rekenen ophet whiteboard belt dedistrictmanager naarde regionalecontroller.
Dedirectie arbeidsgeschiktheid heeft de regiodirecteurde opdracht gegeven om uitte zoeken
hoeveel herbeoordelingen een regiozal leveren aan deachterstandsteams. De regiodirecteur
heeftvervolgensde regionalecontrollerde rol van kassiergegeven, diedeantwoorden moet
innen. Dedirectie. regiodirecteuren regionaal controller vormen zosamen een tijdelijke vraag-

coalitie, ten opzichte vandedistrictmanagersdie hetantwoord moeten geven.

Dedistrictmanagergeeft in het telefoongesprek, indederde scane, voorhet eerstantwoord:
"zet maar vijfhonderd [herbeoordelingen WAO] neer",en alsook complexe herbeoordelingen
mogen worden aangeleverd: "zit ik in dat geval opduizend". Omdat hij de regionale controller

aanspreekt als deelnemer van de vraagcoalitie, die geen vrijblijvende antwoorden wenst, heeft
deze interactie een formeel karakter.
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In een latere sc6nezal dedistrictmanagerdit bevestigen door tespreken van een belofte die hij
gedaan heeft:"ik heber vijfhonderd beloofd aan een achterstandsteam (...)en nog vijfhonderd"
(sctne IV p. 112). Doordit formele karakter speeltde scenezich af ophet podium van de regio.
Tegelijkertijd bevindendespelerszich indederde scene echterachterdeschermen van deregio.
Doorde regionalecontrollernietalleen het antwoordmeetedelen maarookinformeel methem
teoverleggen, maakt dedistrictmanager hem deel van zijn antwoordcoalitie:"Denk maareven
mee", "kloptdat nou helemaal?". De regionalecontroller luistert, stelteen aantaltechnische
vragen, maarlijkt geen nieuweinformatie te bieden. Het formeleantwoord komtnaditoverleg
overeen metdeconclusiediededistrictmanager voordien zelf al had getrokken.

Naastde districtmanagerende regionalecontroller kent detijdelijke antwoordcoalitie nog een
belangrijke speler. Hetelektronische productregistratiesysteem e-Pro krijgt van hen de rol van
auteur. Zij beschouwen het registratiesysteem alsde bron van cijfers die noodzakelijk zijn voor
het beantwoorden vande vraag. Het systeem wordtdusgebruiktomeen beeld vande werkelijk-
heid te creeren.
Formeel isdeverdeling van verantwoordelijkhedenduidelijkindeantwoordcoalitie. Ophet
podium beslistdedistrictmanager:"ik kan (...) leveren". Het wordtdooralle betrokkenen
van hem verwacht:'the capacity to make decisions is a necessary privilege for the manager' (Law
1994 65. origineelaccent). De formele beslissingneemtdedistrictmanageropbasis vaneen
zoektocht naarkeuzemogelijkheden en consequenties, achterde schermen van zijn tijdelijke
coalitie. Dat hij daarbij het registratiesysteem raadpleegt, wordt in zijn technisch georienteerde
interacties alseen geschikte manierbeschouwd.
John Law brengt een vergelijkbare praktijk in beeld waarin elektronische systemen worden
gezien alseen bron die managers zelfs moeten gebruiken om verantwoordelijkte kunnen
handelen. Hijsteltdatals deze systemen'are nottreated as an opportunity, then the (individual) is
no longer acting responsibly' (1994 76).,6 In dit werkelijkheidsbeeld, waarin van districtmanagers
wordt verwachtdatzij metelektronische hulp beslissen, zijn cijfers uit registratiesystemen
onvermijdelijk. Zelf beschouwen zij cijfers overde kwantitatieveaspecten van het verzekerings-
geneeskundighandelen, waarondertijdigheid, productieenachterstand, ookalseen nood-
zakelijk middel om hun verantwoordelijkheden te kunnen waarmaken.97

Omdat het registratiesysteem in dezeepisodeachterde schermen een grote rol speelt, is de
verdeling van informele verantwoordelijkheid indetijdelijke coalitie van dedistrictmanager
minderduidelijk dan de formele. Ondersteunt het registratiesysteem dedistrictmanagerdie
in overleg metde regionalecontrollertot een antwoord komt, of vertrouwen zij zosterkop het
registratiesysteem dat dit in feite hetantwoord geeft? John Law schetstdit dilemma als volgt:
the more carefully he does (gather data), the more he depends on his information. And the more he

depends on his information, the less autonomous his decisionmaking becomes' (1994:65). Inde zesde
en laatste sc*ne(p. 115) van dezeepisode wordt overigensduidelijkdat het registratiesysteem
e-Pronietde beslissende stem heeft in het formuleren van hetantwoordopde vraagnaarhet
aantal uitte besteden herbeoordelingen WAO. Deoperationele manager krijgt hierin dan veel
ruimte van dedistrictmanager.
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Mechanisme van de glijdende schaal 4.3

Elektronische registratiesystemen spelen in de onderzochte praktijk een grote rol. Door digitali-
sering wordtdecomplexe, analoge praktijk van alledagomgezet in cijfers. Het isopvallend datde
districtmanagersen hun coalitiegenoten dezecijfers vooral gebruiken om de situatie te definie-

rendoor'prestaties'tevergelijken. Het vergelijken isdaneendoel, meerdaneen stimulansomde
processen achterde cijfers grondigte verbeteren (dit komt ondermeerdoor het machtsvacuum
dat ik in hoofdstuk vijf construeer).
Zoals ik eerder heb betoogd is vergelijking hun belangrijkste doel bij cijfers over kwalitatieve

aspecten van het werk van verzekeringsartsen. Maarookals het gaatom kwantitatieveaspecten
vergelijken ze prestatiecijfers van verzekeringsartsenonderling, of die van de vestiging met een
landelijke norm of metcijfers van andere vestigingen regelmatig. Door een (prestatie)cijferte
vergelijken met een andercijfer, krijgt het betekenis. De manier waaropde districtmanagers hun
prestatiecijfers van betekenis voorzien, beschouw ikalseenglijdende schaal. Hoe lagerhet pres-

tatiecijfer, hoe minderambitieus het referentiekaderdatzij hanteren.

Het meestambitieuze referentiekader voor prestatiecijfers wordt gevormd doorlandelijke nor-
men. Veel prestatiecijfers zijn ten tijde van dit onderzoek echter niet zo hoog als de landelijke
norm. Hetniet behalen vaneen landelijkenorm wordtindeonderzochte sociale interacties

nauwelijks geproblematiseerd. In interviews expliciteren dedistrictmanagersdit.
Ten eerste geven ze aan de landelijke productienorm niet reeel tevinden.98
Tentweede vertellen zedat zedoorde regiodirecteuren de landelijke directie arbeidsgeschikt-
heid vooral aangesproken worden op prestatiecijfersdie veel lager liggen dan landelijkof regio-
naal gemiddelde prestatiecijfers (zie ookdeepisode Opoorlogspad, in hoofdstuk vijf).
Tenderde biedt hetdistrictmanagers geen voordelenom bij'detop'te horen, en weI nadelen.

Deenigeonderzochtedistrictmanagerzonderachterstand, opdat moment landelijk gezien een
topprestatie, vreestdat zijn verzekeringsartsen zoveel (achterstand van) claimbeoordelingen
WAO moeten gaan uitvoeren voor andere vestigingen in de regio, dat zijn eigen tijdigheid-
percentage in gevaarkomt.99 Een onderzoekonder Britseziekenhuizen bevestigtdeze bevinding.
Het vergelijken van prestatiecijfers leidt in deze ziekenhuizen niet tot de verwachte excellence

maar juisttot overageness. De managers van de ziekenhuizen scoren lieverop verschillende

gebieden gemiddeld, dan dat ze ergens in excelleren ten koste van andere prestaties (Llewellyn
& Northcott 2005).
Ten vierde kan het benoemen vaneen achterstand voordeelopleveren. Soms wordtachterstand
namelijk beloond metgeld voorextra capaciteit (zie ook het voorbeeld vandistrictmanager
Maud op p. 111).

Als prestatiecijfers lagerzijn dan de landelijke norm, vergelijken districtmanagersde prestatie-
cijfers metdie van andere vestigingen, of van andere verzekeringsartsen. Geen van dedrie
districtmanagers in ditonderzoekdie metachterstanden te maken heeft, beschouwt het volledig
wegwerken daarvan als haalbaar. Zestellen zich daarom totdoel om een'acceptabele'achter-
stand te realiseren. De definitie van acceptabel laten zij dan afhangen van de prestatiecijfers van
andere vestigingen. 100
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VVanneerook deze vergelijking met andere vestigingen of andere verzekeringsartsen een rela-

tief slechte waarderingoplevert, kan vergelijking met prestatiecijfers uit het verleden nog voor
tevredenheid zorgen. De districtmanagers geven in interviews aan datzij hun huidige prestaties
voornamelijk vergelijken metcijfers uit hun eigen verleden, omdatze anders "gedemotiveerd"
raken. Districtmanager Maxdefinieerteen achterstand van 2.800 dossiers op zijn vestiging
achterdeschermen bijvoorbeeldals:"Dat is weI te hoog. Maarweslagenertoch inom het niet
verderuittelaten lopen. Datvind ik winst". Kortom, wanneerprestatiecijfers niet voldoenaan
een landelijke normen bovendien lager liggen dan het landelijke gemiddelde, halen de mana-

gers motivatie uit vergelijkingen met prestatiecijfers uit het verledendieduidenop verbetering
ofstabilisatie.

Deglijdendeschaal laatziendatdigitaliseren indepraktijk leidttotdepolitiekgewenste verzake-
lijking van hetdienstverleningsproces. Het is vooreendistrictmanager immerseenvoudigerom
positief te spreken over een'gezonde' achterstand van tweeduizend 'AW018-en',dan zich steeds
te realiseren dat tweeduizend burgers maanden moeten wachten opeen herbeoordeling die van
grote invloedisophun leven. Hetisdanookgeen verrassendeconclusiedathet gebruik vanelek-
tronische registratiesystemen de-humaniseert.
Doorhet mechanisme van deglijdendeschaal zijn dedistrictmanagers overhetalgemeen (rela-
tief) tevreden metde prestaties van hun vestiging. Een mogelijkgevolg van deglijdendeschaal is
dat zij "te snel tevreden" zijn, zoals een regiodirecteur dit in een interview verwoordt. Hij vertelt
overeen districtmanagerdie prestatiecijfers van zijn vestiging vergelijkt metcijfers uit het verle-
den. Op basisdaarvan is hij, aldusde regiodirecteur, tevreden metde prestaties vande vestiging
en zijn bijdragedaaraan. De regiodirecteur is echter niet tevreden en zegt hierover in hetzelfde
interview: "Hij denkt dat hij al heel wat bereikt heeft, maar dat komt omdat hij het dal inkijkt en
denkt'ik sta aan de top'. Terwijl hij nog hoger kan".

Onhelder verband tussen het virtuele en het fysieke 4.4

Een sterk geloof in cijfers neigt naareen bepaalde vorm van dualisme, namelijk een scherp
onderscheid tussen optredensop het podium van de selectiebureaucratie en optredens achter
deschermen.
Achterde schermen van de organisatie wordteen fysieke, tastbare werkelijkheid gecreaerd.
Deorganisatieprocessendiezichoverhetalgemeen aan hetalgemene publieke oogonttrekken,
dienen immerstedraaienom het toepassen vanalgemene regelsopconcrete gevallen.
Verzekeringsartsen en andere uitvoerenden hebben daarom met de meeste clienten persoonlijk
en individueel contact. °

Op het podium van (een vestiging van)de selectiebureaucratie wordt vooraleen virtuele wer-
kelijkheid gedefinieerd. Hiervindtde publieke representatieen verantwoordingplaats van het
alledaagseorganiseren achterdeschermen. Hetgaatdan om representaties inde vorm van
prestatiecijfersdieterechtkomen in teksten als verantwoordingsrapportages, jaarverslagen en
balance score cards, officieel een instrument voor het meten en verbeteren van organisatiepres-
taties.

110



geloofin het getal

Dooreen onderscheidtussen fysiekeen virtuele werkelijkheden kunnen optredensin de ver-
schillende interactiegebieden eeneigen leven gaan leiden. Inde vierdescene (p. 112), eendag
na het regionale managementoverlegen het telefoongesprek met de regionale controller,
verteltdeteamleider kwaliteit in zijn rol van cijferproducentdat hij in het productregistratiesy-
steem e-Proeen grootaantal herbeoordelingen WAO heeft 'ontdekt' dieal uitgevoerd hadden
moeten worden: "lk heb uit het systeem weten opte maken dat er nog ergenszestienhonderd
vijfdejaars herbo's liggen te wachten op afhandeling". Waarde operationele managerdoor
wordt overvallen: "Daar word iktoch weI redelijk gedeprimeerd van, moet ik zeggen".
Doortevertrouwenopderepresenterendeaard vande virtuelewerkelijkheid lijktnu opeenseen
nieuwe (grote) hoeveelheid fysieke dossiers achterdeschermen van de vestigingtebestaan. Een
relatietussen de virtueleen de fysieke werkelijkheid kan hierechterniet worden gelegd. Op de
vraag: "Waar liggen die dan?" moetde cijferproducent het antwoord schuldig blijven. Er is sprake
van'toevallige gelijktijdigheid';detwee werkelijkheden vallen indetijd samen maardebetekenis
van hunonderlingeafhankelijkheid is verborgen.

Eenonhelder verbandtussen het virtueleen het fysieke is voordistrictmanagers overigens niet
per definitie problematisch. Doorde nadruk opcijfers in hun sociale interacties worden publieke
optredenssterk benadrukten beloond. Indezesituatie isimpressiemanagement vangroot
belang(Law 1994: 27,178),endan is het prettigom enige vrijheidte hebben in het wekken van
indrukken door middel van cijfers. Districtmanager Max geeft hiervan een voor-beeld wanneer

hij verteltdat het virtuele werkelijkheidsbeeld in deselectiebureaucratie mooier kan zijndan het
fysieke: "Als ik in e-Pro kijk, naarandere kantoren, die hebben prachtige overzichten. Kijk ik sec
naar de (...) productie, dan vind ik het net zo beroerd als hier".

Hetophet podium vandeorganisatie (re)presenteren van de situatie achterdeschermen is
bovendieneen belangrijk middel om middelen of statuste verkrijgen. Enige vrijheid in depresen-
tatie isookdangunstig. Districtmanager Maud istijdensdeobservatiestrotsdat voor haar vesti-
ging "geen achterstand" met herbeoordelingen WAO is gedefinieerd (er liggen weI 850 dossiers
te wachtenopafhandeling). De regiodirecteur wijsthaarin een maandelijkstweegesprekophet
voordeel van het benoemen van achterstand:"daarkrijg je nu capaciteit voor (...) anders heb je
werk liggen waarjegeen mensen voorhebt". Zegaatoverstag: "Wedefinieren 'm alsachterstand,
dan krijgen we er in ieder geval centen voor".

De districtmanagers gebruiken de virtuele werkelijkheid op het podium van de organisatiedus
om middelente verkrijgen, maar vooralomde'prestaties' van hun vestigingte vergelijken.
Wanneereen virtuele werkelijkheid zonder heldercausaal verband meteen fysieke werkelijk-
heid wordt gedefinieerd, ontstaat echter het gevaar van ongeldige vergelijkingen.
Vergelijking van hetene prestatiecijfermet hetandere vereistimmersdat beidecijferseen-
zelfde proces of resultaat representeren. Ook dienen de prestatiesopeenzelfde maniergeregi-
streerd te worden. Vergelijking met een landelijke norm vereistdaarnaastdatdeze norm een-
duidig isen van toepassingopdesituatie waarineen prestatiegeleverd wordt. Indeonderzoch-
te praktijk zijn echtergrote verschillen zichtbaar in hoe achterde schermen van een vestiging de
tijdigheid wordt geregistreerd en daarbij hoe de landelijke norm wordt geTnterpreteerd.
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CIk heb uit het systeem weten op te maken'

DistrictmanagerMax is net op de vestiging gearriveerd. Hij gaat aan zijn vergadertafel zitten
in afwachting van teamleider kwaliteit Theo, waarmee hij'kwaliteitsoverleg' heeft. Operatio-
neel manager Oscar komt spontaan de kamer binnenlopen en gaat naast de districtmanager
Z tteIL (ZE PRATEN OVER HETAL DAN NIET AANNEMEN VAN EEN BEPAALDE VERZEKERINGSARTS)

/         Teamleider kwaliteit Theo komt de kamer binnenlopen. Hij gaat naast districtmanagerMax
        en operationeel manager Oscar zitten.

MAX    <tegen Theo> Goedemorgen.

OSCAR <tegen Theo>HETheo.

THEO    <tegenoscan Ikheb nogleukwerk voorjou.
OSCAR    Wat danP

THEO Ik hebuit hetsysteem wetenop te maken dat ernog ergensongweerzestienhonderd v flfdgaars
herbo's liggen te wachten op  handeling. Daarmoet wat meegebeuren.

OSCAR WatzegjeP
THEO Hetsysteem...

OSCAR - HU KIJKTGEscliorr- Waarliggen die dan?

THEO    Dat weet ik niet.

OSCAR Liggen ze niet bg (een bureau voorhet inhuren van t#del#ke medewerkers)7
THEO    Alsergoedgeregistreerdisniet.

OSCAR Daarword ik tochwel redel#kgedeprimeerd van, moetikzeggen.

MAX Eeeehm.

THEO Misschien valt het wel mee hoor. Misschienis het niet allemaalgoedgeregistreerd, daarmoet
ik nog even naark#ken.

MAx <tegenoscar>Nou,jemoetevennietgedeprimeerd worden, wantikweethelemaal nietwatde
staat is van dat soon dingen. Daar moeten we eerst zicht op hebben.

OSCAR     - HIJ KLINKT GEPRUSTREERD -Ja, maar als erstraks weerzestienhonderd van die kutherbo's

aankomen...

MAx    Ik heb er v honderd beloofd aan een achterstandsteam, schone, en noguilfhonderd uervuilde.

Dus dan kan het aardig uitkomen.
OSCAR Maarwe hebben ze (zestienhonderd extra herbeoordelingen WAO] niet, hoor.

MAx    Nee, volgens mg hebben we ze ook niet.

oscAR Dusbelo+lou nietal te veel. Ofermoetergens een voorraad liggenwaarvanik nietop de

hoogte ben.

THEo    Oscar, ik weet het niet. lk kan alleen maarafgaan op decjifer(jes die ik uit hetsysteem haal.

MAx    <tegen Oscar>Ja, wacht maareven. Wegaanerzo evennaark#ken.
OSCAR Danga ik Weg. (ZEMAKENNOGEENPAARGRAPJES)

Operationeel manager Oscar verlaat de kamer van districtmanagerMaxom naar een ander
formeel overleg te gaan.
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Volgens alle respondenten in ditonderzoek hanteert'Amsterdam'of 'centraal',dit wil zeggen
hethoofdkantoor van UWV, in 2002 een landelijke productienorm van vierproducten per dag

per verzekeringsarts. Maardeze norm wordt doorde geobserveerde districtmanagers verschil-

lend geinterpreteerd. Zo verschiltde hoeveelheid activiteiten die zij tot den product rekenen.

Edn districtmanager telt bijvoorbeeld een herbeoordeling WAO als dan product, terwijl bij een
andere districtmanagereen verzekeringsarts drie herbeoordelingen WAO moet afhandelen
om tot een product te komen. Hetis voordedistrictmanagers inditonderzoek bovendien niet
helder in welke (veranderde) situaties de landelijke productienorm van toepassing is. Met als

gevolgdatzij deze verschillend hanteren.*
De landelijke norm voortijdigheid vaneersteclaimbeoordelingen WAO, dit is het metde minis-

ter afgesproken percentage beoordelingen dat binnen de wettelijke periode van dertien weken

moetzijn uitgevoerd, is voor alle betrokkenen in dit onderzoek wei eenduidig. Bovendien is
voor hen duidelijkdat de norm ook ten tijde van organisatieveranderingen van toepassingis.
De registratie van dezedertien weken verschiltechtertussen vestigingen. Inde praktijklaatde
enedistrictmanager'de dertien weken' ingaan op het momentdatde aanvraag opde vestiging
binnenkomten geregistreerd wordt doorde claimbehandelaar. Terwijl opeen andere vestiging
die periode, soms weken later, startophetmomentdatdeclaimbehandelaarhetdossiernaar
de verzekeringsarts stuurt. Diversiteit in het registreren van tijdigheid maakt vergelijkingen van
tijdigheidpercentages tussen vestigingenen metde landelijkenorm minder valide. Hetonder-

linge verband tussen deop het oog vergelijkbare representaties van de fysieke werkelijkheid op
verschillende vestigingen isdan immers niet zeker.

In de vierde sctne istoevalligegelijktijdigheid zichtbaar. Dit isookde scene waarin de district-

managerdeoperationele manager voor het eerstopde hoogte stelt van de vraag naar hetaantal

herbeoordelingen WAO van de vestigingdat extern kan worden uitgevoerd. Hij presenteert in
ditinformelegesprekde vraag, netalsderegiodirecteurdeedtijdens hetregionaleoverleg, in
detweede sciane (p. 108), als een oplossing Deoperationele manageris net geschrokken van

een nieuwe virtueleachterstand van herbeoordelingen WAO:"Wat zeg je? (...)alserstraks weer
zestienhonderd van die kutherbo'saankomen...". Dedistrictmanager probeert aan te geven dat
ditniet zo'n groot probleem isalsdeoperationelemanager vreest, omdathij heeft afgesproken
een aantal herbeoordelingen WAO doorexternen te laten uitvoeren: "Dusdan kan het aardig
uitkomen".

Deoperationele managergaat niet mee in deze oplossingsdefinitie. WeI definieert hij (opnieuw)
het mogelijke probleem van toevallige gelijktijdigheid. Hij suggereertdatde belofte van de

districtmanager, op basis van cijfers uit het registratiesysteem e-Pro, te hoog is ingezet: "We
hebben ze niet, hoor(...) Dus beloof nou nietal te veel". Indezesde scene (p. 116) zullen de

districtmanagerendeoperationele managerelkaaropnieuw ontmoeten. Dan zetten zij hun
onderhandelingoverdedefinitie van problemenen oplossingen voort, en komen gezamenlijk
tot hetdefinitieve antwoord.
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czeker weten doe ik het niet'

DistrictmanagerMax komt een minuut na de vorige scane zijn kamerbinnen met koffie.
Hij gaat naast teamleider kwaliteit Theo aan de vergadertafel zitten en start het wekelijkse
'kwaliteitsoverleg'.

MAX Je hebtme emprachtige mailgestuurd.De IN-OUTPUTCUFERS. Gisterkreg ik de uraag van
RutgerWesterink [regiodirecteurl c.*Paul vanEs [regionaa! controllerj hoeueel vifdejaars
ik wil leveren naarachterstandsteams.Het vervelende is, dat ik dusgeen zicht hebophoe het

HOEVEELACHTERSTAND ER PERMAAND WORDT OPGEBOUWD)

zit. Z# hebben datzicht ook niet. (.UN DE HAND VAN EEN OVERZICHT VAN THEO REKENEN ZE UIT

Watik wil hebben, is voorraad, deinput en de outputpermaand.Kunnenwg danook voor
elkaarkr#gendat wezicht hebben op wat van dieuoorraad ouderis dan dertien wekenPWant
dan weetje watje achterstand is.

THEo   Ja, danzal ik, danmoetikgaanstoeien met destartdatum.
MAx    Hetgaatmemet nameomdeherbo's, eerste en vilfilejaar.

THEO     (HIJ LEGT UIT HOE HIJ DAT DENKTTE GAAN BEREKENEN)MitS ergOedgeregiStreerd iS.

MAX   Ja, goed, maardaarstaat ofualt het meeJe hebtiniedergeval een indicatie. Erzal misschien
wel tens watmisgaan, maardan merkje ook oferueel mis is. Wantikroep nu elke keer'die
viifdejaars zetten weop t#d weg:Datgevoel hebik ook wel. (...)Maarzekerweten doe ik het
niet.Dus als wezometeen ziendat we een voorraad hebben...

(HIJ START REGISTRATIESYSTEEM E-PRO OP EN ZOEKT WAT CIJFERS WAARTHEO OVER VERTELD HEEFT.

ONDERTUSSEN SPREKEN ZE AL OVER ANDERE DINGEN)

Aanhet einde van de middag ontvangt districtmanagerMaxvan teamleider kwaliteit Theo
een e-mail, dat als kopie is verzonden aan operationeel manager Oscar. Het bericht bevat

berekeningen over vermoedelijke achterstanden bij vijfdejaars herbeoordelingen op de vesti-
ging. DistrictmanagerMaxprint het uit en stopthet in zijn tas "voor vanavond", om thuis te

bekijken.
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Transpiratie achter de schermen 4.5

Doorde nadrukop prestatiecijfers in (de context van) sociale interacties van districtmanagers
is impressiemanagement essentieel. Decijfershebbenoptredensophet podium, alserofficieel
naar verwezen kan worden. Ze wekken een indruk van hoe heterachterde schermenaantoe-

gaat. Ze tonen een interactiegebied waar een coalitie juist 'con reliabht expectthat no member
ofthe audience will intrude'en waar dus'the vitalsecrets ofa show'zichtbaar worden (Goffman

1990: 116).
Hetisookachterdeschermen waardemoeiteen inspanningzitom deimpressies,dieophet
podium worden gegeven van het interactiegebied achterde schermen, te organiseren. Hier
worden prestatiecijfers geproduceerd. Bovendien wordt er afgewogen welke verborgen feiten
op welke manieraan hetlicht gebrachtzullen worden, en welkeniet. Kortom, transparantieop
het podium is mogelijkdoortranspiratie achterde schermen.

In de vijfde scene, vlak na het informele gesprek in de vorige sctine, voert de districtmanager
een formeel overleg metdeteamleider kwaliteit. Deze teamleiderisofficieel verantwoordelijk
voor het controleren van de rechtmatigheid van het primaire selectieproces, in deonderzochte

praktijken krijgt hij ookde rol van cijferproducent. In deze scjne wordt ook weer veel gerekend.
Maar eerst uit de districtmanager zijn vreugde over nieuwe cijfers: "Je hebt me een prachtige
mail gestuurd. De IN-OUTPUTCIJFERS". Vervolgens geeft hij decijferproducent deopdracht

specifiekere cijferste vinden, en e,voorte zorgen dat hij hierover kan beschikken tijdens optre-
dens op het podium van de regio. Deze zegt zijn best te gaan doen: "Ja, dan zal ik moeten gaan
stoeien met de startdatum".

Alle districtmanagers, en ook operationele managers, in ditonderzoek lijken een onstilbare

hongertehebben naarcijfersdieeenvoudiger van (meer) betekeniszijnte voorzien. Ineen
interview verwoordt een operationele manager hun legitimatie voordeze hongertreffend:
"er zijn hier heel veel cijfers, maar er is bijzonder weinig informatie".

Vooral districtmanager Mark reageerttijdensde observaties steeds euforisch op nieuwe

prestatiecijfers. In zijn subcase wordt het meest gehandeld volgens een mythe van digitale be-
heersbaarheid. Op de vestiging besteedt de cijferproducent bijna al zijn tijd aan het produceren
van nieuwe prestatiecijfers vanonderandere verzekeringsartsen, want "als je niets doet, dan
wordt het niet beter", zo zegt hij tijdens de observaties. Intensieve gesprekken volgen waarin de

districtmanager probeert te begrijpen wat de nieuwecijfers betekenen. Uiteindelijk leiden de

gesprekken bij hem tot ontgoocheling; de cijfers geven hem niet het inzicht dat hij wenst, blijken
multi-interpretabel tezijnof vergen te veel interpretatieom, alssturingsinstrument, simpelweg
aan de verzekeringsartsen voor te leggen. De mythe van beheersbaarheid wordt even ontkracht.
Metandere woorden, achterde blijdschap met'nieuwecijfers' zitde veronderstellingdat ze een
belangrijke bijdrage gaan leveren aan de beheersing van de uitvoering. Maar keerop keer is
hijteleurgesteld datdecijfers geen zelfstandig sturingsinstrument vormen, omdatze van
betekenisen handelen voorzien moeten worden. Opvallend isdat hij de volgende keerweer
euforisch reageertop nieuwecijfers. Hieruit blijktde kracht van de mythe van beheersbaarheid.
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Misje nou eens op zevenhonderdgaat zittenP'

Districtmanager Max en operationeel manager Oscar voeren het wekelijkse'productieoverleg',
op de kamervan de districtmanager.

(ZE BESPREKEN ONDERMEER PRODUCTIECIJFERS VAN VERZEKERINGSARTSEN)

Wanneerhet overleg eenuur bezig is, neemt districtmanager Maxhet woord.

MAX    Ikben met Theo  teamleiderkwaliteitj beziggeweestominzicht te kn#gen in deeerstejaars

endev ifdejaars. Highe$ unopzejegemaakt. (...) AIsik hetgoedbegr#p, roept Theo... (zE

VOEREN EEN LANGE EN TECHNISCHE DISCUSSIE OVER AANTALLEN HERBEOORDELINGEN WAO)Ik kreeg

de vraag hoeveel w#zelf€fhandelen. (...)Ikhebop voorhandgeroepen'als ikzo k#k, danzou

  OSCAR vilfhonderdP
ik vilfhonderd «dejaars dooreen anderepart#kunnen laten doen'. (...)

Ille. MAx    Ja. En viifhonderd vervuilde. Nou, daar hebben zegeen capaciteit voor.

oscAR Enwe hebbenerookgeen vilfhonderd meerliggen.

MAX   Als w#2800...Nou, neeP
OSCAR Nee.

MAX 2800 voorraad, dus daarzouden er in totaal zo'n duizend uit moeten komen.

OSCAR   Ja, ik denk het ook. Alsje nou eens op zevenhonderdgaat zitten?
MAx    Drieineenhalf, drieEneenhalf? 6..)Ja kgk, ik heb de neiging om te roepen'we kunnen het weI

aan, we komen erwel uit'. Maar ik ben daarnogal eens wat erg optimistisch in.
OSCAR   Ja, datbenikhelemaal metje eens. We komen erweI uit, maarhet duurterg lang [om ze te

vinden . (Hu VERTELT UITGEBREID OP WELKE KAMERS WELKE DOSSIERS ZOUDEN KUNNEN LIGGEN)

(ZE REKENEN LANGDURIG MET CIJFERS UIT E-PRO)

MAX Ik vindhethartstikke mooi, zo'nachterstandsteam, maarniet voordeklussen die wezelf
ook met twee vingersin de neus kunnen doen. bus ik hebgeroepenikwitwel herbo's leveren,
maardanal die troep die hierin de kast ligt', weetje weI, waargewoon een hoop werk aan
vastzit, daarhebikwataan. Zal ik hetop drieineenhalfuuil en drieineenhalfschoon houdenp

OSCAR Ja, ikmoet eerl#k zeggen, ik ken het verschil nietzogoed.

MAx    (...) De veruuildez#n de dossiers waarb# iemandzegt'ik ben hersteld' of'ikben beter'. Dusje

moet naarde arts. (...) dat iseen volledigonderzoek. Endaarhebben wegem capaciteit voor.
oscAR   Alsjenouzegt'weleveren.350 vervuilde'PDan kanniemandbezwaarmaken alserempaar

schone tussenzitten. Vierhonderd vervuilde. Endanjassen wedievoorraadweg (...)
MAx Hm,ja.Endeschonegewoonzelfhouden?Ja, daarben ikook Voorstandervan(zENOEMEN

VEEL GETALLEN)

OSCAR    Als we vierhonderd schoon wegzetten, en vierhonderd vervuild, dan komen we aardig b#.

MAX oki

oscAR Maar doenP

MAX Ja.

(ZE PRATEN VERDER OVER ANDERE DINGEN)
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Deze krachtblijktbovendien uitdetransformatiediecijfersondergaan in hun gang van de be-
slotenheidachterdeschermen, waarhun meerduidigheidonderwerp vangesprekis, naarhet

podium, waarzeal snel gepresenteerd worden als'hard' en 'echt'. Anders gezegd, dattijdens het
producerenen interpreteren vancijfers blijktdatdecijfers niet eenduidigzijn, weerhoudtde

districtmanagersen huncoalitiegenoten erniet van om ze voor publiek als eenduidig te definie-
ren (zie ook paragraaf 4.2).

Dehongernaarcijfers van districtmanagers geeftdecijferproducenten veel handelingsruimte.

Zij hebben zich gespecialiseerd in de 'construction, repair, and maintenance of the show' d;ede
districtmanagerophet podium van de vestigingen regiouitvoert (Goffman 1990: 152). Net zoals

cijfers een belangrijkonderdeel zijn van de werkelijkheidbeelden die geconstrueerd worden

doordistrictmanagersen huncoalitiegenoten, isook het idee'datcijfers van belangzijn'een
belangrijk onderdeel van deze beelden geworden (Goffman 1986: 299). Dit idee voeden de cij-

ferproducenten in onderonsjes met de districtmanager, met uitspraken als: "cijfers worden niet

gebruikt, duser wordt niet gestuurd" en "maak productie en doorlooptijd nou gewoon onder-

werp van hun vergadering".
Decijferproducent verstrektdusgegevensdie de districtmanager nodig heeft voor 'his team's

argument-line or intellectual position'ophet podium (Goffman 1990:152). Hierdoor kan een inter-
essant statusdilemma ontstaan 'with high status and/owinformation controlon oneside, and low
status and high information control on the other' (idem: 154)
Een aantal cijferproducenten in ditonderzoek is aanwezig bij alle formeleoverleggen die de
districtmanagers heeft met stafleden en managersop het podium van de vestiging. Dedistrict-

manager voeren ookdagelijksgesprekken met zeachterdeschermen, omdebetekenis vande

cijfersteachterhalen; decijferproducenten hebben dan veel definitiemacht. Bovendien krijgen
decijferproducenten zowel achterde schermen als op het podium van de vestiging regelmatig
de kans om hun opvattingen over het verhogen van prestatiecijfers te uiten.'°3 Zij hebben daarbij
een duidelijke meningover leidinggeven van verzekeringsartsen. Ze proberen tijdens formele

overleggen te overtuigen van ondermeer het nut van prioriteren en het maken van productie-
afspraken met verzekeringsartsen. Van productieafspraken met verzekeringsartsen is echter
geen sprake, in de periode van ditonderzoek (zie ook paragraaf 4.6).

In de zesde scane wegen dedistrictmanageren deoperationele managersamen, achterde
schermen van de antwoordcoalitie, de keuzemogelijkheden en consequenties af omtot een

gezamenlijk antwoord te komen dat op het podium aan de regiodirecteur zal worden gepresen-
teerd. Dedistrictmanager begintdescene,die een dag laterspeeltdande vorige, meteen regie-

aanwijzing. Hij zet in een wekelijks productieoverleg metdeoperationele manager'de vraag'op
deagenda, en maakthemdaarmeedeelgenoot vandetijdelijkeantwoordcoalitie.

Doorde manier waaropdedistrictmanagerde vraag voordeoperationele manager formuleert,
neemt hij meteen de verantwoordelijkheid voor het beantwoorden ervan: "Want als ik nu die

vraag (...) krijg", "ik kreeg de vraag". Ook als het gaat over (het profijt van) het aanleveren van de

dossiers, formuleert hij overigens weiniggezamenlijkheid: "die krijg ikdus nooit weggezet", "ik
wil weI herbo's leveren, maar...","daa_r heb ik wataan".
Wei biedtdedistrictmanagerdeoperationele manager ruimte vooronderhandelingoverhet
antwoord. Want het antwoord dat hij aan de telefoon heeft gegeven, twee dagen eerdertegen
de regionalecontroller in dederde scane (p. 106), definieert hij niet langeralseen belofte, zoals

in de vierde scane (p. 112). Hij spreekt nu overeen voorlopig antwoord: "ik heb op voorhand
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geroepen". Deoperationele managermaakt onmiddellijk gebruik van dezeonderhandelings-
ruimte.

Terwijl dedistrictmanager in de voorgaande scenes technische problemen naar voren bracht,
vanuiteen virtueel werkelijkheidsbeeld, praatdeoperationele manager vooral overconcrete
dossiers. Vanuiteen fysiek werkelijkheidsbeeld problematiseert hij hetantwoord van dedistrict-
manager:"wehebbenerook geen vijfhonderd ['schone'dossiers] meerliggen". Daarna geeft hij
aan datde beloofdedossiers van herbeoordelingen WAO misschien weI opde vestiging liggen,
maardat ze moeilijk zijn te lokaliseren: "We komen er weI uit, maar het duurt erg lang" om ze te
vinden.
Dedistrictmanager heeftechteral ingezet op vijfhonderd 'schone' dossiers (die volledigdoor
medisch medewerkers kunnen worden uitgevoerd) en vijfhonderd 'vuile' dossiers (waarvoor
een verzekeringsarts nodig is). Hij gaat in eerste instantie niet mee met de praktische probleem-
definitie van de operationele manager, dat zijn antwoord te hoog is. Hij reageert met een feit
uitde virtuele werkelijkheid, namelijkdat het registratiesysteem aangeeft datereen voorraad
van 2800 dossiers isopde vestiging, en concludeertdaarover "dus daarzouden er in totaal zo'n
duizend uit moeten komen". Deoperationele managerbevestigtdit, maardoet meteen een
tegenvoorstel: "Als je nou eens op zevenhonderd gaat zitten?". Op dit moment neemt hij in de
scene de regie over.
Zegaan opnieuw zeeruitgebreid rekenen metcijfers en codes uit hetelektronische registratie-
systeem e-Pro, dat ook in deze scene de rol van auteur krijgt. En dan gaat de districtmanager
mee in het voorstel: "Zal ik het op drieenhalf vuil en drieenhalf schoon houden?". Kort daarna
doetdeoperationelemanagerereenaantal herbeoordelingen WAO bijen stelt voor: "Als jenou
zegt 'we leveren 350 vervuildeaan'(...) Vierhonderd vervuilde". Wanneerdedistrictmanager
hier niet meertegenin gaat, rondt deoperationele manager het onderhandelen af: "Als we die
vierhonderd schoon wegzetten, en vierhonderd vervuild, dan komen weaardig bij. (...) Maar
doen?". De districtmanagergaat akkoord: "Okd", "Ja".

Op het podium neemt de districtmanager de verantwoordelijkheid voor het beantwoorden van de
vraag van de regiodirecteur. Na de zesde scene stuurt hij de regionale controller een e-mail met zijn
definitieve antwoord, namelijk achthonderd dossiers van vijfdejaars herbeoordelingen WAO. Door
het onderhandelen in detijdelijke antwoordcoalitie, in de zesde sctane, heeft de operationele mana-
ger echter de verantwoordelijkheid gekregen om dat antwoord goed ten uitvoer te brengen. Hij zal
moeten zorgen dat achthonderd fysieke dossiers geleverd worden aan de achterstandsteams.

In deze episode heeft de districtmanager veel gerekend. Ook zonder een concrete externe vraag
besteden de onderzochte districtmanagers echter per dag ruime tijd achter de pc of pratend over (de
interpretatie van) cijfers. Over zijn gemiddelde tijdsbesteding zegt districtmanager Max in het nage-
sprek van de observaties: "Eigenlijk ben ik een veredelde productiebaas".

Verzet van verzekeringsartsen '°. 4.6

Tot kort voordeobservaties van ditonderzoek (in 2002) werden verzekeringsartsen door hun
managersnietaangesproken op het bereiken vaneen bepaalde productienorm.= In de sociale
interacties van dedistrictmanagers lijktechterte worden verondersteld dat het stellen van
een productienorm zal leiden totdegewenste beheersing van het verzekeringsgeneeskundig
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handelen. Deonderzochtedistrictmanagers, en ook operationeel managers, willen de verzeke-

ringsartsen op hun vestigingdan ook verantwoordelijkgaan maken voorhet bereiken van een

productienorm.

Doorde ontwikkeling van individuele productiecijferszijn de mogelijkheden grotergeworden
om verzekeringsartsen op hun productie aan tespreken. In alle subcases worden deze cijfersop
intranet gezet. De verzekeringsartsen kunnendaarzien hoeveel dossierszeafgehandeld hebben,
enditaantal vergelijken metde productie van (anonieme) collega'sopde vestiging, of metde
gemiddelde productie opandere vestigingen.
De verzekeringsartsen geven in interviews echteraan dat zedoorde(operationeel) manager

nog steeds nietof nauwelijksop hun productie worden aangesproken. Opdan vandeonder-
zochte vestigingen gebeurtdit volgensde verzekeringsartsen wei enigszins, namelijkalsde
productiecijfersduidelijk verslechteren of onvoldoendezijn. Deoperationelemanager wijsthen
dan daarop, maar in de beleving van de artsen leidtdatdan niet tot ingrepen of maatregelen.

Het feitdatde verzekeringsartsen inde periode vanditonderzoek nog nauwelijksophun indivi-
duele productie of productiviteit worden aangesproken, heeft verschillendeoorzaken.
In de eerste plaats leeft de norm niet, zo lijkt het.'06 Als gevolg hiervan worden de gestelde
productienormen doorde verzekeringsartsen niet helemaal serieus genomen. De verzekerings-
artsenzijn wei redelijkopde hoogte van de normen, maarbeschouwen deze nietalseen
resultaatverplichting. Een van hen betiteltde productienorm bijvoorbeeld alseen inspannings-
verplichting. Een andere verzekeringsarts zegtdatde productienorm van zijn vestiging niet echt
heel vast I igt. En een derde arts vertelt dat de stafarts de norm afzwakt omdat deze "de com-

plexiteit van ons werk kent".
In de tweede plaats wordt de verantwoordelijkheid voor productie en tijdigheid in de onderzochte
sociale interacties niet bij de verzekeringsarts gelegd. Vooral de claimbehandelaar wordt hierop
aangesproken, omdatdeze de formele rol van regiehouder heeft overde WAO-beoordelingen.'°'
In de laatste plaats lijken dedistrictmanagers de (in hun ogen) lage productiviteit van verze-

keringsartsen vooreen deel te wijten aan de persoonlijkheid of persoonlijke omstandigheden,
zoals huwelijks of gezondheids- problemen, van de verzekeringsartsen. Ze beschouwen de artsen
dan als"niette veranderen",of willen zich niet met priva-zaken bemoeien. Districtmanager
Mark vindtechterdat medewerkers in elkesituatie aangesproken moet worden opeen (tijdelijk)
lage productie:"Het is geen sociale werkplaats hier, daar moeten we mee stoppen".

Ondanksdatde verzekeringsartsen (nog) nauwelijksop hun individuele productie of productivi-
teit worden aangesproken, geven zij in interviews weI aan het gevoel te hebben dat de druk om
te produceren groter wordt.'08 De norm begintdus een beetje te leven. En dit roept weerstand
bij ze op.

De operationele manager van districtmanager Max probeert om individuele 'productiecontrac-
ten' met de verzekeringsartsen op te stellen. Hij wil dat ze, in lijn met de landelijke norm, vier
beoordelingen WAO per dag gaan uitvoeren. De weerstand bij verzekeringsartsen is echter
zo groot ("Daar zijn we redelijk tegen in opstand gekomen", aldus een geYnterviewde verzeke-

ringsarts), dat het onderwerp op de agenda zetten al moeizaam verloopt. In een interview zegt
de operationele manager hierover: "ik had contractgesprekken gepland, maar toen ik dat had
gedaan, brak helemaal de pleuris uit".
De gesprekken vinden uiteindelijk weI plaats maar zonder het gewenste resultaat voor de
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operationele manager. De verzekeringsartsen willen geen contract afsluiten, maar zijn bereid
om achteraf over hun productie te praten. De operationele manager vertelt hierover in een
interview:

"Mensen willen dus dat ik achteraf pas met ze praat dat is een wat ridicuul compromis geworden.
Mensen willen dat ik achteraf met ze praat over doelstellingen die ze in feite niet herkennen of
erkennen. - hij lacht spottend - Dat kan nog een feest worden bij het bespreken".

Opvallend is dat de geYnterviewde verzekeringsartsen van deze vestiging in het interview
aangeven geen problemen te hebben met de norm van vier WAO-beoordelingen per dag. Ze
vinden die norm haalbaar en redelijk. In de interviewsituatie 'herkennen of erkennen' ze de

doelstelling van de operationele manager (impliciet) dus weI. Ze zeggen het echter vervelend
te vinden dat een niet-arts in de gaten gaat houden wat ze doen: "het woord baas geeft mis-
schien al een soort remming".'°9

Met deze uitspraken construeren (en legitimeren) de operationele manager en de verzeke-

ringsartsen een werkelijkheid waarin de verzekeringsartsen het voor een belangrijk deel voor
het zeggen hebben. In hoofdstuk vijf ga ik expliciet in op de vraag waar in de dagelijkse prak-
tijk de macht ligt in de verhouding tussen districtmanagers en verzekeringsartsen.

Registratiesystemen worden een straf regime 4.7

Dedistrictmanagers in dit onderzoekdienen, in de rol van nieuwe publieke manager, invullingte
geven aan een sterk geloof in cijfers. In de (vooral politieke) context van hun sociale interacties
worden cijfers beschouwd alsoplossing voor verschillende grote problemen in de uitvoering van
ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid. De veronderstellingdaarbij isdatcijfermatig
inzichtindeuitvoeringleidttot'transparantie' in het publiekedomein. Zodathetprimaire pro-
ces, datzich in principeaan hetcollectieve publiekeoogonttrekt, zichtbaar wordtophet podium
van deorganisatie. Belangrijke (politieke) doelen van transparantie zijn een verzakelijking van
het socialestelsel en een meer efficiente selectiebureaucratie.

Deroepomtransparantie maaktcijferstot een cruciaal rekwisiet voordedistrictmanagers. Van
hen worden cijfermatig inzicht en cijfermatige verbetering geaist, zowel door anderen als door
henzelf. Indeorganisatie hebbenzijop lokaal, regionaalen landelijk niveau de plichtom zichtte
bieden op het werk van hun verzekeringsartsen, bijvoorbeeld in de vorm van maandelijkse ver-
antwoordingsrapportages of een formeel antwoord over de huidige achterstand.
Deze nadrukop cijfers leidt in deonderzochte sociale interacties van districtmanagers tot de
politiekgewenste verzakelijking. Het is voor eendistrictmanagerimmers eenvoudigerom en-
thousiast te zijn over een verbetering van een prestatiecijfer dan dat hij zich steeds realiseert wat
dit betekent voorhet leven van individuele clienten. Met prestatiecijfersalscruciaal rekwisiet ligt
standaardiseren meervoordehanddan individualiseren.

Om aan dedwingende verplichtingentot cijfermatig inzichten cijfermatige verbeteringte vol-
doen, krijgen elektronische registratiesystemen een belangrijke rol in deonderzochte sociale
interacties van districtmanagers. Deze rol wordt zogrootdat vooren doordedistrictmanagers
en hun interactiegenoteneen virtuele werkelijkheid ontstaat,diehun socialeinteractiesinsterke
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mate reguleert. Technischedefinities vandesituaties vormen informele regels waaraan detijde-
lijkecoalities van districtmanagerszich 'als vanzelfsprekend' dienen te houden. Deopzichzelf
onschuldige registratiesystemen worden zo een disciplinerend registratieregime.

Dit registratieregime leidt niet zozeertot efficientie, het politiekedoel van de meestgunstige
prestatiecijfersin verhoudingtotde middelen diedaarvoor worden ingezet, maareerdertot een
streven naar gemiddelde prestatiecijfers.
De (tijdelijkecoalities van de) districtmanagers gebruiken de virtuele werkelijkheid op het po-
dium van deorganisatieom middelente verkrijgen, zoals geld encapaciteit, maar vooral om de

'prestaties' van hun vestigingte vergelijken. Zij proberen de virtuele werkelijkheid te beheersen
doorte zoeken naar referentiekadersdie ongeveer overeenkomen metdeeigen prestatiecijfers.
Bijditonderling vergelijken van prestatiecijfersspreek ik van eenglijdendeschaal. Hoelagerhet
prestatiecijfer, hoe minderambitieus het referentiekaderdat wordt gehanteerd. Zo kunnen de

districtmanagers(relatief) tevreden zijn metde prestaties van hun vestiging. Daarbij streven zij
eerder naareen gemiddelde, onopvallendescore tenopzichte van collega-districtmanagersdan
naardetop. Een'te lage score' levert aandachtop van leidinggevenden, en een 'te hoge score'

lijktmeer nadelendan voordelente hebben. In de lokale praktijk wordtopdeze maniergeen
optimale situatie gecreaerd vooreen efficiente bureaucratie.

In het registratieregime is bovendien relatief weinig ruimte voorde processen die de cijfers
dienen terepresenteren. Hierdoorkan indesociale interacties van dedistrictmanagersdeeigen-
heid van het selectieproces uit het oog worden verloren.
Ten eerste besteden detijdelijke coalities vandedistrictmanagers aanzienlijk meertijd en aan-
dachtaan de productieen interpretatie van cijfers over het verzekeringsgeneeskundig hande-

len, en aan het idee datcijfers belangrijk zijn, dan aan hetconcrete verzekeringsgeneeskundig
handelen zelf.
Ten tweede wordt het verzekeringsgeneeskundig handelen al snel als probleem beschouwd in
detechnisch georienteerde interacties. Vanuiteen technisch en doelmatig perspectief kan de
complexiteit van het werk van verzekeringsartsen eenvoudigals negatief worden gedefinieerd
voor zowel het crearen van prestatiecijfers als voor de hoogte ervan. Dan wordt over het ver-

zekeringsgeneeskundig handelen bijvoorbeeld gesproken als'schadelijk' voordeorganisatie,
of over'vervuildedossiers' wanneer het sociaal-medische beoordelingen betreft. Het opdeze
manier problematiseren van het verzekeringsgeneeskundig handelen heeft tot gevolgdat
deonderzochtedistrictmanagersen hun coalitiegenoten proberen het feitelijke handelen

weg te definieren, in hun sociale interactiesen waar mogelijk in het uitvoeringsproces. Het
verzekeringsgeneeskundige werkdatdan wordt geproblematiseerd, betreft formeel gezien
echterde kern van het primaire proces van de selectiebureaucratie.
Ten derde worden de districtmanagers in het registratieregime aangezet tot impressiemanage-
ment. Door een sterk geloof in cijfers, in (decontext van)desocialeinteracties vandistrict-
managers, worden publieke optredens sterk benadrukten beloond. In deze situatie is het van

groot belangom door middel van cijfers indrukken te wekken op het podium van de vestiging.
Bij (de voorbereiding van)deze indrukken kandebetekenis vandeonderlinge afhankelijkheid
verborgen blijven tussen enerzijds het cijfer en anderzijds het proces dat het cijfer dient te
representeren. Dedistrictmanagers proberen dan een virtuele weergave van het verzekerings-

geneeskundig handelen te beheersen die niet perdefinitie opdat moment volledigovereen-
komt met hetconcrete handelen van de verzekeringsartsen.
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Voor wat betreftde kwantiteit van sociaal-medische controlesen beoordelingen, waaronderde
productie en de tijdigheid, proberen de tijdelijke coalities van districtmanagers overigens weI
met verzekeringsartsen een gesprekaan te gaan overhun concrete handelen. Daarbij stuiten
zij echteropaanzienlijk verzet van de verzekeringsartsen. Weerstand tegen prestatiecijfers is
opzichzelf niet verwonderlijk, wanneerdezecijfers publiekelijkzicht moeten biedenopeen
interactiegebieddat juist gekenmerkt wordtdoorbeslotenheiden vertrouwelijkheid. Erlijkt
echtereen dynamiek te ontstaan waarin de (geprojecteerde) kracht van de weerstand van
(staf)verzekeringsartsen beduidend sterker is dan het weerstandsvermogen van de district-
managers. Deze dynamiekconstrueerik in het volgende hoofdstuk.
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9* Met de introductie van het principe contractmanagement onder meer in de uitvoering van sociaal beleid
aan het begin van deze eeuw, wordt gedoeld op het top-down steeds gedetailleerder prestatieafspraken
maken tussen twee opeenvolgende hierarchische lagen. Het principe van integraal management staat
in het openbaar bestuur voor managerial of bestuurlijke verantwoordelijkheid voor zowel kwantitatieve
aspecten als productie, tijdigheid en achterstand als kwalitatieve, inhoudelijke aspecten. Onder kwaliteit
van het verzekeringsgeneeskundig handelen versta ik in dit boek de kwaliteit van het sociaal-medische
handelen van verzekeringsartsen, waaronder spreekuurcontacten, eventuele aanvragen van externe ex-
pertises, vaststelling wei/niet geschikt voor eigen werk, vaststelling medisch volledig arbeidsongeschikt
(GDBM), vaststelling medische urenbeperking, vaststelling belastbaarheid, en de verslaglegging en on-

derbouwing van deze activiteiten en beslissingen.

93 Een teamleider kwaliteit is, op een vestiging in de divisie arbeidsgeschiktheid van UWV ten tijde van
dit onderzoek, een functionaris die formeel verantwoordelijk is voor rechtmatigheidcontroles van het
primaire selectieproces. In hierarchisch opzicht vallen onder de teamleider een aantal medewerkers kwa-
liteit of kwaliteitscontroleurs. Zij dienen steekproeven te trekken uit de dossiers op de vestiging. Deze
dossiers bekijken (turven) ze op'foutpercentage' en 'dominante fouten', zoals een fout in het wijzigen van
de arbeidsongeschiktheidsklasse of in de dagloonvaststelling. Ook dienen ze de oorzaken van deze fouten

(kwantitatief) vast te stellen. Daarbij kan gedacht worden aan oorzaakkwalificaties als: te hoge werkdruk,
te weinig accuratesse, niet naleven van procedures of onvoldoende kennis. De teamleider kwaliteit dient
hierover aan de districtmanager te rapporteren.

94 Een belangrijk deel van de informatie die districtmanagers krijgen over de kwaliteit van het werk van
verzekeringsartsen, bestaat uit cijfers. Zo wordt hun sociaal-medisch handelen uitgedrukt in een zoge-
heten plausibliteitspercentage of plausibiliteitsindex, met in 2002 een norm van negentig procent Alle
onderzochte districtmanagers hebben cijfers over de uitkomsten van de WAO-beoordelingen (het aan-
deel afwijzingen en het aandeel volledig arbeidsongeschikten) en over de diagnose (onderscheiden in
psychisch en lichamelijk) die door de verzekeringsarts is gesteld. Sommige managers hebben daarnaast
ook cijfers over het percentage medisch volledig arbeidsongeschikten, het aantal informatieaanvragen
door verzekeringsartsen, het aantal urenbeperkingen dat door verzekeringsartsen is opgelegd, en over
klachten en bezwaar- en beroepszaken. Een deel van deze cijfers is er alleen op landelijk niveau en op
vestigingniveau, andere cijfers zijn op sommige vestigingen ook beschikbaar per verzekeringsarts. (Be-
rendsen & Mullenders 2004: 23)

95 De districtmanagers in dit onderzoek gebruiken cijfers over het inhoudelijke werk van verzekeringsart-
sen vooral om vergelijkingen te kunnen maken met cijfers van andere vestigingen. Een van de district-
managers heeft bijvoorbeeld cijfers over onbekende diagnosecodes ontvangen. Het aantal onbekende
diagnosecodes van zijn vestiging is hoog. De districtmanager maakt zich alleen zorgen over het feit dat
zijn vestiging op dit punt tot de zes slechtst presterende vestigingen behoort De stafverzekeringsarts
vertelt hem over het percentage medisch volledig arbeidsongeschikten: "[daar] zaten we de eerste maand
op veertien en was het landelijk ook veertien, en nu zaten wij op 16,5". De districtmanager concludeert
dat zijn vestiging op dit moment niet heel erg afwijkt Hij vraagt zich dus niet af waardoor de stijging van
bijna achttien procent veroorzaakt wordt maar is slechts ge¥nteresseerd in de score van zijn vestiging ten
opzichte van de anderen. Een andere stafverzekeringsarts vertelt over de reactie van zijn districtmanager
op deze cijfers: "Dus elk kwartaal (...) stuur ik dat naar hem toe, dat overzicht van hoeveel procent [vol-
ledig arbeidsongeschikt is verklaard]. Nou ja: 'ter kennisgeving aangenomen'. Snap je wat ik bedoel? Daar
wordt ook verder niets mee gedaan. (...) Het laatste kwartaal van 2001 zaten we op de tachtig-honderd
[volledig arbeidsongeschikt] heel hoog. Nou, daar zou je op zijn minst een vraag over verwachten."
(Berendsen & Mullenders 2004: 23-24)
Bij cijfers over kwantitatieve aspecten van het verzekeringsgeneeskundige werk, zoals productiviteit
tijdigheid en achterstand, is het vergelijkingsgedrag echter ook zichtbaar. WeI zijn de districtmanagers bij
deze aspecten meer geTnteresseerd in oorzaken of achtergronden van de cijfers. Ze besteden achter de

schermen van de vestiging zeer regelmatig tijd aan het "begrijpen" en "snappen" van deze cijfers.

96 john Law (1994) maakt onderscheid tussen verschillende 'ordeningswijzen' in de door hem geobserveerde

dagelijkse praktijk (van in het bijzonder managers) in een laboratorium. De ordeningswijze 'ondernemer-
schap' vertoont sterke gelijkenissen met de bedrijfsmatig georienteerde praktijk van de onderzochte
districtmanagers. Deze ordeningswilze 'tells stories about agency which Ipeople whol celebrate opportunism,
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pragmatism and performance [on stage]' (74)· in andere ordeningswijzen iseen aanzienlijk minder grote
rol weggelegd voor registratiesystemen, en dus ook voor onduidelijkheid in de verantwoordelijkheids-
verdeling tussen mensen en systemen. In de ordeningswijze 'visie' draait het bijvoorbeeld veel meer om
een persoonlijke stijl van leidinggeven. In deze ordeningswijze worden zaken als charisma, genialiteit
en voortreffelijkheid als het meest waardevol gedefinieerd Registratiesystemen zijn hierin per definitie
ondergeschikt aan individueel handelen, aangezien 'in this way of telling an organization may be spoken and
performed as an adjunct to the  single-minded pursuit of the vision of the creator' (80). Law benadrukt overi-
gens uitdrukkelijk dat het gaat om een analytisch onderscheid tussen verschillende ordeningswijzen, dat
in de praktijk vaak niet eenduidig isterug te vinden (zie ook noot 3 B 37)

97 Zo reageren twee districtmanagers verheugd, als ze tijdens de observaties voor het eerst productiecijfers
van individuele verzekeringsartsen zien: "nu kunnen we echt gaan sturen" (districtmanager Mark) en
"briljant, dit is de enige manier" (districtmanager Maud). Ook de andere districtmanagers praten opeen
dergelijke manier over cijfers. Ze zien cijfers als bewijsmateriaal dat hun vermoedens hard kan maken. Zo-

als districtmanager Max in de derde sclne (p. 106) aangeeft: "lk heb zelf het gevoel, maar ik ben nog niet

zeker van dat gevoel". Zekerheid kan dan verkregen worden door cijfers, want alleen die "laten zien hoe
het echt zit". De districtmanagers, en ook de operationele managers, geven bovendien in interviews en
tijdens de observaties verschillende keren aan dat ze het liefst iemand aanspreken met behulp van derge·

lijke 'harde' cijfers. In de episode Het geloof geven (hoofdstuk zes) concludeert de operationele manager
van districtmanager Melvin bijvoorbeeld verontwaardigd, wanneer ze te horen krijgt dat bepaalde cijfers
nog niet kunnen worden geproduceerd, dat ze dan geen gesprek met de verzekeringsartsen kan aangaan.

98 Argumenten die zij hiervoor geven, zijn bijvoorbeeld dat hun vestiging een clientenpopulatie heeft met
veel mondige clienten, een erfenis van grote achterstanden, personeel met weinig ervaringof verzeke-
ringsartsen die niet "prestatiegemotiveerd" zijn. Vergelijking met productiecijfers van andere vestigingen
noemen ze dan ook "reeler", "nuttiger", "motiverender" en "relativerend". Geen van de respondenten in
dit onderzoek weet hoe de productienorm van vierclaimbeoordelingen WAO per dag ontstaan is; dit ver-
sterkt wellicht hun idee dat de norm onrealistisch zou kunnen zijn. Prestatiecijfers van anderen kunnen
echter iets zeggen overde (complexiteit van de) feitelijke uitvoering. Als alle vestigingen bijvoorbeeld
slecht scoren ten opzichte van de norm, dan kan dat een aanwijzing zijn dat een bepaalde beoordeling of
een bepaald proces misschien te complex is.

99 In verschillende formele overleggen laat districtmanager Melvin zich cynisch uit over het idee dat vesti-
gingen zonder achterstand capaciteit moeten leveren aan andere vestigingen. In een informeel gesprek
met de onderzoeker tijdens de observaties zegt hij hierover: "de beloning is dat je eigen fabriekje hier een
chaos wordt, als je niet oppast"

'°° Districtmanager Max noemt bijvoorbeeld, buiten deze episode in een gesprek met een collega-district-
manager, een voorraad van zeshonderd eindewachttijd dossiers, dit wil zeggen zeshonderd klanten waar-
van de eerste claimbeoordeling WAO al had moeten worden uitgevoerd, "goed". Hij baseert zich daarbij
op een inventarisatie van voorraden op andere vestigingen.

'°' Vanuit het oogpunt van een individuele client is het interactiegebied waarin hij een verzekeringsarts van
UWV tijdens een controle of beoordeling ontmoet in mijn bewoording achter de schermen van de orga-
nisatie, eerder te beschouwen als het podium. Hier treedt de verzekeringsarts immers namens UWV op
voor (een lid van) de buitenwereld. Ik hanteer in dit boek echter het oogpunt van (de tijdelijke coalities
van) de districtmanagers, die over het algemeen niet optreden voor individuele clienten. Het organisa-
tiepubliek bestaat dan uit buitenstaanders die (ook) een andere formele rol vervullen dan die van client,
zoals de rol van minister, auditor of journalist Er is sprake van een landelijk podium waarop optredens
draaien om het (re)presenteren van het primaire selectieproces. Ook het definieren van het podium van
de vestigingdoe ik in dit boek vanuit het oogpunt van (detijdelijke coalities van)dedistrictmanagers.
Het publiek 'van buiten' waarvoor zij dan optreden bestaat hoofdzakelijk uit hun leidinggevenden en
collega-districtmanagers.

102 De laatste jaren hebben verzekeringsartsen namelijk te maken gekregen met de invoering van nieuwe

beoordelingssystematiek en nieuwe wetten. Voor de districtmanagers is duidelijk dat deze veranderingen
een (tijdelijke) aanpassing van de norm vragen. De landelijke productienorm wordt door hen dan ook
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gerelativeerd. Het is voor de managers echter onduidelijk in welke mate deze veranderingen de productie-
norm verlagen. Terwijl de ene districtmanager besluit dat door de komst van een nieuwe beoordelings-
methode (CBBS) de productienorm op zijn vestiging met twintig procent verlaagd mag worden, praat
een andere over een verlaging van vijftig procent En een derde districtmanager stelt een besluit hierover
voortdurend uit Ook wordt tijdens de geobserveerde regionale managementbijeenkomsten door de
aanwezige districtmanagers en regiodirecteur afgesproken dat ze voortaan op individueel niveau normen

gaan stellen "naar wat haalbaar is in een week".

'°3 Een statusdilemma tussen districtmanageren cijferproducent dat voor de hand ligt is het meest pregnant
bij districtmanager Maud en haarteamleider kwaliteit in de rol van cijferproducent Achterde schermen
van de vestiging vertelt de cijferproducent de districtmanager hoe ze de vestiging moet aansturen. Hij
zegt haar bijvoorbeeld dat het 'productieoverleg' vaker moet plaatsvinden en een andere inhoud moet
krijgen, met als doel de cijfers te verhogen, want "er moet toch wat gebeuren". Zij vindt dat een gouden
tip Maar ook als het geen cijfermatige aspecten van haar werk betreft bei'nvioedt de cijferproducent
de definitie van de situatie sterk, van haar en anderen. Hij lijkt weI te beseffen dat hij op de stoel van de

districtmanager gaat zitten, aangezien hij zich verontschuldigt: "Niet (...) om jouw positie in te nemen,
maar meer om toch op een gegeven moment iets teweeg te brengen". De districtmanager lijkt dit geen
probleem te vinden, en vraagt alleen of de medewerkers het accepteren. De cijferprocent vertelt dus hoe
de districtmanager leiding moet geven op de vestiging, en suggereert de rol van manager te vervullen
achter de schermen (high status and high information control).

,04 Deze paragraaf vormt een uitzondering in dit boek. Terwijl de episodehoofdstukken, hoofdstuk drie tot en
met zeven, gebaseerd zijn op en een constructie bieden van geobserveerde sociale interocties van district-

managers, draait het in deze paragraaf hoofdzakelijk om accounts van verzekeringsartsen (en operationeel
managers) in interviews. In de onderzochte sociale interacties van districtmanagers zijn de verzekerings-
artsen nauwelijks fysiek aanwezig. Ervaringen met en beelden van verzekeringsartsen die zich verzetten
en zich afschermen, spelen in deze interacties echter een grote rol (zie in het bijzonder de episodes
Medisch beroepsgeheim in hoofdstuk drie, Op oorlogspad in hoofdstuk vijf, en Het geloof geven in
hoofdstuk zes). Dit gedefnieerde verzet van verzekeringsartsen lijkt vooral te zijn gericht tegen pogingen
om (de uitkomsten van) hun werk door middel van cijfers onder controle te krijgen. Om dit beeld van ver-
zet tegen digitale beheersingook schetsmatig van 'de' andere kant te kunnen belichten, kies ik ervoor de
in dit boek fysiek grotendeels afwezige verzekeringsartsen hier aan het woord te laten. In deze accounts

legitimeren zij hun handelen; ze scheppen een beeld van hun handelen waarbij de gepresenteerde logica
rechtvaardiging biedt voor dit handelen. In deze paragraaf toon ik dus niet mijn constructie van (geob-
serveerd) dagelijks handelen, maar vooral de constructie door onderzochten in interviews (grotendeels
gebaseerd op Berendsen & Mullenders 2004 39-41)

'°sVolgens de geinterviewde verzekeringsartsen hebben ze in de periode waarin ze als verzekeringsarts
werkzaam zijn (tussen de zes en 21 jaar) nooit een echte beoordeling gehad. E6n van hen zegt: "le werd
nooit aangesproken. Ja, je werd misschien wei een keer aangesproken, en dan zei je dat je je best deed en
dan hield het weer op". De operationele manager van een andere vestiging vertelt iets vergelijkbaars: "Tot
vorig jaar werd aan verzekeringsartsen op dit kantoor niet gevraagd waarom ze een norm niet haalden.
Het werd door het management weI geconstateerd, maar de cultuur was gewoon altijd: je kunt zeggen
'we hebben het niet gehaald'. En de reactie was dan: 'nou ja, jammerdan'"

'06 Om lemand te kunnen aanspreken, moet vooraf duidelijk worden gemaakt waarvoor hij verantwoordelijk
is. De productienorm is voor de managers zelf niet helemaal helder, wordt verschillend geinterpreteerd
en wordt in tijden van grote veranderingen door de managers zelf verlaagd (zie ook paragraaf 4.3)· Hier-

door lijkt ook bij de operationeel managers de norm te verschuiven. Operationele managers zwakken de

productienorm soms af. Zo praat 66n van hen, die formeel een norm van vier beoordelingen per dag stek
zelf geregeld over "de norm van drie of vier beoordelingen". De norm lijkt dus niet als verplichtend te
worden ervaren.

107 Zeker a|s de prestatiecijfers met betrekking tot tijdigheid van einde wachttijdbeoordelingen (nog) op
teamniveau worden geproduceerd, vinden de managers het moeilijk om het aandeel van de verzekerings·
arts daarin te bepalen. E3n operationeel manager zegt hierover in een interview: "Zij (de verzekeringsart-
sen) zitten natuurlijk toch aan het begin van het traject Als zij hun tijd overschrijden, gaan er tot nu toe
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geen belletjes rinkelen. Want die belletjes gaan pas rinkelen op het moment dat die dertien weken zijn
overschreden". De claimbehandelaars doen de agendaplanning van de verzekeringsartsen. Een aantal
operationeel managers en stafartsen vindt dat het daardoor voor de artsen moeilijk is om meer te gaan
produceren. Een operationeel manager zegt daarover: "Voor de arts bestaat nu ook weinig mogelijkheid
om te zeggen: 'ik kan weI een beetje meer', want zijn spreekuren zijn gewoon gepland en voor elk geval
staat dezelfde hoeveelheid tijd. (...) Je hebt daardoor weI een stuk vrijheid, maar ook een stuk verantwoor-
delijkheid van de artsen weggehaald". Districtmanager Melvin is het daarniet mee eens. Hij vindt dat
verzekeringsartsen zelf verantwoordelijk zijn voor de planning van hun eigen agenda. Tijdensde observa-
ties heeft hij hierover verschillende discussies met de stafverzekeringsarts en de operationele manager
gevoerd (zie ook episode Het geloof geven, in hoofdstuk zes).

"8 De verzekeringsartsen doelen op een hoofdzakelijk impliciete druk om de productie te verhogen. Een

verzekeringsarts geeft in een interview bijvoorbeeld aan: "Er ontstaat toch een zekere druk om zoveel

mogelijk gevallen af te handelen. En dat wordt meer of minder impliciet regelmatig naar voren gebracht
(...) de claimbehandelaars, die ook weer aangestuurd worden door (de operationele manager), beginnen
ook te pushen. (...) Het inschakelen van medisch medewerkers is eigenlijk ook al een impliciete manier,
waaruit blijkt dat de druk groter wordt". Een andere arts vertelt in dit kader: "Het is niet zo dat er continu
tegen je gezegd wordt: en nu moet je meer gevallen afhandelen, maar ja, het probleem is ook duidelijk in

de organisatie dat het afhandelen van het aantal gevallen een probleem is".

'°9 Het lijkt vooral te draaien om het zelfbeschikkingsrecht van de verzekeringsartsen. Edn van de verzeke-
ringsartsen vindt bijvoorbeeld het maken van individuele productieafspraken belachelijk, omdat hij niet
in een commerciele sector werkt Hij is van mening dat een verzekeringsarts, waarvan de hoogte van het
salaris onafhankelijk is van diens productiviteit nietafgerekend mag worden op een productienorm. De
andere verzekeringsarts heeft negatieve ervaringen met 'tijdelijke' productieverhogingen uit het verle-
den: "Er is jarenlang een beroep gedaan van 'nog een tandje harder' en 'steek er extra energie in' (...) waar
je al tegen je grenzen aan het werken bent En vervolgens wordt dat dan nog misschien tegen je gebruikt
om straks als uitgangspunt te dienen." Deze arts wil daarom liever niet dat zijn productie structureel
wordt bijgehouden.
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Hoe publieke managers zich tot verzekeringsartsen verhouden, wordt vooreen belangrijk deel

bepaald doorde vraag waarindagelijkse interactiesde machtligt. In navolging van Goffman
(1990) en aansluitend bij Giddens (1999), beschouw ik in dit boek machtals het sturen van het
handelen vananderendoorzein hetonderhandelenoverdedefinitievandesituatieeen indruk
tegeven diezeertoe zal brengen uit vrije wiltehandelen in overeenstemmingmet jouw bedoe-
lingen."°
Eendeel van decontext vandeonderzochte interacties van districtmanagers heeft expliciet
betrekkingopenerzijds bernvloeding doordistrictmanagers en anderzijds op vrije handelings-
ruimte van verzekeringsartsen. Voor zoverdeze context los van de praktische realiteit kan wor-
den benoemd, geef ik in de eerste paragraaf een kort overzicht. In de rest van dit hoofdstuk laat
ik,aande hand vandeepisode Opoorlogspad, zien hoedeze machtgerelateerde context ineen
dagelijkse praktijk wordt ge(re)produceerd.

Autoriteit en autonomie als decor 5.1

Decontext van sociale interactiesis, vanuittheatraal perspectief, hetdecordat deze interacties
beYnvloedten erdoor beinvloed wordt. Hetdecor van de interacties van districtmanagersdie be-
trekking hebben op het verzekeringsgeneeskundig handelen, isdoorspekt met machtsvraagstuk-
ken. Hetdraaitdan in hetbijzonderom devraag in hoeverre hethandelen van verzekeringsartsen
vrij isof gestuurd wordt, doortijdelijke coalities waardistrictmanagers deel van uitmaken.

Ten eerste hebben deelnemersaan deonderzochte interacties te maken met juridisch nood-
zakelijke vrije handelingsruimte van verzekeringsartsen. Verzekeringsartsen hebben, als me-
dischestreet level bureaucrats in detransformatiefase van hetdienstverleningsproces van een
selectiebureaucratie, relatief veel mogelijkheden om naareigen inzichtte handelen. Bovendien
is hetprofessionals, waarondermedici, eigenom opzoektegaan naar(meer)autonomie. Het
verzekeringsgeneeskundig handelen wordtdus vanuit juridisch en professioneel oogpunt ge-
kenmerktdoor relatief veel autonomie (zieook paragraaf 2.2).

127



BUREAUCRATISCHE DRAM.A S

411:*   Op oorlogspad

Voorgeschiedenis
Drie maanden voorafgaand aan deze episode heeft districtmanagerMark van de directie te
horen gekregen dat geen achterstand mag ontstaan bij'prioriteit nummer 66n', dat wil zeggen

het opstellen van reYntegratieverslagen. Dit is een nieuw type rapport dat een reintegratiebe-
geleider en een verzekeringsarts samen moeten opstellen. Deze boodschap is onder andere

terug te vindenin het landelijke UWV-document 'Contract 2002 Verplichte Afhandeling-

volgorde', dat districtmanager Mark onlangs heeft gelezen. Hij vertelt de onderzoeker in een

informeel gesprek, een dag voor de eerste sc&ne, dat hij "het gerucht" heeft gehoord dat er op

zijn vestiging nog geen enkel reintegratieverslag is gemaakt.

CAST

ALEX C#»producent
CLEO Reintegratiebegeleider

MARK Districtmanager
META Medisch medewerker

OLGA          Operationeel manager

ROB Reintegratiebegeleider
ROOS Regiodirecteur

STIJN St€farts

SCENES

SciENE I     'Bel maarl Bel maarl' P.130

SciENE II    'Dit is een sturingsprobleem' p. 132

sciENE III  'We moetende stafinschakelen' p. 134

sckNE Iv  'Komenjullie devolgendekeerwelmetsnoepiesP' p.136
sckNE v     Mlseenarts boeroept, z#nzeal bang' P. 140

sckNE vI   'lk benopoorlogspadl'                                                                                                  p. 142

sciENE VII (1) 'Ikheb, geloofik,jou em. brielje daarovergestuurd' P· 144

(2)"Goedewil isniet genoeg' P.146
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managers, medicl en macht

Ten tweede hebben dedeelnemers aan de sociale interacties te maken meteen formele machts-

verhoudingtussen districtmanagersen verzekeringsartsen die in contextueleorganisatorische
processen dubbelzinnig wordt gedefinieerd. Aan deene kant vallen stafartsen opde vestigingen
in de lijngestuurdeorganisatie UWV onderde formele verantwoordelijkheid van de district-

managers. Aan de andere kantdienen de stafartsen aangestuurd te worden door medische

adviseursop het hoofdkantoor van UWV, zonder formeletussenkomst van dedistrictmanagers
(zieook paragraaf 2.5). Indeselectiebureaucratie isdussprake van twee gescheidensturings-
kanalen richtingde (staf)verzekeringsartsen: een managementkanaal en een stafkanaal.

Ten derde hebben deelnemersaan deonderzochte interacties te maken metde relatief hoge
maatschappelijke status van medici. Zij vormen een van de meest klassieke professionele be-
roepsgroepen, die bovendien veel maatschappelijkaanzien heeft. Hierdoor kan hetsturen van

verzekeringsartsen lastig zijn voor leidinggevenden zonder medische achtergrond (zieook
paragraaf 2.4) Ookal hebben deze verzekeringsartsen een gemis aan status in medische kring,

omdatze niet werkzaam zijn indecuratieve sector (zieooksubparagraaf 2.2.2). Metandere
woorden, verzekeringsartsen hebben vanuit maatschappelijkoogpunteen hoge sociale status

diezij mogelijk willen maximaliseren tenopzichte van niet-medische managers.

Ten vierde hebbendedeelnemersaande interacties inditonderzoekte maken methoge poli-
tieke verwachtingen ten aanzien van de nieuwe publieke managers. Verwachtingen van in het

bijzonderde minister van SZW alsopdrachtgeveren geldverstrekker waarin de directie van

UWV meegaat. Van dedistrictmanagers wordt verwachtdatzij een gedefinieerd gebrek aan
sturing van verzekeringsartsen (eindelijk) verhelpen doorzich als 'nieuwe publieke managers'
te gedragen. Dit betekentdatzij noties alstijdigheid, prioriteren en productiviteitsgroei hoog
in het vaandel moeten hebben (zie ookde paragrafen 2.3 en 2.5)· Kortom, dedistrictmanagers
moeten hooggespannen verwachtingen waarmaken metcijfers als panacee voortransparantie
en overwicht (zie ook hoofdstuk vier).

Dit bonte decor credert voordistrictmanagersde opgave om, zondereenduidig formeel gezag,
de langgewenste greepte krijgen op verzekeringsartsen die relatief veel autonomieen een rela-
tief hoge status hebben. Hoedistrictmanagers in de praktijk vormgeven aan dezeopgave, staat
centraal in de volgende paragrafen. Na het construeren van lokale betekenissen van autonomie

en autoriteit geef ik in de laatste paragraaf antwoord opde vraag in hoeverre het handelen van

verzekeringsartsen vrij isof gestuurd wordt, doortijdelijke coalities van districtmanagers."'
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BUREAUCRATISCHE DRAMA'S

Wel maarl Bel maarl'

        In de kamervan districtmanager Markvindt hetwekelijks'lijn-staf-overleg' plaats. Alle
stafleden zitten naast elkaar aan een lange zij van de vergadertafel. Tegenover hen zitten de

managers, met districtmanager Mark in het midden en zijn secretaresse en de cijferproducent
aan zijn zijde.

MARK    (Hu sTART HET ovERLEG EN LooPT DE AGENDA DooR) Tot hoe lacit Zullen We doorgaanP Half

twaafF
sTUN   Ik moet om elfuurin het Ziektewetgebeurenzlin foverleg van verzekeringsartsenj.

MARK     Oke. Nou, - Hu KIJKT DE ANDERE AANWEZIGENAAN - de agenda is best lang deze keer. Zullen We

toch tot halftwaalfdoorgaanP

- EEN AANTAL MENSEN KNIKT BEVESTIGEND, STIJN REAGEERT NIET -

primm

Het is elfuur, het overleg is in volle gang. Stafarts Stijn staat op en loopt naar de deur.

MARK    Endan overde afdelingen... <te9en Stgn>HEJ#probeert WEG TE SLUIPEN.

sTIJN    - Hu  citr-H2,je had het toch in degaten.

MARK    Gaje Ze Iverzekeringsartsenl opjagenp

STIJN    -HIJ KUKS WEERSERIEus-Nou, ikgaze aanspreken op hetfeit dat er waarsch#nlijk noggeen

reintegratieverslagengemaaktz#n.
MARK    Ja maar datKANNIET h2.

STIJN    Dat kan niet7

MARK    Nee, ik bedoel...JU bedoelt het altiid erg uriendel#k. maar het moet weI GEWOON GEBEUREN

NU, Stgn.

STUN    Ikgatersturagen ofhet echtzo is, hetgeruchtdat ik verneem.

MARK     En als het zo is, dan eh, gaje een anderegrimas trekkenP

STIJN   Dan k#kik wat ermoetgebeuren. -op GRAppIGETooN-Eigenlgk heb ikeenmanagernodig.

Stafarts Stijn opent de deur.

OLGA Nou, erzitten hiermanagers dus...

Stafarts Stijn stapt naar buiten.

MARK BELMAAR.BELMAAR.

Stafarts Stijn sluit de deur.
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managers, medici en macht

Gezag managers geen gegeven 5.2

In deeerste scene vandeepisode in dit hoofdstuk gaat het om een, in theatrale termen, publie-
ke uitvoering van de machtsverhoudingtussen districtmanageren stafarts. Hetspeelt zich af
tijdens een wekelijks overleg vooralle managersen stafleden van de vestiging, datdoorde aan-
wezigheid van eenagendaen notulen plaatsvindtophet podium van de vestiging. Dedistrict-
manager krijgt in zijn formele rol als voorzitter de ruimte om een eindtijd vast te stellen. Wei

geeftdestafarts aan dat hij eerder weggaat. Hij kiestervoor het overleg met leidinggevenden
te verlaten ten gunste van een overleg met verzekeringsartsen. Op het momentdatde stafarts
daadwerkelijk voortijdig vertrekt, ondermijnt hij publiekelijkde autoriteit van dedistrictmana-
ger, die in zijn voorzittersrol als meest verantwoordelijke wordt beschouwd voorhet slagen van
ditoverleg."' De stafarts laatdedistrictmanagerletterlijkenfiguurlijkzitten. Hij gaatzijn eigen
weg, richting verzekeringsartsen.

De districtmanager probeert met het gebruik van humorde regie te bewaren:"H6, jij probeert
WEG TE SLUIPEN". Destafartsspeelthetspel mee doorereen humoristischedialoog vante ma-
ken. Echter, wanneerde districtmanager probeert een tijdelijke coalitie met hem te vormen, om
verzekeringsartsen aan te zetten snel reYntegratieverslagen te maken ("Ga je ze opjagen?"), wijst
destafartsditaf. Hijgeeftaande verzekeringsartsenalleen om verantwoordingtewillen vragen:
"ik ga ze aanspreken". Bovendien gaat hij niet mee in de definitie dat reTntegratieverslagen snel

gemaakt moeten worden; hij spreekt van een vermoeden: "dater waarschijnlijk...". Dedistrict-
managerbiedtdan zelf legitimatie voordeze afwijzing, dooreen vriendschappelijke bandtussen
de stafarts en de verzekeringsartsen te definieren: 74 bedoelt het altijd erg vriendelijk" naar de

verzekeringsartsen toe.
Vervolgens zien weeen herhaling van zetten. Dedistrictmanager vraagt stafarts Stijn wederom,
dit maal op een dringender manier, om deel te nemen aan een tijdelijke coalitie die de achter-
stand gaat wegwerken:"het moet weI GEWOON GEBEUREN NU, Stijn". Destafarts toont weer
een onafhankelijke houding. Hij geeft aan alleen te zullen informeren en vooralsnog uitte gaan
van een gerucht. Bovendien beschouwt hij, in het geval het gerucht een feit blijkt te zijn, opjagen
niet als enige optie: "Dan kijk ik wat er moet gebeuren".
Na zijn twee afwijzingen voor een coalitie neemt de stafarts de rol van voorzitter over. Hij
kondigt heteinde van de sceneaan doorde deurte openen zonderde centrale vraag van de
districtmanager, hoe hij als stafarts de verzekeringsartsen gaat aansturen, te beantwoorden.
Bovendien verwijdert hij de serieuze toon diededistrictmanager hanteertdoor middel van een
humoristische interventie: "-opgrappige toon - Eigenlijk heb ikeen manager nodig". Daarna

lijkteen serieusantwoordopde vraagniet meergepast. Het standpuntdat een manager'nodig
is wanneer iets besloten moet worden' is een uiting van role-taking. Door die managersrol als
grapte presenteren, ondermijnt hij opnieuw het formelegezag van dedistrictmanager.

Op de valreep steunt de operationele managerde districtmanagerdoor'het betrekken van een

manager' bij het aansturen van verzekeringsartsen als juiste handelingsoptie tedefinieren:
"Nou, erzitten hiermanagers". Tegelijkertijdondermijntookzij het gezag van dedistrictmana-
ger ten opzichte van de stafarts.
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 Dit is een sturingsprobleem'

Wanneer districtmanagerMarkde volgende ochtend op de vestiging arriveert,
/  brengthij zijnjas entas naar zijnkamer, zetzijnpc aan enloopt meteennaar opera-

  tioneel manager Olga.7--
MARK Hoe ishet metje, na dat  moeizamejtinctionerings-1 gesprek datjegisteren had,

OLGA     Goed hoor. Ik wilje zo nog even spreken.

MARK     Komzomaar, ikga even kolliehalen,

Districtmanager Markhaalt twee kopjes koffie uit dekoffieautomaat enloopt te-
gelijk met operationeel manager Olga zijn kamerbinnen. Hij doet de deur dicht, ze

gaan aan zijn bureau zitten.

oLGA    IkhebgisterenRoos[regiodirecteurlgesprokm. Want dieeersteprioriteithi. De

achterstanden moeten weggewerktwarden (...).De samenwerking tussen de rernte-

gratiebegeleidersenartsen looptnietgoed. Van die reintegratieverslagen... daarvan
liggen er nu nog 186 te wachten.

MARK    - mj KINT wa - WatDOENZE dannuP

OLGA   Dedageljkse dingen dielangskomen.Maar we hebbennu rernte9ratiebegeleiders

aan een artsgekoppeld.Dan kunnen we ze verantwoordel#k maken. De qfhandeling

moetgewoon binnen drie wekenplaatsvinden.
MARK    Maardit is eenSTURiNGSPROBLEEM - HIJ KIJKT HAAR NADRUKKELIJK INDEOGEN-.

OLGA Ja.

MARK    KunnenweMeta Imedisch medewerkerl nietinzettenPDan betrekken wede mm-

poot fde niet-artsenj erbg.

OLGA    «arbeidsdeskundigen (...) inschakelen.Maarhetisnatuurl#k eensturingspro-
bleem. kmand moet hiernujitiltime bovenopzitten.

MARK   Zal ikmeteen evennaarMeta  medischmedewerkerj lopen?ZgkanweI met artsen

overweg. (...) Ik loop nu eerst even naarde reintegratiebegeleiders, metjou.

DistrictmanagerMark staat op en verlaatzijnkamer. Operationeel manager Olga

staat ook op en volgthem.
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Zij definieert hem, ondankshet feitdathij hierarchisch gezien demeerdereisin ditgezelschap,
nietalsdeaangewezen persoonomondersteuningtebieden in hetaansturen van verzeke-

ringsartsen: "erzitten hiermanagersdus..." kiesereentje. Dedistrictmanager probeertzichzelf
wei in die positie te plaatsen, doorde humoristischeinterventie van destafartsopzichzelf te
betrekken:"BELMAAR. BELMAAR". Maarmetdeze woordendefinieert ookdedistrictmanager
zelf zijn gezag ten opzichte van de stafarts niet als een gegeven. Hij geeft de stafarts alle ruimte
in het contact met verzekeringsartsen en biedtzichzelf aan als vrijblijvendeondersteuning. De
stafarts neemt deze ruimte. Hij maaktgeen gebruik van hetaanbod van dedistrictmanager, wat
hij alleen op non-verbale wijze laat merken door wegte lopen.

In detweede scene verandert het gerucht, daterachterstand is wat betreft reintegratiever-
slagen, voordedistrictmanageren deoperationele manager in een concreet probleem opde
vestiging. De regiodirecteur heeft deoperationele manager verteld datereen ongewenste
achterstand is van 186 re'i ntegratieverslagen, en geeft haarde hoofdrol in hetoplossen ervan

(zieook scane VI p. 142) Deoperationele managerprobeert meteendaarna eentijdelijkecoa-
litiete vormen metdedistrictmanager. Dit isgeen probleem, want hij wilgraagdeel uitmaken
vandiecoalitie. Ikzal dithiernadecoalitie van jagersnoemen, omdathierin regelmatig jagers-
terminologiezal worden gebruiktomaantegevendatmedewerkersaan het werk gezet moeten

worden. Inde rest vandetweede sctneonderhandelen de managers overdestandpunten van
de jagerscoalitie voor wat betreftdeoorzaak van het achterstandsprobleem en mogelijkeoplos-

singen. De managersdragen samen bij toteenoverkoepelendedefinitie vandesituatiedoor
overeenstemmingte bereiken overde vraag wiede meeste ruimte krijgt om dedefinitiete bepa-
len (Goffman 1990: 21).

De districtmanager isdominantten aanzien van zowel regie, aanwezigheid ("Zal ik meteen

even...","lk loop nu eerst even") als inhoud. Hij gaat niet mee in deoorzaak- en oplossingdefi-
nities van de operationele manager. Zij definieerteen samenwerkingsprobleem tussen reint-

egratiebegeleidersen verzekeringsartsen, en legtdaarmee de verantwoordelijkheid voorde
achterstand bij uitvoerendendiehierarchischgezienonder haargeplaatstzijn. Door haaropboze
toonde retorische vraag testellen:"Wat DOEN ZEdan nu?" legtdedistrictmanagerde verant-

woordelijkheid echterbij haar. Dezeprobleemdefinitie benadrukthijdoordaarna tespreken
van"een STURINGSPROBLEEM". Hij kijkthaarhierbij nadrukkelijk indeogen, wat eveneens

gernterpreteerd kan worden alseen manierom aan tegeven dat het probleem wat hem betreft

bij haar ligt. Terwijl hij haar niet expliciet verantwoordelijk zal houden, doet hij dit in een latere
scane weI in een onderonsje met de regiodirecteur: "Zo'n probleem, dat moet toch kunnen
gebeuren dooreen operationele manager" (scene VI p. 142)

Deoperationele manager neemt determ sturingsprobleem over van dedistrictmanager maar
geeft er weI een andere betekenis aan. Opnieuw legt zij de verantwoordelijkheid bij de uitvoe-
renden. Wantwanneerzestelt"het isnatuurlijkeen sturingsprobleem. lemand moethiernu
fulltime bovenopzitten",spreekt ze niet overzichzel f. Zegeeft deze betekenis na deoplossing

diededistrictmanagerintroduceertom een medisch medewerker'intezetten'. Opdeze manier
maakt ze weI duidelijkdatereen coalitie van jagers moet zijn.
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'We moeten de stafinschakelen'

Districtmanager Mark en operationeel manager Olga lopen naar de reintegratiebegeleiders.
Wanneer ze reintegratiebegeleider Rob bij een koffieautomaat zien staan, gaat district-
managernaar hem toe. Operationeel manager Olga gaat naast de districtmanager Markstaan.

MARK <tegenRob> Waarom vulje die verslagen niet in?

ROB WelkeP

MARK   De rantegratieverstagen.

ROB   - HuxurrvERBAAsD-Ile Weetnietdatzeerliggen.

MARK Maardat isprioriteitnummerein,MAN.Neemvanons aandateri86gevallen liggente
wachten.

ROB   - MIJ DE,vxrNA -Datgaatdanomemprobleemanalyse, plan van aanpale...Ikzal ervandaag

eenge doen.

MARK   Ja. dat loopt natuurlgk niet.

ROB    Ik wil teamoverleg. Eenpilot.Maak fingoed team datalsvoorbeeld kan dienen.Hetis toch
nieuw dat we samen met de artsen...

MARK Maarhet isprioriteit. We moeten het erGEWOONDOORHEENTASSEN.

OLGA     (ZE LEGT ROB UITWAT HET WERK PRECIES INHOUDT)

ROB   Ja, datgebeurt dusniet.

MARK   Maarwaarom dan nietP

ROB     - HIJ LACHT -

DistrictmanagerMark loopt verder de gang in, operationeel manager Olga volgt hem.

0LGA <zachties tegenMark> Uitleggen helptdus niet.

MARK We moeten destafinschakelen.
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Hetgezag vandeoperationelemanagerishierinechter geen gegeven. Dedistrictmanager
neemten krijgtbijnaalle ruimteomtebepalen datdecoalitiestreeft naareen noodoplossing;
namelijk dun medewerkerdie"weI metartsen overweg" kanendeontstaneachterstandzal
oplossen (scti nell p. 132). Deachterstand wordt nietals structureel probleem gedefinieerd.
Daarom hoeft niet gezochtte worden naar mogelijkheden voor het voorkomen van nieuwe
achterstand, zoalseen betere samenwerkingtussen uitvoerenden of een vermindering van het
sturingsprobleem van de operationele manager.

Alseen bestaandeachterstandopeenseen probleem isomdatde regiodirecteurditdefinieert, en
alsalleen bestaande achterstand wordtopgelost zonder preventie van nieuwe achterstand, ont-
staat een incidentgedreven praktijk waarin telkens noodverbanden moeten worden aangelegd.

Dedistrictmanageren de operationele managergaan op weg naarde rerntegratiebegeleiders.
Dederde scene speelt zich onderweg af. Erontstaat een interactie achterdeschermen van de

vestiging, met een rerntegratiebegeleider bij een koffieautomaat. Deze scane kan echterook be-
schouwd worden alseen optreden op het podium van decoalitie; de managers willen een sterke

presentatie neerzetten voor publiek. Ze willen gezag uitstralen om te kunnen opjagen.

Dedistrictmanagerisooktijdens een publiekoptreden dominanttenaanzien van zowelde
regiealsdetaken van een hoofdrolspeler. Hij bepaaltdeinhoud en is het meestaanwezig. De
operationele manager levert slechts een technische bijdrageaan hetoptreden, wanneer zede

reYntegratiebegeleideruitlegt wat het maken van een rerntegratieverslag inhoudt. Dat zedit
moet uitleggen, evenalsdatde reYntegratiebegeleider verbaasd reageertopde aanwezigheid
van dergelijke verslagen ("lk weet nietdat zeer liggen"), wijsteropdat nietalle uitvoerenden op
de hoogtezijn van'de prioriteit'. De districtmanager probeertde reintegratiebegeleiderop te
jagen door hem alsnogopde hoogte te stellen: "Maardat is prioriteit nummer ten, MAN".
Ookbenadrukthij datachterstandongewenstis:"We moeten heter WOON DOORHEEN

JASSEN:

Methetspreken overprioriteitenachterstand voertdedistrictmanagerzijn rol uitals'nieuwe
publieke manager'. De reYntegratiebegeleiderlijkt hiervan nietonderde indruk. Hij is nieton-
derde indruk vandegrootte van deachterstand, aangezien hij reageert met"Ikzal er vandaag
eentje doen",en hij lachtalleen wanneerdedistrictmanager hem rechtstreeks vraagt waarom

er nog geen reTntegratieverslagen zijn gemaakt. Metdeze reacties ondermijnt de reintegratie-
begeleiderhet gezag vandedistrictmanager. Eenzelfdesituatie waardedistrictmanagerinde
eerste sctne (p. 130) mee werd geconfronteerd. Opnieuw is het de operationele manager die zijn

gezag weI erkent door naast hem te staan en hem te volgen.

Meteen na ditoptreden specificeren de jagers hun strategie achterde schermen van de coalitie,
zacht pratendomdatzezich ineenopenbare ruimte bevinden. Beidedefinieren het gezag vande
coalitieop basis van diteersteoptreden alsonvoldoendeom opte jagen en de achterstand

opte lossen.
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Xomenjullie de volgende keer wei met snoepjesP'

Districtmanager Mark en operationeel manager Olga lopen een learner van reYntegratiebegelei-
ders binnen. ReYntegratiebegeleider Cleo kijkt op. Districtmanager Mark gaat met zijn armen
over elkaar staan. Operationeel manager Olga doet dit ook
MARK    <tegen Cleo> Weetje dat er186 reTntegratieverslagen liggendie Mandag €finoeten?

CLEO     - ZE LACHT -

          MARK We moeten maatregelengaannemen. Datinwerken... kanjg het  rerntegratieverslagj al?
          CLEO    Datintaketonnuliergaat weI, maardaarna moetje met dearts werken ha. Tia.  MARK Waaromkanje nietgewoonnaardedoktertoelopen,

CLEo Ja, wez#nngtgestartjoh.

MARK    MAARHET MOET NU.
OLGA    Ik wil een team samengaan stellen van een arts en een reintegratiebegeleider.

cLEo    Nou, dieoudegevallenkunnenvaakal wel.Jekunt veetaluit hetmedische dossierhalen.

MARK    En waarliggen dieP

CLEO     Die z#n ernog niet.

0[.GA    Alleen het signaal ligt er. (...) Ze moetenzosnel mogeliik worden ingepland.

MARK Iemand dieDE LOGISTIEKREGELTis nodig natuurl#k.
CLEO (...)Deartsenzullenook MEEMOETENWERKEN.
OLGA Ja natuurl#k, hetgaat omsamenwerker

Rei[ntegratiebegeleider Rob looptbinnen.
RoB Maarwe werken toch al veel.Hoemoetenwe ditdoenPErmoetenknopendoorgehaktworden

doorhet management.Heldermaken. Prakt#k en theorie isnou unmaal anders.

MARK  Ja.Ja.Natuurlgk.

RoB    Woensdag is de hele club b# elkaar, lrei'ntegratiebegeleiders enj cole acht artsm.

MARK    Allemaal b# elkaar. Ikkom erwelb#zitten.Ja, we moeten em lijn uitzetten. Volgende week ziin

hetertweehonderd. 6..)lk zorgdatditgestuurd wordt.
ROB W#z#n hiermet de verkeerde dingen bezighoor Geenpilot lals voorbeeldj klopt ook niet.

CLEO    Weetje, het is drie maandendeledenpas ingegaan...

MARK    >Deargumentensnap ik, maarhetmoet nugebeuren.

CLEO     > W# horen dat NU OPEENS.

MARK Waarhet omgaat, isdat niet alles overboord wordtgegooid, maarwei dat ditprioriteit num-
merais. Als we wachten tot vierhonderd dan... Anderskomen de lichten metgm op ons te

staan. (...) Zal ik Meta fmedisch medewerkerl inschakelen als hulpP

OLGA Zgkansnel werken.

ROB, CLEO - LANGE STILTE - ok6.- LANGE STILTE - (CLEO)Erz#n artsen die uinden dat emprobleem hoor.

MARK (...)Jullie horen nog van ons.

DistrictmanagerMark en operationeelmanager Olga lopennaarde deurvan de kamer.

cLEo   Komenjullie de volgendekeerweI metsnoepiesP

MARK METGEWEREN.

Districtmanager Mark en operationeel manager Olga verlaten de kamen
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Deoperationele managersteltdat hun optreden onvoldoende overtuigingskracht heeftom

gedragsverandering bij uitvoerenden te bewerkstelligen:"Uitleggen helptdus niet". Dedistrict-
manager zoektautoriteit bij de geneeskundige staf: "We moeten destaf inschakelen".

Hiararchische rollen omdraaien 5.3

Inde vierde scene treden de managers weeropin hun rolals jager, nu voor een publiek van
reintegratiebegeleiders. Ook hierisondermijning van hun formele gezagonderdeel van de
lokale betekenis van macht. Wanneerdedistrictmanagereen rerntegratiebegeleider vertelt
datdeachterstand snel opgelost moet worden ("Weet jedat er 186 relntegratieverslagen liggen
die vandaagafmoeten?"), lachtzij alleen. Zeerkentgeenoverwichten doet geen moeiteomdit
te verbloemen. Op de vraag waarom ze geen reintegratieverslag maakt, reageertzeeveneens
zonder projectie van autoriteit: "we zijn net gestart joh". In het bijzonderde processen van rol-
omdraaiingzijn in deze scene interessant voorde vraag waarde macht ligt.

Heteinde van de scene is een overgangsfase, waarin de optredendecoalitie haar podium ver-
laat. Gideon Kunda spreektoverhet begineneinde van formele werkbijeenkomstenalseen
liminale fase, op basis van het concept liminaliteit zoals Victor Turnerdit heeft uitgewerkt (zie
ook subparagraaf 1.2.1). Een liminale fase beschouwen zij alseen relatief ongestructureerde

overgang van de ene gestructureerde fase naarde andere. Turneren Kunda betogen dat in deze
ongestructureerdheid rollen even ongestraft kunnen worden losgelaten. In de woorden van
Kunda biedt liminaliteit 'a relatedness temporari*unmediated by social structure' which 'contains

built-in opportunities for temporary suspension of role embracement' (1994: 157)· In de liminale fase
aan heteinde vande vierde sctne maakteen reintegratiebegeleider vandegelegenheid gebruik
om de rollen even om te draaien zonderdatditconsequenties heeft voorde onderlinge verhou-

dingen."5
Wanneerde districtmanageraangeeft dat de sceneeindigt, inzijn rolalsregisseurvan de jagers-
coalitie ("Jullie horen nog van ons"),definieertde reintegratiebegeleider hetoplossen van
achterstand door uitvoerenden als het verlenen van een gunstaan de managers. Hetgezag ligt
in dezedefinitie bij de reintegratiebegeleiders. Dedistrictmanageren deoperationele manager
moeten hen voorzich ziente winnen:"Komen julliede volgende keer weI metsnoepjes?". De
districtmanager gaatmee in dedefinitiedatde jagers niet per se voldoendeautoriteit hebben

omte jagen. Hij gooitereen schepje bovenopen presenteert niet autoriteit maaroverheersing
als middel om opte jagen: "MET GEWEREN". Waarde rerntegratiebegeleiderspreekt over het te
vriend houden van uitvoerenden om achterstand opte lossen, schetst hij de machtsverhouding
alseen brute strijd.

Victor Turner suggereert dat liminale fasen 'tend to highlight the mostsignificant dimensions ofa

specific culture' (Turner 1969  167, in Kunda 1994: 157)· Daarbij beschouwt hij de afwisseling in het

rollenspel tussen gestructureerde en relatief ongestructureerde fasen niet als problematisch,
maaralscomplementair.
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In zijn eigen woorden:'man is both o structural and an anti-structural entity, who grows through
anti-structure and conserves through structure' (1974 298, origineleaccenten). In de liminalefase
inde vierde scjne'ontwikkelen'de deelnemers zich langseen hierarchische dimensie. Decen-
trale vraag is wieautoriteit belichaamt.

Rolomdraaiing vindtoverigensookplaats in het gestructureerdedeel vande vierde scjne.
Halverwegedescene komtde reYntegratiebegeleider binnen diedeelnam aan de vorigescene
(p. 134). waarin dedistrictmanagerde verantwoordelijkheid voorde achterstand bij hem neer-
legde: "Waarom vul jedie verslagen niet in?", "waaro_rn dan niet?". De rei'ntegratiebegeleider
heeft inmiddelseen paarminuten detijd gehadom een reactie te formuleren. Deze wil hij ken-
nelijkgraag kwijt. Hij begint meteen te praten, zonderaansluitingtezoeken bijde inhoud van
het lopende gesprek. Bovendien draait hij hierarchische rollen om met, inde veronderstelling
van Turneren Kunda, het risicodatditzijn relatie metde jagers schaadt.
De reYntegratiebegeleider jaagtde jagers op. Ten eerste legt hij de verantwoordelijkheid voor
deachterstand bij de managers: "Ermoeten knopen doorgehakt worden door het management.
Helder maken" en "Wij zijn hier met de verkeerde dingen bezig hoor". Ten tweede zet hij ze aan
tot actie doorte wijzen opeen gezamenlijk overleg van rei ntegratiebegeleiders en verzekerings-
artsen: "Woensdagisde heleclub bijelkaar". De jagerscoalitiegaat meein de rolomdraaiing. De
districtmanager reageertals iemand die wordt aangesproken: "la. Ja. Natuurlijk", "Ja, wemoeten
een lijn uitzetten".

Opvallend indezeepisode isdat het gezag van dedistrictmanager, enook van deoperationele
manager, voor geen vande betrokkenenopde vestigingeen gegeven is. Zegeven allemaal de
indrukdatde managersonvoldoende gezag hebben omdaadwerkelijkopte jagen en deachter-
stand op korte termijn opte lossen. De districtmanager reflecteertoverzijn eigen gezag, tijdens
deobservaties uitzichzelf tegen deonderzoeker: "het zou wei eenszo kunnen zijn dateh... mijn
invloedssfeer, je kunt het ook macht noemen of weet ik veel wat, beperkt is. Te beperkt is". Wan-
neer hij op een ander moment met de onderzoeker in de lift staat, stelt hij vast dat hij, de opera-
tionelemanagerenookdecijfers weinig invloed hebben ophethandelen van de uitvoerenden:
"Ze reageren nauwelijks. ledereen gaatdoorof ernietsaande hand is. ONGELOFELIJK". Deze
definities vanzijn machten machteloosheid alsdistrictmanagerzijn een uitkomst van zijnsociale
interacties.
Dat hij het vervelend vindtdatzijn gezag in sociale interacties wordtondermijnd, weerhoudt
hem erechterniet vanomopzijn beurt het gezag vandeoperationele managerteondermijnen.
De regiodirecteur heeft bij het definieren van een achterstandprobleem de operationele mana-
ger aangewezen als hoofdrolspelerin hetoplossen vanditprobleem. Vanaf hetmomentdatde
districtmanagererbij betrokken raakt, geeft hij haarechternauwelijks ruimteom deze rol uitte
voeren. Zij eist op haar beurt de hoofdrol als jager nietop. Beide managers projecteren op deze
manier weiniggezagopdeoperationele manager. Ineen organisatie waarin twee formelestu-
ringskanalen zijn, een viadeoperationele manageren een ander via de stafarts, verzwaktdit het
managementkanaal naarde verzekeringsartsen toe. Waarzijnde verzekeringsartseneigenlijk in
dezeepisode?
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Ontzag uoor verzekeringsartsen 5.4

Verzekeringsartsen zijn geen behandelend artsen. Ditgeeft hen in medische kringeen relatief

lage sociale status. In niet-medische kring worden zeechter geassocieerd metde klassiekedok-
ter. In dezeepisode speeltde status van verzekeringsartsen in iedergeval een belangrijke rol,
ondanks (en dankzij) hun fysieke afwezigheid.

De districtmanageren deoperationele managerdefinieren achterde schermen van hun jagers-
coalitie een eerbiedige vrees van reTntegratiebegeleiders voor verzekeringsartsen als belang-
rijke oorzaak van de ontstane achterstand (zie sceanelip. 132).

Wanneerdeze vreesdoor reYntegratiebegeleiders zelf tersprake wordt gebracht, gaan de ma-
nagers hieropechter niet in. ReYntegratiebegeleider Rob wil eigenlijk nietsamenwerken met

verzekeringsartsen zonderdat hiervan een voorbeeld is gegeven: "Het istoch nieuw dat we
metdieartsen..." (sctne Ill p. 134),"Geenpilot[als voorbeeld] klopt ook niet" (sctne IV p. 736).
ReYntegratiebegeleider Cleo geeft dan (p. 136) verschillende keren aan moeite te hebben met
het contact met verzekeringsartsen: "Dat intakeformuliergaat weI, maardaarna moet je metde
arts werken he. Tja","De artsen zullen ook MEE MOETEN WERKEN". De rerntegratieverslagen
die in haarogenal wei opgesteld kunnen worden, zijn danookde verslagen waarbij zecontact
meteen verzekeringsarts kan vermijden:"dieoudegevallen kunnen vaakal weI. Jekunt veel al
uithet medischedossierhalen". Ditduidtopeen vrees van de reintegratiebegeleiders voorde
verzekeringsartsen.
Ondanksdatditdezelfde probleemdefinitie betreftdiede managers ineen onderonsje van hun
jagercoalitie hanteren, doen zij geen pogingdit structurele relationele probleem opte lossen.
De managers presenteren oplossingen van procedurele en tijdelijke aard (het'samenstellen van
teams' en het'inschakelen' van medisch medewerker Meta omdat zij "weI metartsen overweg"
kan, zie scKne Il p. 132). Dat ze voorbij gaan aan de argumenten van de reintegratiebegeleiders,
legitimeren ze mettijdgebrek: "De argumenten snap ik, maarhet moet nu gebeuren" (zie
sctne IV p. 136).De districtmanager vraagt weI naarde vermijdende houding van rerntegratie-
begeleiders ten aanzien van verzekeringartsen ("Waarom kan je nietgewoon naarde dokter
toelopen?"), maar wanneerde reintegratiebegeleider niet ingaatop het moeizame contact met

verzekeringsartsen, laat hij hetonderwerp rusten. Metandere woorden, de managers helpen
de reYntegratiebegeleiders niet met het overwinnen van hun vrees. Zij bevestigen diezelfsdoor
hunhandelen.

Datde status van verzekeringsartsen een grote rol speelt in dezeepisode leid ik namelijkook
af uit het gegeven datdedistrictmanageren de operationele managerde verzekeringsartsen
nietaanspreken op hun eventueel aandeel in de vrees van reintegratiebegeleiders. Hetgemak
waarmee dedistrictmanagerop reYntegratiebegeleidersafstapt, zien we nietterug in zijn ver-

houdingtot verzekeringsartsen. Hij heefttijdens deobservaties 66n keer heel kort contact met
de uitvoerende verzekeringsartsen. Een grootdeel van hen zit in een vergaderzaal metde deur
open, wanneerhijtoevalliglangsloopt. Districtmanager Markgaatin dedeuropeningstaan en
roept: "Producten voor Mark maken hoor". Terwijl hij verder loopt, zegt hij uitzichzelf tegen de
onderzoeker: "Dat is belangrijk he, dit soort contacten".
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 Als een arts boe roept, zijn ze al bang'

DistrictmanagerMarkloopt direct na zijn afspraakvan half'negen naar dekamer van

operationeel manager Olga. Ze zit achter haar bureau. Hij blijft in de deuropening staan.

MARK Ikganu naarMeta.

Zonder een reactie af te wachten loopt districtmanager Mark door naar de kamer van medisch

medewerker Meta. Hij 1dopt op haar deur en loopt meteen naar binnen. Hoge stapels dossiers

          liggen op

het bureau en in rijen langs de muur. Hij doet de deur achter zich dicht.

(ZE BEGROETEN ELKAAR VRIENDSCHAPPELIJK)

MARK   Over die rerntegratieverslagen... erliggen 186 dossiers.

META    DATMEENJENIET.
MARK:   Eigenlifk moet eriemandopzitten, de hele dag. Opjagen dieboel.Hetisprioriteit nummeriin.

Anders liggen we meteen ONDER CURATELE.

META:    Dat is toch hetpaard achter de wagen spannen. We worden afgerekend opprioriteit nummer

ein natuurl#k.
MARK    Wiljg het doen, empaarwekenP

META TUURLUK
MARK    Denk even na. Ik wilgeen overval opjeplegen. De reintegratiebegeleiders communiceren moei-

I#k met de artsen, dat weetje.
META    Als een arts boe roept, vin ze al ban9.

MARK    Wat moet ergebeuren... spreekuren, intake, etcetera.

META Veelkanzonderarts hoor.Dan is het verhaalduidel#k en deans tekent wei. (ze verteltdatze

zelfeen verslag hadopgesteld) en Veenstra Iverzekeringsartsl tekende meteen.

MARK JA PRACHlTG. Goed om te horen. H6, maarj# eh... Zondersturing is het een zooitje. 6··11#zou

ze moeten kunnen sturen. Wie zou het uerder kunnen hier in huisP (ZE KOMEN BEIDE NIETOPEEN

ANDERENAAM)

META     (ZE LAAT ZICH ZEER NEGATIEF UIT OVER DE REYNTEGRATIEBEGELEIDERS)Ik zou het na twee weken

aan de ram hebben.

MARK Maarikwiljegeen teamleidermaken.

META    Nee, dat is niets voorm#.
MARK    Maarjg du,ft weI tegen de artsen tepraten... Wilj# dan...P

META Ja hoor
MARK   Met Olga  operationeel managerj praatik er nogover; en metRoos Iregiodirecteurl.

META   Zalikmeteenmeegaan?

MARK    Nee, nee, datbedodiknou.Jegaat tehard vanstapel.Ik regelhetwe16.JIkgazo naarRoos.

Districtmanager Mark staat op en verlaat de kamer van medisch medewerker Meta.
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Hij zoekt verzekeringsartsen echter niet op, ook niet in het kader van het achterstandprobleem.
Ondanksdat hij verschillende keren vlak langshun werkkamers loopt, en hij andere medewer-
kers bovendien weI spontaan bezoekt, waaronderde reintegratiebegeleiders (sctne Ill p. 134)
en een medisch medewerker (ziede linkerpagina). Het zal ookenkeledagen duren voordatde
districtmanager weer contact zoekt metde stafarts (ziescjne Vll p. 144), nadatdeze indeeer-
ste scene (p. 130) deelname aan een tijdelijke jagerscoalitie heeft geweigerd. Netalsde reYnte-

gratiebegeleiders lijkt hij individueel contact met verzekeringsartsen te vermijden.

In de vijfde scane gaatdedistrictmanager, in het kader van het vinden van een oplossing, langs
bij medisch medewerker Meta. Ditdoet hij overigens zonderdeoperationele manager meete
nemen. Zeker gezien het feitdatde medisch medewerker formeelonderhaardirecte leiding
valt, geefthij haaropnieuw weinig ruimte vooreen leidende rol indetijdelijkecoalitie. Inzijn
ogen isde medisch medewerker hiervoor wei geschikt. Dedistrictmanager meldtzijn bezoek

echterwelaandeoperationele manager, enzij laat hem gaan.
Net vooraankomst bijde kamer van de medisch medewerker Meta verteltdedistrictmanager
uitzichzelf tegendeonderzoekerdatzij "bij een aantal artsen niet geliefd is"omdatzezich"als
niet-arts te veel bezighoudt met medische zaken"en ze"veel assertiever isdan de reYntegra-
tiebegeleiders". Meta zelf laat hij weten haargedragals moedigen onmisbaarte beschouwen:

"jij durft weI tegen de artsen te praten", "Jij zou ze moeten kunnen sturen. Wie zou het verder
kunnen hier in huis?". Uitdezedefinities blijkt grootontzag voor verzekeringsartsen, metde
medisch medewerkerals uitzondering op de regel. Wellicht voor verzekeringsartsen een
ongewenste uitzondering, aangezien zowel de districtmanagerals een reTntegratiebegeleider
over Meta's medewerkingopmerkt:"Erzijn artsen die vinden dateen probleem hoor"
(scene IV p. 136)

Wanneerde districtmanagerde medisch medewerker een leidende rol aanbiedt in hetoplos-
sen van de achterstand ("Opjagen die boel", "Zonder sturing is het een zooitje") neemt ze de rol
meteen en met beide handen aan: "TUURLIJK". In de rest van deze scene gaat het vooral om het
uitwisselen van definitiesen hetelkaar hierin vinden. De medisch medewerker maaktduidelijk
de belangrijke standpunten van de jagerscoalitie tedelen; ondermeerdatde achterstand een
probleem is ("DAT MEEN JE NIET") en dat prioriteren noodzakelijk is: "We worden afgerekend op

prioriteit nummeraan natuurlijk". Door volledig in het perspectief van dedistrictmanager meete
gaan, erkentze zijn autoriteit.
De districtmanagerdefinieert hetontzag of de eerbiedige vrees van de reintegratiebegeleiders
voorde verzekeringsartsen alsoorzaak van deachterstand:"De reTntegratiebegeleiders com-
municeren moeilijk metdeartsen, dat weet je". De medisch medewerker maakt hiervan meteen
een gedeelde definitie: "Als een arts'boe' roept zijn ze al bang". Overigens geven zij allebei aan

verzekeringsartsen zel f ook lieverte mijden. De medisch medewerker verteltenthousiastdat
veel rerntegratieverslagen zonder inhoudelijke bijdrage van een verzekeringsarts kunnen wor-

den uitgevoerd: "veel kan zonder arts hoor (...) de arts tekent wei". De districtmanager reageert
enthousiast: "JA PRACHTIG. Goed om te horen".
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Tk ben op oorlogspad'

Meteen na het gesprekmet de medisch medewerker informeert districtmanagerMark ofhij
langs mag komen bij regiodirecteur Roos, die in hetzelfde gebouw zit. Haar secretaresse zegt
dat ze geenafspraakheeft. Hij loopt meteen naarhaar kamer en gaatbij haar aande vergader-
tafel Staan.

MARK Hebje evenFIKBENOPOORLOGSPAD.

Roos   Dat kan heelgoedz#n

MARK    Hetkomtgoed. Ikbennu metprioriteit Unopstap. (...) hetgaatsnel Iopen.

Roos     Ik zeg tegen Olga Ioperationeel managerl 'watgaje eraan doen?'. Ze kwam over een nieuwe

artspratenmaartoen hoordeik dif.. -Jeweetdatikalt#dallesgraagwil horen - ZE LACHT- dus

ik vraag'hoe kandat nouP'.Ik vindhet onacceptabel.
MARK   Ik benerzelff#siek maarheengegaanuanmorgen Inaardereintegratiebegeleidersl.
Roos   Als het metde reintegratiebegeleidersniet lukt, dan doende artsen hetmaar Ialleenl. Zodoen

ze hetop andere kantorm ook, hoorik. (...)Ik heb tegen Olgagezegd dat ik hetovertwee weken

weg wil hebben.

MARK    (...) We kunnen Meta Imedisch medewerkerj inzetten.

Roos   Ik knlg del#sties nuzclfook van Alex Miferproducentl.Ik wilhetin degatengaan houden

Mark.Ikben er dusalop aangesproken h&. doorDries  directeurj. Iedereen hoor, alleen Oss

niet. Z# scoren het hoogst van het land. En weetje waarmeeP Met36procent. Met16procent
staanze nummerun. De rest h«ft dlemaal nulprocent. Dat valt dus te overzien.

MARK    (Hu REKENTEvEN)Dlls als We ertachtig ofzo wegwerken, staanwemeteenin de topP

Roos     Daarkomt ;let weI op neerja
MARK Zo'nprobleem, datmoet toch kunnengebeuren door een operationele manager. Diezitin schaal

Af.
Roos Ik noemdat taakonvolwassenheid. Ze is nog te aardig. - STILTE-Het mag ten kostegaan van

(WAO-beoordelingen), haal daargewoon een arts af. Als ze dat beslist, dan snap ik dat.

MARK GA IKREGELEN.

Roos    Datlijktmeheelgoed, maarlaatdeverantwoordel#kheidb#haar.Jemoetnietmetz#ntweetn
erop. Idat haar.Je kan aaniagen, meerniet.

MARK   Je hebtgel#k.Je hebtgelgk. Oki

Districtmanager Mark verlaat de kamer vanregiodirecteur Roos enlooptnaar dekamer van

operationeel manager Olga. Hij blijft in de deuropening staan, zij kijkthem aan.

MARK    Ik ben bg Roosgeweest. IkwilPANIEKINDE TENT. Hetgaatom361'rocent, daannee staat Oss

op Un notabene. Dat moeten we kunnen halen. Dat z#n TACH'nG STUKS.

Zonder eenreactie afte wachten loopt districtmanagerMark doornaar zijneigen kamen
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Bovendien betekent de inzet van een medisch medewerker het vermijden van desamenwerking
en de samenwerkingsproblemen tussen verzekeringsartsen en reintegratiebegeleiders. Ook in
deze scene gaatdecoalitie van jagers niet in opdegedefinieerde vrees voor verzekeringsartsen.

In dezesdescane vindteen onderonsje plaats van dedistrictmanageren zijn regiodirecteur,
achterdeschermen vande vestiging. Dedistrictmanagerdefinieerthetoplossen vandeach-
terstand als een gevecht, dat hij als leidinggevende voert: "IK BEN OP 00RLOGSPAD". De

regiodirecteurgeeft echteroperationeel managerOIgade hoofdrol in hetoplossen vandeach-
terstand: "lk zeg tegen Olga'wat ga je eraan doen?"'. "lk heb tegen Olga gezegd dat ik het over
twee weken weg wil hebben". De districtmanagerzelf spreekt ze in deze scene aan alsde regis-

seur van de jagercoalitie.
Wei maaktze van degelegenheid gebruikom hem belangrijkeinformatie tegeven diebestemd
is voor de hoofdrolspeler: "Als het met de reYntegratiebegeleiders niet lukt, dan doen de artsen

hetmaar[alleen] (...) Alszedat beslist, dan snap ikdat". Netalsalleeerdereoplossingsdefinities
in dezeepisodes, laatdusookde regiodirecteureventuelesamenwerkingsproblemen tussen

reYntegratiebegeleiders en verzekeringsartsen buiten beschouwing.

De regiodirecteur vertelt dedistrictmanager in zijn rol als regisseur waarom zij een bestaande
achterstand plotseling problematiseert, namelijkdoor het feit datzij hierop is aangesproken
door een van de directeuren. Ze wil dat de vestiging positief 'scoort' wat betreft de productie
van reYntegratieverslagen, in vergelijking metandere vestigingen, om negatieve aandachtte
voorkomen. Dedistrictmanagerdeeltdeze probleemdefinitie: "Anders komen de lichten met-
een op ons te staan" (scane IV p. 136) en "Anders liggen we meteen ONDER CURATELE" (scjne
V p. 140). Het isechteral te laat voordistrictmanager Mark. De regiodirecteurheeftzijn vesti-
gingondercuratele gesteld: "lk wil het in de gaten gaan houden Maj". Zonderzijn medeweten
heeft zij cijferproducent Alex, diecijfers voordedistrictmanager produceert, ingeschakeld om
achterdeschermen van de vestigingte kunnen kijken:"lk krijgde [cijfer]lijstjes nuzefook van
Alex".
Dedistrictmanageren decijferproducent voeren regelmatigoverlegachterde schermen om
te bepalen hoe ze het functioneren van de vestiging op het podium zullen presenteren. In de

maandelijkse verantwoordingrapportage voordedirectie vermelden zij bijvoorbeeld een capaci-
teittekortals oorzaak van deze problematische achterstand. Dit presenteertgemakkelijkerdan
bijvoorbeeld een gebrek aan samenwerking. Want in tegenstellingtot capaciteit, isontzag geen
formeel bureaucratisch argument.
De regiodirecteurdoorbreekt nu dustijdelijkde beslotenheid van dit cijfergebied achterde
(beeld)schermen. Dit maakt kwetsbaaren verlaagt bovendien de sociale status van dedistrict-
managerten opzichte van zijn regiodirecteur. Hij probeert dan ook snel te achterhalen wanneer

haar meekijken kan worden afgewend. Dit doet hij door uit te rekenen op welk moment de

omvang vandeachterstand voor haarnietmeerproblematisch is("Dusals weertachtigof zo
wegwerken, staan we meteen in detop?")en deze boodschap meteen bij deoperationele mana-
gertedroppen:"lk wil PANIEKIN DE TENT. Het gaatom [slechts] 36 procent (...) dat moltin we
kunnen halen".
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7k heb, geloofik,jou een brielje daarovergestuurd'
..DistrictmanagerMarkis op ziJnkamer met operationeel manager Olga in gesprek overhet

medische archie£ Aanhet einde van dit gesprekneemt districtmanager Markhet woord.

MARK    Die rintegratieverslagen, moeten we daar St#n Istafartsj ook niet even achteraan laten

jagenPDatwe...Zalikdattegenhemzeggen?'St#n,ikweet niet waarje meebezig bent, maar

eh'... Zal ik hem even roepen,
0LGA    Kanje doenja. HU weet al dat we ermee bezig z#n.

MARK   Jageefiniet, embeegeop...Ijagenl.

Districtmanager Mark gaat stafarts Stijn halen. Stafarts Stijn neemtplaats aanhetbureau.
Districtmanager Mark gaat met zijn rug ernaar toe zitten om op zijnbeeldscherm te kijken.

 Im, li        OLGA <tedenMark>Hebjeme nodigP
./9/Jillviv  MARK Nee.

0LGA    Dangaik.

Operationeel manager Olga verlaat de kamer en sluit de deur. Districtmanager Mark leest nog
even op zijnbeeldscherm, draait zijn stoel dan naar het bureau en kijkt stafarts Stijn aan.

MARK   Ietsanders. Totmgngroteverbazing hadden dedokters en dereintegratiebegeleiders nog nul

rapportengemaakt.
sTIJN   Ja. dat wasook die woensdqg Iscane Ip. 1301.

MARK Nee, maarik ben ernaartoegegaan  naardereintegratiebegeleidersj endit kiintoch niet
sTIJN    Nee, nee. Dusikheb ookgevmagdhoedat kwam. Ik heb twee afsprakengemaaktom tezorgen

dat...'Ofproceduresnoustaan ofniet, wegaan hetgewoondoen'hebikgezegd.Ja, wantje
wacht.op eengegevenmoment.Mzougebeurenendgt.En dgiis erallemaal niet.Maarwe

moetenhetgewoongaandoen.

MARK    Ja, maar w# moeten er echt, echt als stafmanagement achteraanjakkeren, want we staan voor

joker. Het isprioriteit nummer een.

sTIJN    Nou, ik zeieigenl#k tegenhunook... Ik hebeenbeetie opgeschept. Ik hebgezegd'wedoenhet

goed, en danzie ikzo'ngetal'.En heb ik diegetallengewoon latenzien, in de hoop datz# ook
zoudenschrikken. (...)En toenhoorde ik dat ernog niksstond faanproceduresj.En dan is

eremprocedurevan de vooradministratie nog niet klaar, k#k die is ergewoonniet. Nouja,
dus nou heb ik daar twee afspraken overgemaakt. Ik heb, geloofikjau een brie#e daarover

gestuurd fMarkheejtiets dergelgks de ajgelopen dagenniet ontvangenj. Vanuit hetdossier

plannen wegewoon zelf(...) dus dat kaneigenl#k nietfoutgaan. En wat erdan ligt, dat wordt

gewooninstapels aangeleverd.
- einde deeli -
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Dat de betrokkenen in dezeepisode streven naar landelijk gemiddelde prestatiecijfers, en
niet naarde landelijke norm, iseen mechanismedat ikdeglijdendeschaal noem (zieook para-
graaf4·3)·

Dedistrictmanageren de regiodirecteurdelen in dezesde sc6ne (p. 142) ook het problemati-
seren van het functioneren van deoperationele manager. Dedistrictmanager presenteert hier
voor het eerst in deze episode deoperationele manager expliciet als verantwoordelijke voor het
oplossen van het probleem. In haarafwezigheid zegthij: "Zo'n probleem, datmoet toch kunnen

gebeuren dooreen operationele manager?". De regiodirecteurgaat hierin meedoorte spreken
over"taakonvolwassenheid". Ze probeert wei de ruimte van de districtmanager in de jagers-
coalitiete beperken, zodat de operationele manager meer kans krijgt voor hoofdrol: "laatde
verantwoordelijkheid bij haar. (...) Laat haar".

In de volgendeen laatste scane, een optreden voor de stafarts, zal dedistrictmanagerechterop-
nieuw de hoofdrol in de jagerscoalitie voorzijn rekening nemen. Deze scjne vormthetsluitstuk
van een reeks scenes waarin verzekeringsartsen een grote rol hebben gespeeld. ondanks hun

fysiekeafwezigheid. Een van de belangrijkste oorzaakdefinitiesdieuitdesociale interacties valt

opte maken is immers een samenwerkingsprobleem tussen reTntegratiebegeleiders en verzeke-

ringsartsen. Ditprobleem isechterhardnekkigbuiten beeld gebleven. letsdatindelaatste scane

nietverandert.

Medici met eigen zaak 5.5

In heteerstedeel van dezevendesceneontmoeten dedistrictmanager en de stafarts elkaar
voor het eerst na de eerste scene, bijna een week eerder (tijdens de observaties vindt ook geen
andere interactietussen hen plaats). De stafarts geeft meteen gehooraan het verzoek van de

districtmanager, indiens rol alsregisseur vande jagerscoalitie, om eengesprek te voeren achter
deschermen vande vestiging. Deoperationele managertrektzichterugen dedistrictmanager
krijgtalle ruimte om ook de jagershoofdrol te spelen.

Dedistrictmanager speelt op sceneniveau echter niet de hoofdrol. Hetisdestafartsdie hetmid-
delpunt van de interactie is, wantdominant is voor wat betreft aanwezigheid, en die bovendien
demeeste invloed heeftopde richting waarinde scenezichontwikkelt. Wei blijftde district-
managerdominant inde regie. Hij bepaalthetmomentwaarophetonderonsje begint, en hij zal
bepalen wanneerheteindigt. Ook zethij meteendeachterstand opdeagenda ("...hadden de
doktersen de reYntegratiebegeleiders nog nul rapporten gemaakt"), alseen probleem: "dit kan
toch niet".
Destafarts gaat mee in deze probleemdefinitie: "Nee, nee. Dus ik hebook gevraagd [aan de
verzekeringsartsen] hoedat kwam". Netalsde jagers voorziethij hetcijfer'186' vangrote
betekenis, als representatie van reYntegratieverslagen die al gemaakt hadden moeten worden.
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<Goede wil is niet genoeg'

- vervolg van deeli -
MARK   Jawant...

STIJN >Dat fdossiers aanleverenl moet dan natuurl#k welgebeuren, want...

MARK    Andersmoeten die artsengewoon watkorterdoorde bocht hoor, b#de inhaalactie.

STIJN (HIJ VERTELT UITGEBREID DAT DE 00RZAAK VAN DE ACHTERSTAND LIGT BU ONDUIDELIJKE PROCEDURES)

MARK     > Houjg het ook even in degaten.

sTIJN   la. Maarzemoeten,ja, z#moetenhetdoen, mikmoetzest...En volgensm#willenze ookwel.

Maarze wdchten op iets, omdat het heel neties beschreven stond, ik weet niet qfie dat...Het:

was zelfs in kleuraangegeven'op die week, met datformulierkrugje het neties aangeleverd, en

zogain wehetdoen: (...)Nou woensdqg heb ik weereh...Uormeel overleg vanverzekeringsart.

senj.

MARK Gaat Olgafoperationeel managerl daarb#zittmP
sTIJN   Ikgdoofhet niet,Ik vindhetooknietergdat...

           MARK >Nec, maardat moet.

-  sTUN Jamaarsommigedingenmoetengeregeldwordenen...
- MARK     > Nou,je kunt het niet alleen doen. hoor.

sTUN Nee.
MARK    Woensdagmiddqg is dati

STIJN    - HIJ KNiKT - Hm hm, altijd Van elftot twaalf, aan het eind van de ochtend. En ik weet dat

degoede wil er is. maar...

MARK  Janee, maar...                                                                                                             _

STIJN Men wacht dan tenbeeve te veel toch op dingendiebeloofd z#n, terwill ze wetendat datniet

direct Un, twee, drie zalgebeuren.

MARK    Goede wil is nietgenoeg.

STIJN (HIJ VERTELT UITGEBREID DAT HET BELANGRUK IS DAT DE PROCEDURES DUIDELIJK WORDENEN DE DOS-

SIERS BIJ DE VERZEKERINGsARTSENKOMEN TE LIGGEN) Ik denk dat dat eh... En dan Zitten we erzo,
op dejuiste aantallen. Ik denk, omdatze het allemcial willen, ze kr#gen diestapels..

MARK    >FUN.Dank u.

Districtmanager Mark draait zich om naar zijn pc. Stafarts Stijn staat op en verlaat de kamer.
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Hij gebruikt hetcijferom de achterstand tot probleem te definieren ("lk heb gezegd 'we doen
het goed, en dan zie ik zo'n getal'") en hij zet het cijfer in als middel om de verzekeringsartsen
in beweging te krijgen: "...heb ik die getallen gewoon laten zien, in de hoop dat zij ook zouden
schrikken".

Hiermee houdtde toenadering vande stafarts totdetijdelijke coalitie van jagersechterop. De
districtmanagerprobeerthem hieropnieuw, netals indeeerste scene (p. 130), deelgenoot van
deze coalitiete maken. Maarde rol van jagerop verzekeringsartsen slaatde stafarts expliciet af,
evenals het nemen van verantwoordelijkheid voorde problemen van de jagerscoalitie.

Naeen korte inleiding vandedistrictmanagerneemten houdtdestafarts hetwoord. Hij
legt verantwoording af overde manier waarop hij de verzekeringsartsen aanspreekt -zoals
aangekondigd indeeerste scane: "ikga ze aanspreken" (p. 130) - maarmaaktduidelijkdatdit
een zaak istussen hem en de verzekeringsartsen. Hij betrektde managers niet bij zijn oplossing.
In het eerste deel van deze scjne suggereert hij weI dat hij de districtmanager de afgelopen
dagen door middel van een briefje op de hoogte heeft gesteld van zijn oplossing: "lk heb, geloof
ik, joueen briefjedaarover gedaan". Dedistrictmanagerheeftditechternietontvangen.

In hettweede deel van de zevendesctne probeert de districtmanagerde stafarts
verantwoordelijkte maken voor het oplossen van de achterstand: "Hou jij het ook even in de
gaten". De stafarts laatzichechter nietaanspreken. Hij legtde verantwoordelijkheid voor het
oplossen van deachterstand bij de uitvoerende verzekeringsartsen zelf: "Ja. Maarze moeten,
ja, zij moeten het doen". Wanneer hij hier waarschijnlijk voor zichzelf een sturende rol aan wil

toevoegen, slikt hij dit nog net in: "en ik moet ze st...". Hij definieert meteen een situatie waarin
het ook niet nodig isom verzekeringsartsen te sturen: "En volgens mij willen ze ook weI".

De stafarts houdt nietalleen de verantwoordelijkheid af voorhetoplossen van de achterstand,
maar plaatstook hetontstaan daarvan buiten het bereik van de verzekeringsartsen. Hij definieert
verschillende keren het ontbreken van proceduresen voorschriften alsdeoorzaak. In heteerste
deel van deze scene geeft hij aan:"want je wacht, opeen gegeven moment. Dat zou gebeuren en
dat. En dat is er allemaal niet" (p. 144)· In het tweede deel geeft hij daarbij papier een belangrijke
rol: "Maar ze wachten op iets, omdat het heel netjes beschreven stond (...) Het was zelfs in kleur

aangegeven". Kortom, destafarts maaktde managers verantwoordelijk voordeachterstand. Zij
hebben de verzekeringsartsen iets beloofd en zijn dit niet nagekomen. Alsoplossingdefinieert
hij het maken van reintegratieverslagen zonder procedures: "'Of procedures nou staan of niet,
we gaan het gewoon doen' heb ik gezegd" (p. 144)·
Dit zijn oorzaak-enoplossingdefinities binnen een bureaucratisch discours. Een streven naar
uniformiteiten rechtsgelijkheid leidtdaarbij tothet willen volgen van regelsen procedures.
Terwijl (staf)verzekeringsartsentijdensde observaties over hetalgemeen proberen
inhoudelijkeprocessenteorganiseren, omarmen zeindezeepisodederol van bureaucraat.
De (staf)verzekeringsartsen zetten de bureaucratische context in om afstand te bewaren
tot (de wensen van)niet-medici. Wanneerzich in desubcase ronddistrictmanager Melvin
een soortgelijkesituatie voordoet, waarin de uitvoerende verzekeringsartsen een strikte
regeluitvoeringalsargument hanteren, verwoordtdestafartsdit in een informeel gesprek met
deoperationele managerals: "Weerstand krijgt vorm in formaliteit".
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In hettweededeel van de zevende sc*ne neemtdedistrictmanager het initiatief. Hij interrum-
peertde stafarts een aantal keer, neemt veel ruimteom de richting van het gesprek te bepalen
ensteltzichdominantop.
In het eerste deel van de sc6ne probeert de districtmanagereen gezamenlijk'wij' te crearen ten
opzichte van de verzekeringsartsen ("we moeten erecht, echtals staf managementachteraan
jakkeren", p. 144), in hettweededeel doet hijditopeen meerdwingende manier. Hij forceert
eentijdelijkecoalitietussendestafartsen deoperationelemanager. Hij geeft haareen plaats
naastde stafarts in een overleg van verzekeringsartsen:"Nee, maardat mget", "Nou, je kunt het
niet alleen doen hoor". Hij maakt duidelijk dat het nodig is om uitvoerenden op te jagen: "Goede
wil [van deuitvoerende verzekeringsartsen] is niet genoeg" (p. i46).
De stafartsblijft onverstoorbaardoorpraten over het gemis aan procedures alsoorzaak
van de achterstand. Wanneerhij zijn vermoeden uitspreekt dat de verzekeringsartsen de
rerntegratieverslagen snel gaan maken("dan zitten weerzo,opde juisteaantallen"), beaindigtde
districtmanager het gesprek onmiddellijk.

De stafarts is, net als in de eerste sctane (p. 130), geen deelgenoot geworden van de tijdelijke
coalitie van jagers. Wei heeftdedistrictmanagerintussendeoperationele manager, in haarrol
als jager, een plekje gegeven in een formeel overleg van de verzekeringsartsen. Ookspreekt
de stafarts hierde verwachting uitdat verzekeringsartsen een bijdrage gaan leveren aan het

oplossen van de achterstand. Hij gedraagt zich echter niet als iemand die werkt in de zaak van of
metde districtmanager. Hij geeft vooral invullingaan de rol van zelfstandige.

Het gedrag vandedistrictmanagerten opzichte vandestafarts kan, aan het begin en heteinde
van de laatste sctne, als onbeschoft worden getypeerd. Wanneer hij de stafarts uitnodigt voor
een gesprek en deze laat plaatsnemen aan zijn bureau, gaat hij met zijn rug naar hem toe zitten
en laat hem even wachten (9144)· Het beeindigen van dit gesprek doet hij op soortgelijke wijze.

Terwijl de stafarts een verhaal aan het vertellen is ("krijgen die stapels..."), valt hij hem abrupt in
de rede: "Fijn. Dank u". Vervolgens gaat hij met zijn rug naar hem toe zitten en zegt niets meer
(p. 146). Ik beschouw ditgedragalseenuiting vantegenmacht, alseenopstandige reactieop(en
daarmee een impliciete bevestiging van) destafartsdie zijn eigen weg gaat, zoals ikonderbouw
in de volgende paragraaf.

Managen in een machtsvacuum 5.6

Districtmanagersarbeidsgeschiktheid hebben een lastige opgave. Zondereenduidig formeel

gezagdienen zijgreep tekrijgenopde verzekeringsartsenals professionalsmeteen relatief hoge
statusen relatief veel autonomie. Om deze opgave opte lossen, heeftde districtmanagerin de
episodeindithoofdstukhet over jagen, gewerenenoorlog. Destrijd metde verzekeringsartsen
gaat hij echter nauwelijks aan. In mijn constructie is zijn jagerscoalitie nauwelijks in staat om
invloed uitte oefenen opdedefinitiedie (staf)verzekeringsartsen hanteren van de situatie, en
daarmeeophun handelen.

De relatietussen de verzekeringsartsen en de (tijdelijke coalities van) districtmanagers kan,
in theatraletermen, geduid worden alseen antagonistische coOperatie. Hetgaatom twee
partijen met een vijandige houding die noodgedwongen moeten samenwerken. Zij doen dit
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elk vanuithuneigen visie, verwachtingen, behoeftenen belangen (zieookhoofdstukdrie
voor mijn constructie van de belangentegenstellingtussen districtmanagersen verzekerings-
artsenalseen patstelling). Indeepisode indithoofdstuk isdeoptredende jagerscoalitiede
protagonist, de hoofdrolspelerdiedeepisodedraagt. De verzekeringsartsen vormen daarbij
haarbelangrijkstedramatische tegenhanger, degenen met wiezij inconflictis, in hetklassieke
drama de antagonist genoemd. Deze rolverdeling is bijvoorbeeld ook herkenbaar in deepisodes
in de hoofdstukken drie en zes.
Een veel gehanteerde strategie in de noodgedwongen samenwerkingtussen protagonisten
antagonist is die van negatieve reciprociteit (De Ruijter 1998). 'Negative reciprocity occurs when
an action that has a negative effect upon someone else is reciprocated with an action that has approxi-
mately equal negative effect upon another' (Suranovic 2001)."4  Dit levert eendynamiekopwaarin

tegenspelersproberenomelkaartebeperken of omelkaarteslimaf tezijn wanneerhun belan-

gen door de ander aangetast (dreigen te) worden.

Wanneerdestrategie van negatieve reciprociteit niet langer wederkerig is, omdatde reactie
van de ean een negatiever effect heeft op de ander. 'then the reaction will like& be judged unfair'
(idem). Metandere woorden, wanneereen partij zich onmachtig voelt ten opzichte van haar
tegenpartij, zal zij het gedrag van deze tegenpartij al snel als onzuiver beschouwen. Dit biedt de

partij, in de veronderstelde wederkerigheid van'metgelijke muntterugbetalen', legitimatie voor
onzuiverof onbeschoft gedrag in interactie met deze tegenpartij. Gedrag dat de districtmanager
vertoontindelaatste scene. Indeantagonistische coaperatieinditboeklijken decoalities waar-

aandedistrictmanagersdeelnemen inderdaad, in meerof mindere mate, nietopgewassen tegen
de verzekeringartsen. Erzijn drie redenen waarom ikspreek van een machtsvacuOm.

In deeerste plaats wordt in desociale interacties van de districtmanager zoveel ontzag voorde

(fysiek afwezige) verzekeringsartsen ge(re)produceerd dat hetspreken met, en zeker hetaan-

spreken van dezeartsen ontoereikend isom greep op hun handelente krijgen. Alle betrokkenen
definieren een situatie waarin hetontlopen van de gevreesde verzekeringsartsen vanzelfspre-
kend is.

Terwijl dedistrictmanager, in het kader van een plotselinggeproblematiseerde achterstand,
spontaan afstapt op bijvoorbeeld reYntegratiebegeleiders en een medisch medewerker zoekt hij
geen contact met de uitvoerende verzekeringsartsen. Als een oorzaak van de achterstand wordt
echter steeds opnieuw, achterde schermen van de vestiging, een samenwerkingsprobleem tus-
sen reYntegratiebegeleiders en verzekeringsartsen benoemd. Net als de verzekeringsartsen blijft
ookditsamenwerkingsprobleem gedurendede heleepisode hardnekkig buiten beeld. Daarmee

ligt het handelen van de verzekeringsartsen buiten het bereik van dedistrictmanager.
Bovendien, met het ontlopen van de verzekeringsartsen, bevestigen de betrokkenen elkaaren
zichzelf, zekerookdedistrictmanager, in het ideedat een eerbiedige vrees voor verzekeringsart-
sen gegrond is. De verzekeringsartsen lijken inendoorhun afwezigheid torgerthan/(fete worden;
de verbeeldetegenstander kan groter worden dan deconcrete.

Indetweedeplaatsspreek ik van eengebrekaan bestuursmachtomdatdedubbelzinnige formele

machtsverhoudingtussen dedistrictmanagersen de verzekeringsartsen in de onderzochte lokale

praktijken krachtig wordt ge(re)produceerd. Deze formeledubbelzinnigheid is in dedagelijkse
interacties een voedingsbodem voor het streven naarautonomiedat professionalseigen is(zie
bijvoorbeeld Freidson 2001, Gastelaars 1997, Lipsky 1980). Het biedtde verzekeringsartsen de
kans om vooral invulling te geven aan de rol van zelfstandige.
Allescenes in dit hoofdstuk wekken de suggestiedatde verzekeringsartsen een eigen zaak
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(kunnen) creeren. De stafarts houdt het vormen van een tijdelijkecoalitie metdedistrict-
manageraf, betrekt hem niet bij zijn handelen ten opzichte van verzekeringsartsen, en weert
bovendien de verantwoordelijkheid af voor hetontstaan en hetoplossen van de achterstand.
De verzekeringsartsen lijken dedistrictmanager weinigtegemoet te komen. Daarbij zetten
zij de bureaucratie, in dit geval procedures en voorschriften, in voor het bewaren van afstand.
Doordeze afstand hebben dedistrictmanagers in hun sociale interacties relatief weinig
mogelijkheden om greepopde verzekeringsartsen te krijgen.

In de derde plaats suggereer ik dat de districtmanager onvoldoendeoverwicht op de verzeke-
ringsartsen heeft omdatopde leidinggevenden op zijn vestiging weinigautoriteit wordt gepro-
jecteerd. Ook het gezag van de districtmanager is in zijn sociale interacties voor geen van de
betrokkenen een gegeven, met uitzondering van de medisch medewerkerdie hij op prijzende
wijze benaderdom alsoplossing van zijn probleem tedienen. De leidinggevenden lijkenelkaar
niet teondersteunen in deze machteloosheid in'de lijn'.
De regiodirecteurstelt in dezeepisodede districtmanagerondercuratele. Zij doorbreekttijdelijk
de beslotenheid van het interactiegebied achterde schermen van de vestiging waarde cijfers
worden geproduceerd. Dit maaktdedistrictmanager kwetsbaar, wantde regiodirecteurzal meer
tezien krijgendande impressiesdie hij haarnormaalgesproken nazorgvuldige voorbereiding
presenteert. Bovendien verlaagtdeze curatele verhouding zijn status. De districtmanagergeeft
opzijn beurtdeoperationele managernauwelijksde ruimteom haarrol als leidinggevende ten
opzichte van haarmedewerkers invullingte geven. Metandere woorden, de managersendirec-
teurlatenelkaarnietgroeienalsautoriteit, verzwakkenelkaarzelfs, indetochal lastige strijdom
greep op de verzekeringsartsen te krijgen.

In dit machtsvacuum laatde jagerscoalitie vandedistrictmanagerdesamenwerkingen de
samenwerkingsproblemen tussen verzekeringsartsen en reintegratiebegeleiders onbesproken.
Een medisch medewerkerwordt ingezetals breekijzer; zij durftde verzekeringsartsen aante
spreken, bovendien moetzijdebeoordelingendietotachterstand gerekend worden, dieal uit-
gevoerd hadden moeten zijn, vooreen belangrijkdeel alleen uitvoeren. Doorde onderliggende,
structurele oorzaak van het achterstandprobleem te vermijden, streeft de jagerscoalitie vooral
'korte termijn winstbejag' na, klaarblijkelijk'zonder besef van de noodzaak op langere termijn
bondgenoten te creeren' (de Ruijter 1998: 37)
Het is niet eenvoudigomalstegenpolen ineenantagonistische coeperatie totdenoodzakelijke
samenwerkingte komen. Een (scherpe) tegenstelling in belangen, en dus belangenstrijd, is
onontkoombaar. Terwijl in deze strijd enige vereniging van belangen een voorwaarde is om tot
samenwerkingte komen, tot gecoardineerde actie. Een afstemming van belangen begint bij
heterkennen van deantagonistische co6peratie. De (coalities van)districtmanagersen verze-
keringsartsen inditonderzoeklijken echter het, gezien de inherent vijandigesituatie, uiterst
lastige'besef van wederzijdse afhankelijkheid nauwelijkste willenof kunnentoegeven.

De(coalitiesvan) districtmanagerskunnen de verzekeringsartsendoorhet-deelszelfgede-
finieerde- machtsvacuom dus nieteenvoudig'met gelijkemuntterugbetalen'. Datzij in deze
negatieve non-reciprociteitde strijd nietdirect met de verzekeringsartsen aangaan, betekent
nietalleendatzij hetlange termijn winstbejag van effectieve samenwerking loslaten. Methet
vermijden van strijd bevestigen ze bovendien hun relatief machteloze positie. De verzekerings-
artsen worden dan immers bevestigd in de rol van zelfstandige.
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Deenigedistrictmanagerinditonderzoekdie het machtsvacuom probeertopen tebreken,
staat centraal in deepisode in het volgende hoofdstuk. Dan vinden voor het eerst (en laatst) in
ditboekherhaaldelijkegesprekken plaatstussen dedistrictmanageren de stafarts, waarin de

districtmanager bovendien probeert het gedrag van de verzekeringsartsen te veranderen.
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"° Erving Goffman (1990.1986) benadert het uitvoeren van macht als een alledaags relationeel proces. Hij
stelt dat een onderliggend thema in alle interacties het verlangen is van elke deelnemer om de reacties
van anderen onder controle te houden. 'This contro/ is achieved large* by influencing the dejinition Ofthe
situation which the others come to formulate, and he can influence this de nition by expressing himself in such
a way as to give them the kind of impression that will  lead them to act voluntari& in accordance with  his own
plan' (1990 15). Ook Anthony Giddens gaat ervan uit dat het uitvoeren van macht een proces is dat elke
sociale interactie kenmerkt en het handelen van anderen beinvloedt (1999: 283-4) Wanneer hij spreekt
over the dialectic Ofpower doelt hij, in navolging van Michel Foucault op macht als transformative capacity
(en niet als bron). Een vermogen dat zowel het handelen van anderen beperkt als mogelijkheden biedt
bijvoorbeeld in de vorm van legitimatie voor of significantie van bepaalde handelingen (idem: 15-16).

"' De begrippen autoriteit en gezag gebruik ik in dit boek op gelijke wijze. namelijk als door anderen aan-
vaarde macht

"  In een beschrijving van de rol van voorzitter in interacties, stelt Erving Goffman (1990: 103) dat op het
moment dat deelnemers beseffen dat de interactie onder leiding staat van een voorzitter they are like& to

hold him more responsible than other performers for the success of the performance'.

"3 Gideon Kunda (1994) beschouwt liminale fasen als onderdeel van formele optredens op het podium van
een organisatie. Onder formele optredens verstaat hij bijvoorbeeld een officiele regionale management-
bijeenkomst of een toespraak tijdens een landelijke bijeenkomst (zie ook het tweede deel van noot 3
P 37)· In dit onderzoek, in het bijzonder in de episode Op oorlogspad in dit hoofdstuk, is echter zichtbaar
dat liminaliteit ook onderdeel is van optredens achter de schermen van de organisatie, maar op het po-
dium van een coalitie. Deze bevinding onderbouwt de bevinding dat niet alleen realiteit gelaagd is, omdat
er sprake is van verschillende interactiegebieden, maar dat ook interactiegebieden zelf gelaagd zijn. Een
interactie kan zich, op hetzelfde moment en op dezelfde fysieke plaats, afspelen in verschillende interac-
tiegebieden.

4 Suranovic (2001) geeft hiervan een helder voorbeeld, aan de hand van de reciprociteit van ons rechtssys-
teem: "the lows state what kind of recourse may be token by the  state when an individual  is found to have
violated the law. Typical& the  punishments are  proportional  in size to the seriousness of the crime. (...) The
reciprocal actions in these cases, is designed to be opproximate& equal to the harm caused by violating the law."
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hoe  l,vordt  onderticiricleld  in
Cerl Iljriblal coalille:'

Dedistrictmanagers moeten in hun alledaagse sociale interactiesomgaan met kwesties alseen

patstelling, een registratieregimeen een machtsvacuum (zie ookde voorgaande hoofdstukken).
Dit maakt hun positiespel ten opzichte van de verzekeringsartsen lastig. Het positiespel wordt
bovendien bemoeilijktdooreen constante stroom van veranderingen. In een periode van veran-

dering moeten individuen zich immers weeropnieuw totelkaar verhouden, terwijl machtsvraag-
stukken en belangenbehartigingeen meerexpliciete vorm aannemen.
In deeerste paragraaf laat ik zien hoe in deselectiebureaucratie veranderingen aan dedistrict-

managers worden meegedeeld, tentijde van ditonderzoek betreftdit(onderandere)deinvoe-
ring vaneen nieuwe weten het begrip'prioriteren'. In de rest vandithoofdstukconstrueerik,aan
de hand van de episode Het geloof geven, hoe in een tijdelijke coalitie van managers en stafarts
wordtonderhandeldover het beTnvloeden van het verzekeringsgeneeskundig handelen in de

politiek enorganisatorisch gewenste richting.

In het felle licht van politieke schijnwerpers 6.1

In de politiek wordt een stijging van hetaantal arbeidsongeschikten alsgroot probleem ge-
definieerd. Om dit probleem te voork6men of verminderen wordt geprobeerd het ziekte-ver-
zuimterug tedringen en hetaantal arbeidsongeschikten te verminderen."5 Hetgevolgis dat

de uitvoering van wet- en regelgeving wat betreftziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
al vijftien jaar lang wordt geconfronteerd met een aaneenschakeling van veranderingen. De
veranderingen volgenelkaarzosnelopdatikspreek vaneen politieke veranderingsreflex; op
onvrede wordt steevast met veranderingen gereageerd zonder veel momenten van reflectie.

Hetgaat om veranderingen in de wetgeving, de inrichting van het sociale zekerheidsstelsel en
deorganisatie van de selectiebureaucratie (zie ook paragraaf 2.3.3)· Om deze veranderingen
in dedagelijkse verzekeringsgeneeskundige praktijk uitgevoerd te krijgen, worden ze binnen
deselectiebureaucratieaan dedistrictmanagers meegedeeld. In de observatieperiode van dit
onderzoek gebeurtdittijdens een landelijke voorlichtingsbijeenkomst.

In 2002 speeltondermeer de invoering van (wederom) een nieuwe wet een grote rol, de Wet

verbetering poortwachter (WVP). In deze wet zijn regels vastgelegd voor ziekteverzuim en
terugkeer naarhet werk, metalsdoel preventie van instroom in dearbeidsongeschiktheids-

uitkeringen. De landelijkedirectiearbeidsgeschiktheid van UWV introduceert bij de invoering
hiervan ook het begrip'prioriteren', in overleg met het ministerie van SZW en na overleg met
de ondernemingsraad van UWV. In het kader van zowel de invoering van de nieuwe wet als de
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  H£t geloofgeven

Voorgeschiedenis
Bij de invoering van deWet verbetering poortwachter (Wvp, 2002) krijgen de districtmanagers

deopdracht om geen achterstand telaten ontstaanbij de eerste tweeprioriteiten in het verze-

keringsgeneeskundige werk. De eersteprioriteit ligtbij de nieuwe controles in het kadervan

de ziekteperiode - in deze episode Ziektewet ofZW genoemd. Tweedeprioriteit moetworden
gegeven aan de eerste claimbeoordelingen WAO.
Op de vestiging van districtmanager Melvin is de verzekeringsartsen toen meegedeeld dat
voortaan'de norm van vijftig procent' geldt: vijftig procent van hun werktijd mag besteed
worden aan de eersteprioriteit Volgens verschillende verhalen komt deze norm van het
hoofdkantoor van UWV. Wanneer districtmanager Melvinprobeert te achterhalen ofde norm
formeel op papier is vastgelegd, kan hij echter niets vinden.
Zes weken na het introduceren vande nieuwe norm onderzoekt operationeel manager Odile
hoeveel spreekuren ZW in de elektronische agenda's van de verzekeringsartsen staan gepland.
Zij komt tot de conclusie dat verzekeringsartsen genoeg hebben aan veertigprocent van hun
tijd voorhet uitvoeren van de eersteprioriteit. Dan kan meer tijd besteed worden aan de
tweede prioriteit zodatook hier geen ofminderachterstand zal ontstaan.

CAST

MELVIN Districtmanager
ODILE Operationeel manager

RENE Regiodirecteur
STEF Stafarbeidsdeskundige

SUZAN Stafarts
VICTOR Verzekeringsarts

VINCENT Verzekeringsarts

WOUTER Veizekeringsarts

OPBOUW

SCENE I 'Ze verzuipen' P. 156
SchNE n    'Ze ziinbozig' P.158
sckNE III  Je mag ook m#n naam eronderzetten' p. 160

SCkNE IV  'Dit isgewoon uitgewerkt beleid' p. 162

SckNE V    'Ze hebbendemimtegekregen. Datis duidel#k' p. 164

sckNE VI   yemoetze natuurl#ktoch motiveren' p.i66

SCkNE VII (1)'En we beginnen alweerte kappen' p. 168

(2)'Ze hebbengewoon veel te veel vr#heid' P. 170

sckNE Vm 'We moetengeen herrie hebben' P. 172
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introductie van dit begrip, organiseertdedirectieeen landelijke formele bijeenkomst voor regio-
directeuren, districtmanagers en stafleden (het verslag is hoofdzakelijkgeparafraseerd).

De zaal  is afgeladen vol. Op een podium zitten de twee directeuren arbeidsongeschiktheid en het
landelijke hoofd van de stafartsen.  Een van dedirecteuren gaatachter het spreekgestoelte staan en
vertelt dat de nieuwe wet goed uitgevoerd moet worden omdat de verwachtingen van de minister
van SZW,de opdrachtgever, hooggespannen zijn.  Hij  benoemtde uitvoering van de Wet verbete-
ring poortwachtertot"prioriteit nummer dan, direct gevolgd door einde wachttijdbeoordelingen"
WAO.  Hij vertelt vervolgens dat prioriteren de oplossing is zodat districtmanagers hun verantwoor-
delijkheid kunnen waarmaken; zodat zij ervoor zorgen dat verzekeringsartsen activiteiten doen
in het kader van de nieuwe wet Een aantal districtmanagers roept vanuit de zaal: "DIT IS GEEN
OPLOSSING".

De anderedirecteur gaat achter het spreekgestoelte staan en neemt het woord.  Hij benadruktdat
prioriteren wei een oplossing is, omdat ze voor het eerst dingen niet gaan doen. Daarbij is hetbe-
langrijk te laten zien wat wei en wat niet kan. Ook houdt hij een pleidooi dat UWV een maatschap-
pelijkefunctie heeft en dat de ministervoldoende geld geeft Daarom ligt het nu in de handen van
de districtmanagers, om van de uitvoering een succes te maken.  Hij eindigt met de woorden: "Als
het jullie niet lukt moeten jullie elkaar daar scherp op aanspreken. WE GAAN HET DOEN, REKEN
DAAR MAAR OP". Veel mensen in de zaal applaudisseren luid.

In deze bijeenkomst, op het podium van deorganisatie, oefenen dedirecteuren druk uit opde
districtmanagersom de veranderingen in de praktijkgestaltete geven. Zij presenteren druk van
buiten, wanneerze het hebben over afspraken meten hooggespannen verwachtingen van de
minister van SZW alsopdrachtgeveren geldverstrekker van UWV. Zelf staan ze bovendien voor

druk van boven. Ze definieren prioriteren alsoplossing voor het probleem dat de districtmanagers
hun verantwoordelijkheid niet kunnen waarmaken, namelijk het verzekeringsgeneeskundig
handelen ondercontrole houden. Ook spreken zede districtmanagers rechtstreeks aan op het
oplossen van dit probleem met de woorden "als hetju#ie niet lukt".

Een maand na deze bijeenkomst worden de veranderingen officieel ingevoerd, ookop de vesti-

ging van districtmanager Melvin. Dezedistrictmanagerspreekt overeffectieve samenwerking
met (staf)verzekeringsartsen. In een informeel gesprek metde onderzoekertijdensdeobserva-
ties zegt hij over zijn relatie met de (staf)verzekeringsartsen: "En niet de discussies met hen uit

de weg gaan, ook heel belangrijk. Gewoon stevig met hen aan detafel." Daarbij is zijn doel niet
het opheffen van tegenstellingen, maar het hebben van contact: "Je hoeft het niet met elkaar

eenste zijn maar je moet wei eh, hetin iedergeval van elkaar weten." Dit contact beschouwt

hij alscruciaal voorhet krijgen van greepop het verzekeringsgeneeskundig handelen: met
conflictueuzediscussies "ben je beteraf dan als ze niet met je discussieren, wantdan gaater
eencircuitrondjeontstaanendan heb jegeen grip meer". Andersontstaat vermijdingsgedrag:
"Dan gaan ze metelkaar in een hok zitten en dan gaan ze over je praten". Hoe dit verhaal van de

districtmanager vorm krijgt in zijn sociale interacties, een paar maanden na de landelijke bijeen-
komst, construeer ik in de rest van dit hoofdstuk.
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<Ze verzuipen'

Het wekelijkse'stafoverle, vindt plaats in de kamer van districtmanagerMelvin. Alle staf-
ledenen managers van de vestiging zijn aanwezig. Stafarbeidsdeskundige Stef is voorzitter.
Suzan is de stafarts. Operationeel manager Odile wilpraten over'de prioritering'.

STEF Dan nuhetpunt van Odile. Hetgaatnu omprioritering.Die willen weanders. We hebbeneen

onderzoekiegedaan. De vraag was wat verzekeringsartsen doen aan ZW-spreekuur.

suzAN    Maar in dieperiode was ein va Iverzekeringsartsl met uakantie, h2.
MELVIN Maarwordt z#it werk dan nietgewoon dooranderengedaanP

suzAN  Alleenhethoogst noodzakel#ke wordt overgenomen, derestniet.
MELVIN - CYNISCH -Dat wordtgewoon uitgesteld.

ODILE (ZE VERTELT WAT ZE GEZIEN HEEFT IN DE ELEKTRONISCHE AGENDA VAN DE VERZEKERINGSARTSEN)

Wgnamenaandatze meert#d nodig hadden, maar het bl#kt dus ruim te z#n. Die vilftig
procent  fvan hun werktild om aan Ziektewet te bestedenj kan dus omlaag.

SUZAN   Nou nou.

ODILE Ermoet minderZW-t#d wordengepland dus. Deze tgdkunnenze vullen met WAO.
MELVIN Maarzo makkel#kgaatdatniet. Alsua-en [verzekeringsartsenj tjdoverhebben, dat werkt

niet zo. Die artsen kunnen niet met eenjlexibele agenda omgaan.

SUZAN Nou, ermoetgewoonduidel#kninwat deprioriteitenz#n. Zeweten hetgewoonniet.
MELVIN  Dat is dan dom.

SUZAN   Nee, nee, het wordtgewoonniet duidel#kgemaakt.
MELVIN Ach komnou. Ze vullen tochzefniets op. Zedenken'deze ochtend doe ik ZW', als erdangeen

aanuraag is. vullenze het echtniet op met andere dingen. Want hetiszogenaamd ZW-t#i Ze
latenzich leidendoorhetsysteem e-Agenda [elektronischagendasysteemj, niet doordePRAE-
TVT.

SUZAN   Degedragsverandering bli deva-engaatde laatste tildfin. Laten we datvooral vastproberen

te houden. Nietzo eroverheen walsen.

oDILE   Nou, dan ism#nvoorstel dat va-en veertigprocent vanhun werkt#ddoen dan ZW. (ALLE AAN-

WEZIGEN GAAN EXPLICIETAKKOORD, ALLEEN SUZAN ZEGT NIETS) Ik Zal het Ondelzoekje voortzetten.

MELVIN Suzan houdt dan de kwaliteit in de gaten.

STEF (HIJ BEGINT OVER HET VOLGENDE AGENDAPUNT)

Aan het einde van het overleg, tijdens het agendapunt'Rondvraag':
ODILE We willen de rol van de va lverzekeringsarts) in de Ziektewet terugbrengen naarveertig

procent. En ik moeterbehoorl#k extra op sturen.

MELVIN Sturenmoetje toch. (...) Het is een sturingsprobleem. Maarwdt isde last?

oDILE   Het is anders. Ze Iverzekeringsartsenl hebben hetgevoel datereen loolliemetzegenomen

wordt. Ze verzuipen [inhet aantal veranderingenl.

MELVIN  Qlfers laten zien isdeoplossing. Hetis een managersprobleem. Reni Iregiodirecteurl heeft een

probleem. H# schuiji het doornaarm#. Ik schu fhet naarjou. Daarbenje vooraangenomen.

ODILE   - ZEZUCHT-Melvinlegt hetgewoon bg eenanderop hetbordie.Makkelgk zat.
Het overleg wordt afgesloten.

156



onophoudelijke onrust

Verandering en verzekeringsarts problematiseren 6.2

Destafarts maakt indeepisode Hetgeloof geven, als uitzondering in ditonderzoek, deel uit
vaneentijdelijkecoalitie van leidinggevendentenopzichte van de verzekeringsartsen. Zij werkt
samen metdedistrictmanagerendeoperationele managerom een gedeeldedefinitie vande
situatietot stand te brengenen in stand tehouden. Zedefinierenallereerst een gezamenlijke

verantwoordelijkheid voor het noodzakelijk sturen van verzekeringsartsen, in het bijzonder van
hun tijdbesteding.
Indeeerste scene spreekt de stafarts expliciet overhet gezamenlijksturen van het verzeke-

ringsgeneeskundig handelen: "Degedragsverandering bij de va-en [verzekeringsartsen] gaat de
laatstetijd fijn. Laten wedat vooral vast proberen te houden". In een latere scene, opnieuw op

het podium van de vestiging, zal zeopnieuw spreken over'we' wanneer zetermen gebruikt als
"sturen" en "keuzes maken" (scane V p. 164) Wanneerze het meteen standpunt van de coalitie

van leidinggevenden niet eensis, sprekendedistrictmanageren deoperationele managerhaar
ook aanalsdeelnemeraandeze coalitie. Ze roepen haarter verantwoording wanneerzeeenan-
deredefinitie van desituatie hanteertdande rest vandecoalitie: "Jebenter ZELF BIJ geweest",
"Ja, vorige week" (scene VI p. 166)

Deoperationele managervervultde hoofdrol indetijdelijkecoalitie. Zij neemthetinitiatief
vooronderzoekop basis waarvan de coalitie wordt gevormd: het stellen van prioriteiten. Haar
conclusie luidt dat de norm van vijftig procent verlaagd kan worden naar veertig procent, waar-
dooreersteclaimbeoordelingen WAO (weer) meer prioriteit moeten krijgen dan de uitvoering
vande Ziektewet. Het formaliseren vandit besluitgebeurtophet podium vande vestiging,
aangeziendeeerste scene zich afspeelt ineen regulieroverleg van leidinggevenden. Deopera-
tionele managerbrengtditin ("dan is mijn voorstel dat...")endeanderen gaan akkoord. Dit is

overigens niet het moment waarop'het besluit'daadwerkelijk genomen wordt. De voorzitter
van het overleg introduceert hetonderwerp prioriteren immers als "Die [vijftig procent] wil-
len weanders". In de rest van dezeepisodeonderhoudtdeoperationelemanagerin haar rol als
hoofdrolspelercontact metde verzekeringsartsen, namensdetijdelijke coalitie. Zij spreekt ze
individueel over'het beleidsstandpunt' van de coalitie, en ze schrijft en verspreidt hierover een
memo (zie scane III p. 160, scane IV p. 162, en scane Vll p. 168)

Detijdelijkecoalitie van leidinggevenden beschouwt prioriteren als een gegeven. Hieronder
verstaatzij het verdelen van verzekeringsgeneeskundige werktijd, waarbij voldoendetijd moet
worden besteed aandeeersteenookdetweede prioriteit. Het is hetdefinieren van hetprobleem
met betrekkingtothet prioriterendatinzet is vancontinueonderhandeling. In ditcontinueon-
derhandelen wordt het positiespel gespeeld.

In dezeeerste scane problematiseertde stafarts voornamelijk het tempo waarmee veranderin-

gen in het verzekeringsgeneeskundige werkelkaaropvolgen. Ze pleit voorhetnemen van meer
tijd voor het doorvoeren van veranderingen voor verzekeringsartsen ("er moet gewoon duidelijk

zijn (...). Ze weten het gewoon niet"),enze verwoordtdeelkaarsnelopvolgende veranderingen
als "erover heen walsen". De operationele manager gaat mee in deze probleemdefinitie
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'Ze ziinbozig'

Na het stafoverleg, in de eerste scane, stuurt operationeel manager Odile een e-mail aan de

/         verzekeringsartsen, cc naar'management en staf' van de vestiging. In dit bericht geeft ze een
        overzicht van het aantal spreekuren WAO en ZW dat elke verzekeringsarts de afgelopenvier
I... weken in de elektronische agenda had staan.

Stafarts Suzan loopt de kamervan districtmanagerMelvin binnenmet de geprinte e-mailin
haar hand. Ze blijft bij zijn bureau staan.

SUZAN Odile heeft de va-en [verzekeringsartsenj een mail gestuurd hi.

MELVIN  - HIJ KUKTHAARALLEENAAN -

Stafarts Suzan gaat tegenover districtmanager Melvin aan zijn bureau zitten.

SUZAN  Ik heb eengesprek met zegevoerdoverde Ziektewet. Ze doen meerdanhierstaat. Ze doen

verschillende beoordelingen, b#voorbeeld tel€fonisch en datregistrerenzeniet.
- STILTE -

Diemail vanodile, va-enz#nbozig datze meer WAO moeten doen. Terwgl ze meer ZWdoen

danerstaat, enerb#voorbeeldgeenurfiedageninstaan. Endan eerst 1 Zwen nu weer
mitlder-ZE KIJKT NIETBEGRUPEND -

MELVIN -zucHTEND-Va-en diezeuren dat ze hard werken,jaja. Veel van hetzeffe teltniet. Telefonisch,

ja, eenhuisarts bellenzeker. Zich indekken.Dat is UITSTELGEDRAG. Daar z#nzegoedin.
SUZAN Datbenikdus echt nietmetje eens.

Stafarts Suzan staat op enverlaat de kamervan districtmanagerMelvin.
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wanneerze in dezelfde sclne aangeeft datdehuidige verandering veel aandacht van haar

vraagt ("ik moet er behoorlijk extra opsturen"), want verzekeringsartsen "hebben het gevoel
datereen loopje met ze genomen wordt. Ze verzuipen" in hetaantal veranderingen. Prioriteren
is een probleem omdat het alsde zoveelste verandering wordt gezien.
Tegelijkertijd presenteertde operationele manager prioriteren hier juistalsoplossing vooreen

groterprobleem, in lijn metdeboodschap van dedirectie. Ze is van meningdatdetijdverdeling
van verzekeringsartsen efficianter kan: "Er moet minder ZW-tijd worden gepland [dan de eerder

afgesproken norm]dus. Deze tijd kunnenze vullen met WAO". Eenonvoldoendeefficientetijd-
besteding is een gedeelde probleemdefinitie van detijdelijkecoalitie, aangezien 'het besluit' om

verzekeringsartsen mindertijd te geven voorde uitvoering van de Ziektewet gezamenlijk wordt
geformaliseerd in het overleg. Hetonderwerp'prioriteren' wordt in deze eerste scene immers

geintroduceerd als: "prioritering. Die willen we anders", en afgesloten metdeconcluderende
woorden: "We willen derol vande va [verzekeringsarts] inde Ziektewet terugbrengen naar
veertig procent" (p. 156).

In hetonderhandelenoverde probleemdefinitie van decoalitie presenteertdedistrictmanager
een heel anderprobleem, namelijkde verzekeringsartsen. Ditdoet hijzowel indeeerste scene

op het podium vande vestigingals in een onderonsje metde stafartsachterdeschermen in
detweede scune. In deeerste scene laat hij zich verschillende keren negatief uitover verze-

keringsartsen:"- cynisch - Dat wordt gewoon uitgesteld","Die artsen kunnen niet met... om-
gaan", "dat is dan dom" (p. 156).In de tweede sc6ne reageert hij nauwelijks op het verhaal van de
stafarts. Deenige reactie isopnieuw uitgesproken negatief: "- zuchtend - Va-en diezeuren dat
ze hard werken, ja ja".(...) UITSTELGEDRAG. Daarzijnzegoed in".
Waarschijnlijk probeert hij een inschatting te maken van de ruimte bij verzekeringsartsen voor
verandering, door de reactie van de stafarts op zijn negatieve uitlatingen te polsen. Want in de
laatste sctne van dezeepisode (p. 172), achterde schermen inafwezigheid vandestafarts, pro-

blematiseerthijde verzekeringsartsenaanzienlijkminder:"Maarikga weI uit vandegoede wil
van onze va-en". Ook zegt hij tegen de onderzoeker tijdens de observaties dat hij de reactie van
de stafarts beschouwt als"een belangrijk signaal" voorde reactie van verzekeringsartsen. Bo-
vendien problematiseert hij ook zelf, opnieuw in afwezigheid van (staf)verzekeringsartsen, het
tempo van veranderingen in een regionaal managementoverleg: "dat gooithetallemaal weerin
de war", "maar mensen willen weten waarze aan toe zijn".

Positie bepalen achter de schermen 6.3

Terwijl de stafarts in deeerste sceneexplicietdeelgenoot is van detijdelijkecoalitie van leiding-
gevenden, representeert zij in hetdaaropvolgende onderonsje met een van haarcoalitiege-
noten juistde uitvoerende verzekeringsartsen."6 Ze loopt naardedistrictmanagerom namens
de verzekeringsartsen te reagerenopeenopenbaaroptreden vandecoalitie. Hetgaatom een
e-mail van de operationele manager: "Ze doen meerdan hierstaat", - ze kijkt niet begrijpend -,
"Va-en zijn bozig".'" Ditbetekentdatdestafarts ookdeel uitmaakt vande publiekscoalitie van
verzekeringsartsen.
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le mag ook mon naam eronder zetten'

Operationeel manager Odilelegt districtmanager Melvin een conceptmemo voor waarinze
de verzekeringsartsen oproept om te prioriteren, want'we moeten onze tijd (ndg) efficienter
benutten!'. Ze geeftaan dat maximaal veertigprocentvan de werktijdbesteed mag worden aan

.      de Ziektewet.ODILE   Het Me memoj isnogniet afhoor Vul hetgerust aan.

MELVIN  Ik heb ernietzoveelproblemen mee. Ikzou hetalleen... watstrikteropschr#uen.

ODILE   Ha. Ik vondhetal zokortdoorde bocht. Zitten ze weerze zeuren'0, da's Odile weer hoor, heel

kortdoordebocht'.

MELVIN Maarjemag ookm#nnaam eronderzetten hoor.

ODILE   Nec. Nee, neu, nee, nee, nee.

MELVIN   0, ik wou al zeggen

ODILE Nee.

MELVIN (HIJ GEEFT WAT TEKSTSUGGESTIES, ODILE MAAKT AANTEKENINGEN) MOChtje ernog overwillen, eh,

praten Imet de verzekeringsartsenj, eh, vraag dan...

ODILE  Ja, dat wil ik even doen in het eerst volgende werkouerleg.

MELVIN Ofkom even langs, ofzoiets. Zo zou ik het aanpakken.

ODILE Hm.

- STILTE -

Ja,ja, dat was ook m#nbedoeling. Om terug te koppelen op de overleggen.

MELvIN  En houd Suzan Istqfartsl eenbeeje korthk.Datz#nietgaat eh, emmeren.

ODILE (ZE SCHRAAPT HAAR KEEL)

- STILTE -

(ZE BEGINT OVER IETS ANDERS TE PRATEN)

Na dit overleg brengt operationeel manager Odile wat kleine wijzigingen aan in de memo.

Vervolgens stuurtze hetper e-mail naar iedereen op de vestiging die betrokken is bij de uit-

voeringvanZiektewetofWAO.
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De stafarts heeft een dubbelrol, wat haartot bemiddelaar maakt. Zij kan in sociale interacties
deelnemen aan zowel deoptredende coalitieals aan de publiekscoalitie. Goffman (1990: 148)
steltdateen bemiddelaarbeidecoalitiesde indruk wil gevenaan haarhet meest loyaaltezijn:
"The go-between learns the secrets of each side and gives each side the true impression that he will
keep its secrets; but he tends to give each side the false impression that he is more loyal to it than to the
other". De stafartsdoetoverigens weinig moeite om haarloyaliteit aan de verzekeringsartsen

verborgen te houden voor haar leidinggevende coalitiegenoten, zekerachterde schermen dus

zonderverzekeringsartsenalspubliek. Ditmaakthaarpositieniet minderlastig."8

Achterde schermen, van zowel de vestiging als de coalitie, proberen verschillende coalitie-

genoten hetonderhandelen indecoalitie,overdedefinitie van de situatie,te bernvloeden. In de
tweede sctine (p. 158) zoektde stafarts dedistrictmanager op, in de derde sctne looptdeopera-

tionele managerbij hem binnen. Dit geeftdedistrictmanagerde rol van regisseurin detijdelijke
coalitie.

Inderol van regisseurgeeft hij raad aan despelers, in hetbijzonderaandeoperationele manager
in haarrol als hoofdrolspeler. Zij komtdagelijks bij hem langs voorstrategischadviesen steun. Zo
wil zeeen memo, metdeboodschap van decoalitiedat efficienter moet wordenomgegaan met
verzekeringsgeneeskundige tijd, pasonder medewerkers verspreiden nadat ze het concept met
hem heeft besproken:"Het is nog nietaf hoor. Vul het gerustaan". Tijdens de besprekingtestde
districtmanagerhaar positle als centrale speler vandecoalitie:"Maar jemagookmijn naam er-
onderzetten hoor (operationeel manager: Nee. Nee, neu, nee, nee, nee). 0, ik wou al zeggen". De
operationele manager wordt in deze onderonsjestot de afgevaardigde van de coalitie gevormd,
die optreedt voor het publiek van verzekeringsartsen.
In de rest van de episode zoektdeoperationele managerdedistrictmanager nog regelmatig op
om strategieen voor het contact met verzekeringsartsen te bespreken:"Maar jezou zeggen van
eh, individueel?" (scjne V p. 164), "dan wil ikeven met jeafstemmen hoe ik(...) naarde va-en
toe" (scene VI 11 p. 172).

Dedistrictmanagerisookuitzichzelf geneigd haar van adviestedienen. Inallesc6nes waarin

hij metdeoperationele managerineen onderonsje overleg voert, probeerthij haardefinitie
vande situatiete beinvioeden. Hij legthaarsteedsopnieuw uit wathungezamenlijkestand-
punt is: "want zo moet je het benaderen","En dan hebben wij gezegd..." (scane IV p. 162) en "het

heldere verhaal is..." (scene Vllip. 172) Deoperationele managerluistertaandachtig en maakt

aantekeningen. Ook herhaalt ze indezeonderonsjes regelmatig woordelijk het standpuntdat
dedistrictmanageruitdraagt. Hij,opzijn beurt, bevestigthaardaarin. Wanneerdeoperationele

managerineen latere scene bijvoorbeeld zijn definitieoppiktenaangeeftdat zeerdaadkrachtig
naargaat handelen, reageert hij enthousiast:"PRECIES. Dat, datmoet je vasthouden" (scene V
p. 164)·

Kortom, dedistrictmanagerinde rol van regisseurendeoperationele managerinde rol van
hoofdrolspeler repeteren regelmatig vooronderhandelingen met hun tijdelijkecoalitiegenoot
de stafarts. Zij definieren daarbij de veranderingalseen noodzakelijkeefficientieslag, en de
verzekeringsartsen als het belangrijkste obstakel.
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Dit is gewoon uitgewerkt beleid'

Eenpaaruurna het versturen van dememo krijgt operationeelmanager Odile vanstafarts
Suzan te horen dat verzekeringsartsen er«verhitte gesprekken" overvoeren:"Ze zijnbozig. Ze
vinden dat je niet goed geteld hebt".

Operationeelmanager Odilebrengt ditbij districtmanagerMelvin in eenformeel'productie-

 

overlegi waarbij ook de cijferproducent aanwezig is ter sprake.

ODILE   Ik heb eenprobleem. Ik heb een emstigprobleem. en datis het verhaal overdieprioriteiten.
Suzan Istafartsj, diestaatmeteen op haarachterste benen natuurl#k. - zE DoET SuzAN NA-'Ik
voorspeljedat... wantjulliekunnen nog niet eensgoede difersleveren.Dusalsje daardan al
beleidsuitspraken opgaat baseren dan slaanzeje ermee omjeoren'.Deze c#fers-zE wusroP

EEN OVERZICHT - gn nietgoel

MELVIN Dat is Weerstaj>raat.

ODILE  Janatuurl#k, maar...
MELvIN   Er is maar fin ding leidend, dat is e-Agenda felektronisch agendasysteemb

ODILE Ja, maarze doen meerdan watin e-Agendastaat.

MELVIN Ze mogen (veel tjdvooreingeual rekenen) endan hebbenwe nogwaturen. dankomenwe

nogniet aan veertigprocent.
ODILE (ZE HOUDT EEN TECHNISCH VERHAAL, ONDERSTEUNT DOOR DE CIJFERPRODUCENT, WAARIN BLIJKT

DAT E-AGENDA STRIJDIGE CIJFERS OVER DEZELFDE AGENDA'S BIEDT, EN DAT DE VERZEKERINGSARTSEN

DAARVAN OOK OP DE HOOGTE ZIJN) Dus ik heb nu zoiets van: ik mott daartoch nog eerst grondig

naarkjiken voordat we er wat overroepennatuurlgk...

MELVIN > Di  is alleenmaarhet uitgangspunt Odile, daargaat het om. ze kunnen zelfook nadenken of

ze met veertigprocentuitkomen. (...) Wehebbennietopprioriteitenb#gesteld, we hebbenge-
zegd'we constateren dat voor vilfhgprocent, dat we daarruinlte in hebben, gezien e-Agenda'.

H2. Want zo moetje het benaderen.

ODILE Dat Ic#fersj MOET kloppen anders maak ik mezefVOLKOMENBELACHELUKMelvin. En dat
wil ik niet.

MELVIN  Ditisgewoon uitgewerktbeleid.Je moetze verantwoordelgk voor hun eigen c fers maken.

(ODILE MAAKT AANTEKENINGEN) Dat is alt#d het spel. Zeproberen nu hier weeraan te morrelen

doorte zeggen'decijfers kloppen niet'.Nee. Zez#nverantwoordel#k voorhun eigen agenda.

Enalszeproblemen hebbenbinn dit beleid, laatze maarnaarje toekomen, laatze maar
met hun cjifers komen dan.

(ZE PRATEN VERDER OVERANDERE DINGEN)

162



onophoudelijke onrust

Ook hetelektronischeagendasysteem e-Agenda speelteen belangrijke rol in detijdelijkecoa-
litie van leidinggevenden - naast de districtmanagerals regisseur, deoperationele managerals
hoofdrolspelerendestafarts als bemiddelaartussen leidinggevendenen verzekeringsartsen. In
de vierde scjne krijgt dit elektronische systeem de rol van auteur, net zoals in de meeste andere
scanes van deze episode (en in hetobservatiemateriaal).
Dedistrictmanageren deoperationele manager zetten hetagendasysteem in om een beeld van
de werkelijkheid te crearen. Barbara Czarniawska (1997: 139-140) spreekt in dit kaderoverelek-

tronische registratiesystemen als 'an inscription ofa reality rather than a causativeforce',waar-
door voor mijn constructie 'what the texts [of e-Agenda]  say is  less interesting than what they  do'

(zie ook paragraaf 4.2). Het werkelijkheidsbeeld datde managerscrearen met decijfers van het

agendasysteem isdat vaneen verzekeringsgeneeskundige praktijkdie nietefficientis, omdat
huntijd nietoptimaal wordt benut. In deze definitie is prioriteren dus een oplossing, meerdan

een probleem van de zoveelste verandering.

Decijfersin hetagendasysteem wordendoordebeide managers ingezetalsrepresentatie van
verzekeringsgeneeskundige spreekuren. Op deze manier proberen zij overtuigend en onweerleg-
baarbewijs teconstrueren voorde noodzaak van de verandering. Deze pogingtot representatie
door middel van cijfers betekentdatzij het verzekeringsgeneeskundige(re)produceren als'een

spreekuur Ziektewet van veertig minuten' en'een spreekuur WAO'. De (staf)verzekeringsartsen
kunnenditervaren alseen reductie van hun werk. John Law (1994: 131) suggereert overigensdat
dezedynamiek nietuitzonderlijkis: 'outsiderstendtodelete the work of others. And theytend, in
particular, todelete theworkof subordinates: toassumethat(...) work gets don€'automatically', as if
people were programmable devices'.
Uitditgebruik van hetagendasysteem blijktopnieuw dekracht vande mythe van beheers-
baarheid (zieook paragraaf 4.5)· Inditonderonsjedefinierendedistrictmanageren vooral de

operationelemanagerdecijfersuithetagendasysteem als beperkt ("zedoen meerdan watin
e-Agenda staat") en onjuist: "Deze cijfers zijn niet goed". Desondanks presenteren de managers

decijfers zondertwijfel voorde stafartsen uitvoerende verzekeringsartsen. En ook in hun eigen
onderonsjes overheerst een geloof in de cijfers als'hard' bewijs. Zo zegt de districtmanager in
een volgend onderonsje (sctne V p. 164), over hetonderzoek naarhetaantal spreekuren inde
elektronischeagenda:"Maarde feiten spreken, dat waren de feiten die hieroptafel lagen".

Vooral dedistrictmanager presenteert een werkelijkheid waarincijfers noodzakelijkzijn om te
kunnen onderhandelen. Op het podium van de vestigingzegt hij over het sturen verzekerings-
artsen: "Cijfers laten zien is de oplossing" (sciane I p. 156). Ook in een onderonsje met de opera-
tionele manager hanteert hij deze technischeoplossingsdefinitie: "Dit is gewoon uitgewerkt
beleid. Je moet ze verantwoordelijk voorhun eigen cijfers maken. (...) laatze maar met hun eigen
cijfers komendan".

Deoperationele manager gaat mee indezedefinitie van cijfersals noodzakelijkeoplossing:"lk
vraag meaf hoe (...) dit hele verhaal te kunnen sturen. (...) Als je daar geen behoorlijke sturings-
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 Ze hebben de ruimte gekregen. Dat is duidel#k'

Operationeel manager Odile heeft kort na de vorige sc&ne twee e-mails ontvangen van boze
verzekeringsartsen die vijftig procentvan hun werktijd eisen voor deuitvoering van de Ziek-
tewet. Ze loopt gehaast naar districtmanager Melvin en gaat tegenover hem aan zijn bureau
zitten.

ODILE Hoi.Hebjeje mail noggelezenP Nunet,AfgelopenkwartierP Watik doorgestuurdheb. Ik heb

het beleidsstandpunt nu natuurl#krondgestuurd, nouik kreeggel#k uragen erover. - ZUCHT

        MELVIN  - Hu LEEsT HEr BER,cHr-Nou, datis toch nietzo'nprobleem, dit2 (...) Ik denk datje nu indivi-

-Ditis van Victor Iverzekeringsartsl.Dieginggelgk...

dueelmet Victoraan deslagmoetom tezeggendat veertigprocentgenoeg is.
ODILE (ZE VERTELT HOE EEN VERZEKERINGSARTS MAKKELUK KAN SUGGEREREN MEER TIJD NODIG TE HEBBEN)

MELVIN Jamaar, alsh# dgibedoeltdanhebjeduseengesprek met Suzan Istafartsl. want dat is even
niet de bedoeling. (...)

oDILE Ze moeten zoveel doen van Suzan, datis een verdergaandprobleem hi. Z# zit dus tegen ieder-
een te roepen 'enje moet nu (onderdelenvan de WVP) maken, ze moeten erilu komen'. Ik zeg
'Ho ho ho Suzan, hoekomje daarnu bgr- ZEDOET SUZAN NA - ladatstaatin deprocedure'.
Dusik zit hiernatuurl#k tussen empaarvureninhE

MELVIN Nee, maarzehebben de ruimtegekregen. Dat is duidelvk. Ze willenhemnou noguerder...
oDILE   Ze hebbenheelueelruimtegekregenvan Suzan. Suzanwashetertochooknietmeeeensdatik

die memo zou rondsturen. Nu heb ik dus onmiddell#k een reactie conform haar idee.
MELVIN Jakomhe. (...) Maardejkikn spreken, dat waren «feitendie hierop tqfel |agen.Hetgaat

gewoon om, om, om deprioriteiten die zegoed moeten doen. (...)
ODIL Oke'. Maarjezou zeggen van eh, individueel?

MELVIN  Ik zoudatindividueel doen. Want watbelangr#k is, denkik voorjeit,isomeens evente we-
ten... hoe Suzan dat nou ingekleurd heeft.

ODILE Ja.Nou ikzal hetdus even uitleggenuanik vindhetgoed watje allemaal wilt, maarhetzit al-
lemaalindie-ZESLAATMETHAARHANDOPTAFEL-Veert g-SLAATMETHANDOPTAFEL-  RUten

pergeval'.
MELVIN PRECIES. Dat, dat moetje vasthouden. (...) die nonnering. dat is dan de basis ha.

oDILE   (...) Goed, ik loop snel naar Victor  verzeke»gsartsj, voorhiinaarhuis is.

Operationeelmanager odile verlaat de kamer van districtmanagerMelvin.
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informatieoverhebt" (sctne VIll p. 172). Dedistrictmanagerbevestigthaarconclusiedirect:
"datdefinieer je helder. Wij kunneo [zondercijfers] niet sturen opde Ziektewet" (zie ook para-

graaf 4.7)·

Loyaliteit van de stafarts wantrouwen 6.4

Het gebruik van hetelektronischeagendasysteem biedtdetijdelijkecoalitie van leidinggeven-

den, in de ogen van de managers, dus'feiten'. Tegelijkertijd maakt het systeem de optredens van
decoalitie kwetsbaar, doorhet risico van beperkte representatie en onjuistheid of een onhelder

verband tussen het virtueleen het fysieke (zieook paragraaf 4.4)· Een kwetsbaarheid die vooral

doorde stafarts wordt benadrukt.
Destafarts beschouwt hetelektronische agendasysteem minderalsan inscription of a reality, dus
alseen schepper van werkelijkheidsbeelden, dan dedistrictmanageren deoperationele ma-
nager. Zij stelt binnen decoalitiealsenigede representatie van decijfers uithet elektronische

agendasysteem e-Agenda terdiscussie, vanuit haardubbelrol. Daarmee dreigt zij de voorstel-

ling van de coalitie, zoals de managers deze voorogen hebben, te schaden. Zij 'acts in such a way

as to destroyorseriouslythreaten the polite appearanceofconsensus'tenopzlchtevan deverzeke-
ringsartsen in de rol van publiek (Goffman 1990: 205)·

Dedistrictmanagerendeoperationele manager bevestigen elkaar, in onderonsjes, in dedreiging

die de stafarts vormt voor het (snel) uitvoeren van de verandering. De stafarts zet het elektro-

nischesysteem inderdaad in bij het onderhandelenoverdedefinitie in decoalitie, wanneerze

vooral reageert namens de publiekscoalitie van verzekeringsartsen. Haar meldingachterde
schermen bij de districtmanager ("Ze doen meer dan hier staat", scane Il p. 158) zal ze later in

een formeel overlegpresenteren als uitgangspunt: hetiszo"dater veel meerspeeltdanalleen
e-Agenda. En ikdenkookdat het goed isdat wedus nietalleenope-Agendagaan sturen, maar

ookopanderedingen"(scene VI p.166).

In het eerste onderonsje van dezeepisode waarschuwtde districtmanagerde operationele
manager al: "En houd Suzan [stafarts] een beetje kort h&. Dat zij niet gaat eh, emmeren" (scene
llip.160).Hijis blijkbaar van mening dat zij al (te) veel handelingsruimte heeft in of in relatie
tothetpubliek vandecoalitie, deverzekeringsartsen. In hetvolgendeonderonsjedefinieerthij

overigens ookdeautonomie van de verzekeringsartsen als(te)groot: "Ze [verzekeringsartsen]
hebben heel veel ruimte gekregen van Suzan" (scane IV p. 162). In de vijfde scene expliciteert
de districtmanagerdit wantrouwen in destafarts nog eens. Hij geeftde operationele manager
hetadviesom uitte zoeken of de stafartsdedefinitie van de coalitie, dat prioriteren en sturen

noodzakelijk is, voldoende in stand houdtten opzichte van de verzekeringsartsen. Omdat ver-

schillende individuen zich in een gezamenlijk werkelijkheidsbeeld van de coalitie moeten kun-

nen vinden, isdekern vanditbeeld meestal minderspecifiekdan individueledefinities vande
situaties. Daarom is het voorde managers relevant"om eenseven te weten... hoe Suzan dat [de
noodzaak van prioriteren] nou ingekleurd heeft" in sociale interacties metde verzekeringsartsen.
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ye moetze natuurl#k toch motiveren'

Een week na de eerste scane vindt het'stafoverleg' opnieuwplaats. Wanneer iedereen is gaan
zitten in dekamer van districtmanagerMelvin, neemt stafarts Suzan meteen het woord.
SUZAN Hetgaatevenoverdediscussie overdeprioriteiten. Ziektewet wasprioriteit Un, datisnu

veranderd naarEWT lWAOj weerprioriteit aL Watikmerk. isdat dit hefifgeproblemen
geeji beneden fb# de verzekeringsartsenj.Jeprobeert ze tock zo ver te kn#gen... En ik begn#p
dat natuurl#k best, als daarspanning op staat, als de EWT [WAOj niett#dig ofhelemaal
nietgedaan worden. Maarja, dat is implicietaan een keuze, alsje findingprioriteitmaakt.
Wat ik merk. ik heb de ajgelopen week met alle va-en de Ziektewetrol uitvoerig besproken (ZE

VERTELT ER UITGEBREID OVER).  0Uter he£ft z#n opdracht al teruggegeven, die weigert nog ZW te

                               dom,

en Victorzit er ook over te denken. Nouja, dat zie ik dus hele,naal in elkaarzakken. Voor

mfi wordt het natuurl#k ook wat moeil#k om toch ze tepromoten, en te zeggen'wegaan die
prioriteit aandachtgeven'terw#! aan de andere kant mensen.- Jadedrukisgewoon tegroot.
Ik denk toch dat we daareen keuze in moeten maken. Maardanmoeten wehet ook een beeje
meerde aandachtgeven, enin iedergeval de t#d. (ZEPRAAT ERNOGEEN PAARMINUTEN OVER)De

Ziektewetrol, diezieiknugewooninstorten.Dat vindik best, maardangaik ernietallemoeite
meervoordoen. Wantje moetze natuurl#k tock motiveren.Je kan va-en nietzeggen'nu is weer

datprioriteit, dan is weerdatprioriteit:Jebouwtdatop,jewerktdaaraan. Enopzichdenk ik
dat het volkomenreeelisals erminder.. alserte weinig, te veel t#d voorgeplandis, datjezegt
van'dat beperk ik: -MELVIN MAAKT VEELAANTEKENINGEN - Maar, zoals ik al uorige week heb

getracht uitte leggen, dat erveel meerspeeltdanalleen e-Agenda.Enikdenkook dat hetgoed
isdat wedusnietalleenop e-Agendagaansturen, maarook opandere dingen (ZE PRAAT ERNOG

EEN PAAR MINUTEN OVER). Maardit werktgewoon demotiverend. En dat vind ikjammer.

ODILE JCL

STEF  Jaikbliifhet toch een bee(je rigide uinden (...) omgewoon alleenmaartezeggen'als hetgeen
vilftigprocent is, dan stop ik ennee'.

SUZAN  Ja, dat kanjenatuurl#kzo stellen, maarals ik zeallemaal spreek, zeggenzedatze erallemaal
drukmee bezig ziin. Zelfs zo druk, dat zehet amperkunnen redden. En vervolgens wordt het
verminderd. Dat is het dect. Nouja, dat is niet erg stimulerend. 6..)

MELVIN  Nou, het wordt niet verminderd.

SUZAN  Ja, het wordt naarveertigprocentgezet.
MELVIN Zo langze duszelfhun (agenda nietgoed volplannen) moeten zeernietoverzeiken, ZEGIK.

Datzeg ik injeite. Want ze zitten te zeiken overniks. (...) Maarhetgaat m# niet om veertig of
ugftig, ofzestig,oftachtig.Hetgaat erom dat ze deprioriteiten volgen. Endat doenzeniet.

SUZAN Maarik denk datdat danmisschien welduidel#kergecommuniceerdmoetworden, want...
MELVIN Ja, maardat...
SUZAN >HETWASMUNIETDUIDELUKDAT...
MELvIN  Dat is tochwelvaak bg va-en Iverzekeringsartsenj uindik.

suzAN   000. Nou, oke'.Nou,prima.
MELVIN Nee, maardaarkr#g ik eenbee(ie last van, Suzan.

SUZAN   Hm. (ZE PRATEN ER IN TOTAAL TWINTIG MINUTEN OVER DOOR)
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Het lijkt voor de managers overigens geen optie om de coalitie open te breken en zonder de
stafarts voortte zetten. Door middel van haar bemiddelende rol zijn de verzekeringsartsen
aan te spreken. Bovendien wordt haar inbreng in decoalitie van leidinggevenden gebruiktals
waarschuwing voor een mogelijke afgangbij de verzekeringsartsen: "danslaan ze jeermeeom
jeoren". Een waarschuwingdiedeoperationele manager serieus neemt:"anders maak ik mezelf
VOLKOMEN BELACHELIJK" (scane IV p. 162) Destafarts probeertop haarbeurt nietonder
contact metde districtmanageren operationele manager uitte komen.

Veranderingen: reeel maar ongewenst 6.5

Indezesde scjne komtdecoalitie van leidinggevendenopnieuw samenophet podium vande
vestiging, in een wekelijksoverleg. De stafarts maakt van de gelegenheid gebruikom het proble-
matiseren vande verandering nog een keer expliciette belichten. Indeminuut voordatdean-
dere betrokkenende kamer van dedistrictmanagerbinnenkomen, praatdestafartsuitzichzelf
tegen de onderzoeker. Ze verteltdat verzekeringsartsen vinden datde veranderingen elkaar te

snel opvolgen, en zij is het met hen eens:

"Vandaag worden de zwaarden geslepen beneden [bij de verzekeringsartsen]. Er is natuurlijk grote
mot nu over die prioriteiten. (...) Verzekeringsartsen, je kunt niet zeggen'deene maand doen we
het zus, en deandere maand doeje hetzo'. Dan moetje een enorme aanloop nemen, om ze te moti-
veren. En als je het dan ineens omdraait dan is het ook meteen over, daar beneden".

Wanneerhetoverlegophet puntstaat officieel te beginnen, neemtdestafarts meteende regie.
Ze geeft zichzelf het woord en detijd. Haar monoloog over"de discussie overde prioriteiten" en
ookdedialoogdie vervolgensop het podium wordt gevoerd, latenziendatzij haardeelnameaan
deoptredendecoalitieende publiekscoalitieervaartals rolbotsing. Een botsingtussen de bemid-
delende rol in de coalitie van leidinggevenden en de vertegenwoordigende rol in de publiekscoa-
litie van verzekeringsartsen.

Ten eerste dient zij loyaal te zijn aan twee partijen die regelmatig als tegengesteld worden
ge(re)produceerd (zie ook paragraaf 3.5)· Ze spreekt bijvoorbeeld overde noodzaak van het

opleggen van prioriteitendoorleidinggevenden:"ik begrijpdat natuurlijk best"en "opzichdenk
ikdathet volkomen reael is". Tegelijkertijd benadruktzedatopnieuw een verandering voor
verzekeringsartsen een probleem is:"Je kan va-en niet zeggen 'nudit,dan weerdat'. Je bouwt
datop". Verzekeringsartsen van een andere vestiging verwoorden in interviews overigenseen
veranderingop vergelijkbare wijze. Ook zij maken onderscheid tussen 'reeel' en 'onmogelijk': ze
noemen een productienorm 'haalbaar' en 'redelijk'terwijl zetegelijkertijd proberen de invoering
ervan onmogelijkte maken (zie ook paragraaf 4.6).
Dedistrictmanager gaat hierniet mee in hetdoordestafarts gepresenteerdetegenstelling. Hij
definieertopnieuw nietde verandering maarde verzekeringsartsen alsprobleem: "zezitten te
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<En we beginnen alweer te kappen'

Wanneer het stafoverleg is afgelopen, blijven districtmanager Melvin, operationeel manager
Odile en stafarts Suzan aan de vergadertafel zitten.

suzAN   De verzekeringsartsen, ze hebben natuurl#k een hele overloop laan veranderingenl gehad. Ze

hebben alle reutgekregen. Nou, dat kost veel tild.Nu kn#gje embeetie eenstabiele situatie. En

ze willentoch nogembeetjegewoonde ruimte hebben omhetgoedin te kunnen redelen.
MELVIN   - HIJ KIJKTONTEVREDENEN ZUCHT DIEP'-

SUZAN ZEHEBBENHETGEVOELDATZE... Wez#n ennee bezig en WEBEGINNENALWEER TE

KAPPEN.

MELVIN Jamaarluisternougewoon eens een keerJesnapt niet wat ikzes. (Hu PROBEERTUITLEG TE

GEVEN AANDEHANDVANTEKENINGEN EN CIJFERS)

           SUZAN  '(ZE IS HET NIETEENS MET ZIJN UITLEG EN GAAT 00*TEKENEN)

      MELVIN  >-HuxurrBoos-DANZALIKHETJEEVENHEELHELDERMAKEN. (HUTEKENTNOGMEER)Ik vind datze daarzelfover na moeten denken.

SUZAN  Ja, maardathebikdusbereiktdoordaarmetzeallemaal overtegaanpraten. Maardat

bereik, doorzo'nmemo eroverheen, dan ishetmeteen weer..Wantzezien dat niet als discus-
siepunt, niet iets om overna te denken. Er wordtgewoongezegd: AF-ZE SLAAT Op TAFEL» Geen

VU#gprocent meer, VEERTTG.

MELVIN Datstaatheel duidel#k verwoord indatstuk, datheteen discussi€punt is.

SUZAN   Dat is niet waar.

MELVIN En bovendien,je hebt erzeMjebenter ZELFBU GEWEEST.

ODILE Ja, vorige week ook.

SUZAN  Ja. ik heb ookgezegd dat heteenHOOP COMMOTIEgaatgeven.

MELVIN Ja, maardat magook best.Datzeerovernadenken.Maarze vindenhet vanzelfsprekend.

suzAN    Dat is niet waar.Dat is NIET waar. (...) Ditgaatgewoon over- zE ritcr op z  s  - uren en

productenen datsoort dingen.
MELVIN  Nee, hetgaatgewoonovereen retle verdeling van een weektaak.
- einde deeli -
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zeiken over niks", "daar krijg ik een beetje last van, Suzan". De stafarts en de managers
positioneren zich soortgelijkalsals in deeerdere scenes, zoals het overleg van de vorige week,
maarnu sterker.

Ten tweede presenteert de stafarts in de zesde scene rolbotsing wanneerze aangeeft dat ze
haar rol als leidinggevendedoortoedoen van haareigen coalitie van leidinggevenden niet
goed kan uitvoeren. Zestelttijdens het formeleoverleg overdeuitvoering vande nieuwe
Wet verbetering poortwachter: "die zie ik nu gewoon instorten"door het tempo waarin

veranderingenelkaaropvolgen. Zij is van meningdatdithogetempohaarmogelijkheden voor
het sturen van het gedrag van verzekeringsartsen ondermijnt.
Destafarts verwoordthaarrol in decoalitie van leidinggevendenalshet"motiveren" van

verzekeringsartsen,dushet beheersen van hungedrag. Ditprobeertzetebereikendoorhet"echt
persoonlijkbespreken" van "discussiepunten",dusdoorhet beYnvloeden van hundefinitie van
de situatie. Ze steltdatdecoalitie haar beperkt in haar roluitvoeringals leidinggevende, door
het invoeren van een constante stroom van veranderingen. "Voor mij wordt het natuurlijk ook
watmoeilijkomopeengegeven momenttoch zete promoten (...) terwijl aan deandere kant
mensen...".

De stafartsdefinieert hierdusopnieuw deconstante stroom van veranderingen als probleem
waarbij zedreigt haarbemiddelende rol niet volledigmeeruitte voeren: "dangaikerookniet
alle moeite meer voordoen (om zete) motiveren". Haarcoalitiegenoten reageren hierop nietop
het podium.

Bereidheid in de spreekkamer aftasten 6.6

Meteen na het formeleoverlegontstaat echter, achterdeschermen vande vestigingen vande

coalitie, een stevigediscussietussen dedistrictmanageren de stafarts. In ditonderonsje, in
heteerstedeel van dezevende scene, reageertdedistrictmanager weI opdezich herhalende

presentatiedoorde stafarts van een problematisch tempo waarin de veranderingen elkaar

opvolgen.

Het is opnieuw de stafarts die hier, net als in het formele overleg, als eerste het woord neemten

vurig pleit voor "een stabiele situatie" en "de ruimte" voor verzekeringsartsen. Deoperationele
manager is in deze sc*ne ookaanwezig, maarzij zal tot het einde hiervan geen actieve rol
spelen. Dedistrictmanagergaat echter met dezelfde vurigheid als de stafartsdediscussie
aan. Hij definieertde recente verandering, waardoor verzekeringsartsen de uitvoering van de
Ziektewet in veertig procent in plaats van vijftig procent van hun tijd moeten doen, niet alseen
vande vele veranderingen maarals"een reele verdeling van een weektaak". Hij geeftdaarbij
hetagendasysteem opnieuw een grote rol, en hanteertdecijfers overdeagenda's van de
verzekeringsartsen als belangrijkste discussie-instrument.

Opzijntekeningenentechnische verhaal, overhet plannen en indelen van verzekeringsgene
eskundige spreekuren, reageertde stafarts met een nieuw argument. Zij problematiseertde
manier waarop de verandering aan de verzekeringsartsen wordt verteld: "Er wordt gewoon
gezegd: AF - ze slaat optafel -". Hier wordt de relatieve autonomie van verzekeringsartsen

ge(re)produceerd; erkan geen sprakezijn vancommanderen, ermoet gestreefd worden naar

wederzijdse communicatie naaraanleiding van een discussiestuk.
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 Ze hebben gewoon veel te veel vr{jheid'

-vervolg deeli -
SUZAN    En de va-en  Iverzekeringsartsenj zeggen 'gedons nou eens even, we Wn net begonnen'. ZES

WEKENLATER moet het al Weer tertig. (zE GEEFT AAN MET wEL rE BEGRUPEN WANNEER EEN VER-

ZEKERINGSARTS NIETMEER WIL MEEWERKENAAN HET INVOEREN VAN VERANDERINGEN)

MELVIN   > Dan wordt hg verplicht aangewezen.

SUZAN Jalieveschat, watbenje toch een schage.Ik bedoel, hetgaat om verzekeringsartsen.Diezgn

nietzo maarbam aan te stellen en die domwatj# opdraagt, DATIS GODSONMOGELJJK
MELVIN  Opdracht ha.

SUZAN  Ja, natuurl#k opdracht, ze kunnenook ergens andersgaan werken.

MELvIN  Dat kan alt#d. Maarze moeten niet hetspel spelen van'niet de tijd hebben'. (...) Alsjullie de

vorige week twee uurdaaroverdiscussiEren, dan hebben ze bl#kbaarook gd om twee uurte

discussiEren.ENDATHEBBEN ZE VELEDAGENOPDITMOMENT, DUS ZE MOETENNIET
ZElKEN. Zozit ik erin. (...)Die t#d VERLULLENZEELKEDAG.

AIIA        SUZAN  Ja, noujagoed, k#k Melv...

    MELVIN JANEE, DATISTOCHDEREALITEITP- SUZAN    ZQ kanik natuurl#k niet discussitren.

MELVIN -HUKIJKTBoos-KUKDANGEWOONEENSINDIEAGENDA'S.
SUZAN Nee, maardaargaanweweer. Wegaan het weeralleenoverdeagenda's hebben.

MELVIN Wehebben hetgewoonover'hoe elliciEntgaan ze met hun tfidomP'.Daarhebben wehetover.

En welkeprioriteiten stellen wedaarbinnen.Dat is het enige waarwe het overhebben.

SUZAN  Ja, maardanmoetjegeengetallennoemen. Danmoetenze daarzefop komen.la, datvindik
weL

MELVIN -CyNISCH -Ja, ali ikgetallen noem, diez#nnietgoed, dat weet ik wel, dan vallenze overdie
getallen. (...) Zehebbengewoon VEEL TE VEEL VRUHEID.

SUZAN    (...) Alsjepercentages... een striktpercentage wordt heel strikt gdnterpreteerd. (zE pRATEN NOG

TIEN MINuTEN 00011)Laat maar, ik begr#p hier helemaal niets van.

MELVIN  Nee, het [verhaal vandeverzekeringsartsm] is een eenz#dige uitleg.

SUZAN Nouja, dat kunnenjullie zo vinden.

oDILE Maar, watik wel belangr#k vindis dat we welprobermingesprek tebliiven erover. Want dat

moet wel. Ik bedoel, het heefi... dat is het ellendige dus al, het verstoortzodanig de verhoudin-

gen, dat erdus haastniet meergesproken wordt met elI:aarnu, endat is nietgoed.
MELVIN   -HIJ STAAT REsoLuuT op-Ikgaroken.

Districtmanager Melvinverlaat delcamer. Stafarts Suzan en operationeelmanager Odilepak-
ken hun spullen en gaan ook weg.
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Dedistrictmanager gaathierin nietmee. Hijdefinieertde inhoud vande memo vandeoperatio-

nele manager als een "discussiepunt", waarvoor de stafarts bovendien zelf verantwoordelijkheid
draagt: "je benter ZELF Bll GEWEEST". In de memostaat vermeldtdat'staf en leidingtesamen'
tot'de conclusie'zijn gekomen dat het nodig isdatde verzekeringsartsen de uitvoering van de
Ziektewet'terugbrengen van 50 naarmaximaal 40% van de werktijd'. De memo wordt afgesloten
metde opmerking dat vragen of toelichting in heteerstvolgende werkoverleg'natuurlijkaan de
orde kunnen komen'.Opde reactie vandestafartsdatditgeen uitnodiging voor eendiscussie is,

gaat hij niet in.
Weldefinieerthij decoalitie van verzekeringsartsen nogalsonbereid tot eendialoog: "ze vinden
het vanzelfsprekend". Destafarts gooit ter verdediging het (re)produceren van een tegenstel-
lingtussen een bedrijfsmatigen een professioneel perspectief indestrijd:"Ditgaat [voor jullie
als managers] gewoon over uren en producten en dat soort dingen". De districtmanageren de
stafarts lijken niet nadertotelkaarte komen, maarzij blijven in gesprek.

In hettweededeel vandezevende sdne, vandediscussieachterdeschermen, vindteen luide

herhaling van zetten plaats. De stafarts blijft het veranderingstempo problematiseren: "ZES
WEKEN LATERmoet hetal weerterug". Dedistrictmanagerblijftdediscussie technisch, via het
elektronischeagendasysteem, voeren:"KIJK DAN GEWOON EENS IN DIE AGENDA'S".
Wanneerdeautonomie van verzekeringsartsen in het gedinglijkttekomen,omarmt destafarts
haar rol als hun representant het sterkst. Zo reageert zij fel op de suggestie van de districtmana-

gerdat leidinggevenden hettype beoordelingen (WAO of ZW) van verzekeringsartsen moeten
gaan bepalen. Zij maakteerstduidelijkdat verzekeringsartsen een uitzonderlijkegroepis: "la
lieve schat. Wat ben jetoch een schatje. Ik bedoel, het gaatom verzekeringsartsen." Om hem
vervolgens toe te bijten: "Die zijn niet zo maar bam aan te stellen en die doen wat jij opdraagt,
DAT IS GODSONMOGELIJK" Zedreigt bovendien namens hen:"zekunnenookergensanders

gaan werken". Dedistrictmanager reageert nonchalant.

Deoperationele managerheeft opnieuw geen rol van betekenisin dediscussie wanneerdedrie
centralefiguren vandecoalitieachterdeschermen bijelkaarzijn. Metuitzondering van de afslui.

ting, waarmeeze probeertde vrede te bewaren. De districtmanagerheefttotdan toe de rol ge-
nomen van opruier, om af tetasten wat de ruimte bij de verzekeringsartsen is vooropnieuw een
verandering. In de laatste minuten heeft de stafarts verschillende keren aangegeven zich niette
identificeren metde managers: "Zg kan ik natuurlijk nietdiscussieren","Laat maar, ik begrijp hier
helemaal niets van", "dat kunnen julliezo vinden".
Deoperationele managerzoekt toenaderingtot de stafarts: "dat we weI proberen in gesprek te
blijven erover. (...) het verstoort zodanigde verhoudingen". Daarmeedoelt ze waarschijnlijkop
de verhoudingtussen enerzijdsdecoalitie van verzekeringsartsen, inclusief de stafartsals hun

representant, en anderzijdsdecoalitie van leidinggevenden, vooral inde vorm van haareigen
persoon. Dedistrictmanagersluitde scene af doormeteenoptestaan nadetoenaderingspo-

gingdoorde operationele manageren aan te kondigen dat hij gaat roken.
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BUREAUCRATISCHE DRAMAIS

 We moeten geen herrie hebben'

Een uur na de vorige scane loopt operationeel manager Odile zonder afspraak de kamer bin-
nen van districtmanager Melvin. Ze gaat tegenover hem zitten, aan zijnbureau.

ODILE (ZE LEGTTWEE DINGEN AAN HEM VOOR, GEDURENDETIEN MINUTEN) En dan wil ik even metje

afstemmen hoe ik de l#n kies in het Ziektewetverhaal naarde va-en Iverzekeringsartsenj toe.

MELVIN  > Twee Va-en.

ODILE -ZE KIJKT NAARBENEDEN -Drie.

MELVIN  Wie dan,

oDILE    Wctor, Wouter en Vincent.

MELVIN Hoezo VincentP

ODILE Vincent heeft hetzelfde.Alleen hedt hg nietzo heftignoggereageerd...

MELVIN Erainernudriediegereageerd hebbenPIkzouze individueel doen.Niet collectief Gewoon

het heldere verhaal is dat het nietgaatomdievilftigprocent, hetgaatpuuromde toegevoegde

waarde, zo dicitnt en efectiefmogel#k met de t#d om tegaan. Schaarse t#d. Prioriteit voor
hen is Ziektewet, eh, eindewachtgd fWA01. Dan benje klaar, denk ik.

           oDILE   (...)Ikvraagme
afhoedeorganisatie denkt dit hele verhaal te kunnensturen. Datzo hoog

ingezet wordt op deprioriteitenstelling, alsje daargeen behoorl#ke sturingsinfonnatie over./- hebt.

MELvIN  Nee maar, dat d finieerje helder. W# kunnen nietsturen op de Ziektewet. (...)
ODILE   Nee.Ik kan hetniet hardmaken in iedergeual (...) dankanik dus niet ingesprek met va-en.

MELVIN Neewekunnen alleenmaarvragen op ditmoment'gazo ef/icitnt mogel#kmetje t#d om'.

(...)Maarikga wel uit vandegoede wil van onze va-en. Want dat moetje wel, ze zeggendat

ze die t#d hard nodig hebben, nouikgaervoorlopig vanuit datditzois. Ikhebgeenandere
gegevens- Anders creferje dus een vertrouwensbreuk met die artsen, dat moetje dus niet, niet

willen hebben want dat is verkeerd.

ODILE Neeprecies. want dat...

MELVIN   >Het moet een spel zgn.

ODILE Want datulakgaat het nuwel op.

MELVIN Hetspel.Nee, maarnumoet hetalleeneenspelz#n. W# moetenprikken enz#moetenmaar
reageren. Endan moetjemaarhopen datze erovernadenken en datzeermeebezignin.Maar
als zezeggen ereen heledag voornodig te hebben voorhetzelfieaanboddatze nu hebben, nou

danzal datwelzoz#n...Zozitikereenbee(iein. (...) Wantanders kr#gje alleen maarmeer

eh, herrie. En we moetengeen herrie hebben, want daarkanjehelentaal niets mee.

ODILE    Nee. - STILTE- oke. - STILTE - Oke:

MELVIN  Ik zou ze   allemaal individueel...
ODILE   > - vERMOEID-Jazal ik doendan. Ikgaze vanmiddag alledrieproberen even.

(ZE PRATEN VERDER OVERANDERE DINGEN)

Operationeel manager Odile verlaat de kamer van districtmanagerMelvin. Eenpaaruurlater
stuurt ze hem een e-mail met de tekst: 'verzekeringsartsen zittenweer op spoor'.
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onophoudelijke onrust

Wanneerdedistrictmanagerterugkomt van het roken, dathij isgaandoen meteen na hetinfor-
meleoverlegmet vooral destafarts, praathijeen minuutof tien uitzichzelf tegendeonderzoe-
ker. Hij reflecteert op de sociale interacties met de stafarts:

Heftigediscussies he? KOMNIET AAN DEVRIJHEID. (...) Dusom daardanaantegaanpeuteren.

Dat zie je nu een beetje, het is gewoon peuteren watje probeert Dan zie je al dat de stafarts, die
krijg je daar al niet in mee. Dus dat is een belangrijksignaal. (...) het is kneden. Erover praten, blij-
ven praten, ze een beetje het geloof proberen te geven, domineeachtig.

In de achtste en laatste scene van dezeepisode zoektdeoperationele managernog een keer
bevestiging bij dedistrictmanager. Ze vraagt hem opnieuw adviesoverde benadering van de
uitvoerende verzekeringsartsen, hij legt nog een keeruit wat"hetheldere verhaal" is vande
tijdelijkecoalitie van leidinggevenden. Ook bevestigen zeelkaarin de noodzaak van cijfers voor
het sturen van verzekeringsartsen. Deepisodeeindigt met een beschouwingdoor de managers
van de manier waarop zij zich willen of zullen moeten verhouden totde verzekeringsartsen.

Dedistrictmanager laat zich voor het eerst in dezeepisode positief uit overde verzekeringsart-
sen: "ik ga weI van de goede wil van onze va-en uit". Hetervaren gemis aan'harde' cijfers hante-
ren zealsargumentomdaadwerkelijkede vrede metde verzekeringsartsen te willen bewaren."lk
kan hetniet hard maken", "wekunnen alleen maar vragenopditmoment", "Anderscreeer jeeen
vertrouwensbreuk metdieartsen".
Ditbetekentdatdestafartsdedefinitie van desituatie indecoalitievan leidinggevenden heeft
weten te beinvloeden. Namelijkdat rekeninggehouden moet worden metde wenseneneisen
van verzekeringsartsen bij hetdoorvoeren van veranderingen. Tegelijkertijd lijktde(zoveel-
ste) verandering, voorde (staf)verzekeringsartsen een belangrijkonderwerp van gesprek in
dezeepisode, doorde verzekeringsartsente worden uitgevoerd. Kortom, eris geen sprake van
'reshuffling and reapportioning of the previous team members into two teams' (Goffman 1990: 205),
en misschien ishet gelukthetnieuwe prioriteren in het werk van verzekeringsartsen dichterbij
te brengen.

]e hoeft het niet met elkaar eens te zijn 6.7

In hetpubliekedomein vanziekteverzuimenarbeidsongeschiktheid is sprake vaneen politieke
veranderingsreflex. Decentralespelers indeepisodein dit hoofdstuk benoemen desnelleop-
eenvolging van onontkoombare veranderingen als een complicerende factor. Vooral destafarts
definieert het nieuwe prioriteren als een zoveelste en daardoorproblematische verandering. De
districtmanagerdefinieert in sociale interacties op zijn vestiging het prioriteren alseen oplos-
sing, in lijn met de boodschap van de landelijke directie arbeidsgeschiktheid van UWV. Maar in
een anderesituatie, een regionaal managementoverleg, problematiseert ook hij het gegeven dat
diteen vande vele veranderingen is. Hierprobeert hij, netalsdestafartsopde vestigingdoet,
het aantal veranderingen beperkt te houden. Deze pogingen kunnen leidentotde neigingom de
buitenwereld buiten tesluiten: "dat betekentdat jeeen soort fortjebouwt",aldusdedistrictma-
nager in een informeel gesprek met deonderzoekertijdensdeobservaties.

Dezedistrictmanagervormtsamen metdestafartsendeoperationelemanagervanzijnvestiging
een tijdelijke coalitie van leidinggevenden, met de uitvoerende verzekeringsartsen als publiek.
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bureaucratische drama's

Door het vormen van een coalitieerkennen de managers en destafarts hun wederzijdseafhan-
kelijkheid voor wat betreftde productie van verzekeringsartsen. Dit isgeen eenvoudigeopgave
(zie ook hoofdstukdrie vooreen scherpe belangentegenstelling, en paragraaf 5.6 vooreen uit-
eenzettingovertegenpolendietotsamenwerkingmoeten komen). Hetonderhandelentussende
coalitiegenoten heeft vooral betrekkingop hetdefinieren van het probleem met betrekkingtot
het nieuweprioriteren.
In detijdelijke coalitie verhouden zij zich, intheatraletermen, totelkaaralseen regisseuren zijn
twee hoofdrolspelers. Hetelektronischeagendasysteem krijgtdaarbij de rol van auteur. Dedis-
trictmanagergeeftals regisseurdagelijks raad aan deoperationele managerals hoofdrolspeler.
Met behulp van decijfers uit hetagendasysteem definiaren zij het prioriteren alseen noodzake-
lijkeefficiantieslag waarbij de verzekeringsartsen het belangrijksteobstakel vormen. Destafarts
problematiseert, alsdedirecte tegenspeler vandeoperationele manager, dus vooral het tempo
van verandering, en ookde manier waarop de veranderingdoorde coalitie aan de verzekerings-
artsen wordt meegedeeld. Dedeelname vandestafartsaan detijdelijkecoalitie van leidingge-
venden levert heftige onderhandelingen opoverde gezamenlijke probleemdefinitie.

Een centraal onderliggendthema inditonderhandelen isde relatieveautonomie van de ver-
zekeringsartsen. De (staf)verzekeringsartsen op deze vestiging reageren, net als de andere

(staf)verzekeringsartsen in dit onderzoek, defensief op de onrust die de politieke veranderings-
reflex in hun dagelijkse praktijk veroorzaakt. Ze lijken de veranderingen in te zetten om hun zelfbe-
schikking te beschermen. Zo definieert de stafarts een verandering vanuit organisatieperspectief
als'reeel'terwijl ze het vanuit verzekeringsgeneeskundig perspectief als'onmogelijk' presenteert.
Een tegenstelling die uitvoerende verzekeringsartsen op een andere vestiging bijna op gelijke
wijze in interviews verwoorden (zie ook paragraaf 4.6).
Dedistrictmanagerexpliciteertditonderliggendethema van autonomie in sociale interacties
met de stafarts weinig. WeI draagt hij het streven naar zelfbeschikking van de verzekerings-
artsen dan bewust uit. Daarbij beschouwt hij zichzelf en deoperationele manageralsonderdeel
van relationele processen. Hij lijkt meer tijd voor of vermogen tot reflectieop hun eigen gedrag
te hebben dan deanderedistrictmanagers in ditonderzoek. Doormiddel van weinig voorzichtige
'hinted demands' probeerthijte onderzoeken'whether or not it  is safe to dispense with the current
[autonomy] defnition of the situation' (Goffman 1990:188). Vooral wanneerde coalitiegenoten
met zijn drieen informeel bijeen zijn in de kamer van de districtmanager, laat hij zich in veel
negatieve bewoordingen over de verzekeringsartsen uit.

Wanneer het overde uitvoerende verzekeringsartsen gaat, laatdedistrictmanagerzich richting
de stafarts overigensstructureel uit in grove bewoordingen en met een hard stemgeluid. Gedrag
dat hij in relatie tot anderen niet in deze mate vertoont. Eerder heb ik betoogd dat onzuiverof
onbeschoft gedrag kan worden geduid als heteffect van een verhouding waarin deongemanier-
de partij het idee heeft hetonderspittedelven (zie ook paragraaf 5.6). In deze veronderstelling
lijken zich ook in de sociale interacties van dedistrictmanager die weI een dialoog metde stafarts
aangaat, decontouren af tetekenen van machtsongelijkheid. Het gegeven datde operationele
managerde heftigediscussies met haartheatraletegenspeler hoofdzakelijkoverlaataan dedis-
trictmanager, in de rol van regisseur, maakt deze contouren scherper.
Het gaat hierbovendienom coalitievormingtussen managersen stafarts voor wat betreft deef-
ficientie in hetverzekeringsgeneeskundigewerk. Vanenigetoenaderingdoordedistrictmanager
totde sociaal-medische werkelijkheid van de(staf)verzekeringsartsen isgeen sprake. Destafarts
schermt op haar beurtde inhoud van het verzekeringsgeneeskundige werk af voor de managers.

174

.--



onophoudelijke onrust

Deeigenheid van het selectieproces blijftdaarmeegrotendeels buiten beeld in desociale inter-
acties van dedistrictmanagers.

In deze sociale interacties neemt hetontzag voorde (staf)verzekeringsartsen echter beduidend

mindergroteproportiesaandan inde rest vanditonderzoek, waarin de verzekeringsartsen larger
than /,fe lijken te worden. De districtmanager en stafarts gaan met elkaar in discussie. Daarbij is

hetonderwerp van discussie niet het belangrijkste, en ook hoeven ze het niet metelkaareenste
zijn om het machtsvacuom te kunnenopenbreken. Een belangrijke stapin hetkunnenof durven

aangaan van een dialoog met (staf)verzekeringsartsen lijkt hetdoorde districtmanageren sta-
farts in gezamenlijkheidcrearen van beelden van zichzelf en deanderin 'menselijke' proporties,
big as life. Dit brengt het lange termijn doel van effectieve samenwerking ontegenzeggelijk dich-

terbij.

Eenvergelijkingvan lokalecontexten, en de invloeddaarvan open beinvloeding door de sociale
interacties, isexpliciet geen onderwerp van ditonderzoek. Toch wil ik nietonvermeld laten dat
de lokalecontext van de sociale interacties van dedistrictmanagerdie metdestafarts in gesprek
gaat,opeen aantal punten verschiltmetdie vandeandereonderzochte sociale interacties. Dis-

trictmanager Melvin heeft een relatief kleinespan ofcontroi. Hij is verantwoordelijk voor onge-
veer honderd medewerkers, in tegenstellingtot bijvoorbeeld districtmanager Markdieeen span
ofcontrol heeft van ruim tweehonderd medewerkers. De vestiging van districtmanager Melvin is

de enige in ditonderzoek zonderachterstanden in het primaire selectieproces. Daarnaast is het

personeelsverloopop zijn vestiging relatief erg laag.
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"5 Het aantal uitkeringsgerechtigden WAO is sinds 1991 relatief stabiel; het schommelt tussen de 900.000
en het miljoen (zie ook noot 59 p 68).

.GA||e betrokkenen verwachten van de stafarts dat zij de verzekeringsartsen representeert bij de tijdelijke
coalitie van leidinggevenden. Verzekeringsartsen geven haar tekst voor optredens van de coalitie van
leidinggevenden. Zo vertelt ze tijdens een formeel overleg bijvoorbeeld: "ik heb de afgelopen week met
alle verzekeringsartsen (het) uitvoerig besproken, en dan blijkt gewoon dat..." (scene VI p 166). E n leiding-
gevenden spreken haar aan als representatie van verzekeringsartsen. Wanneer zij in hetzelfde overleg
bijvoorbeeld aangeeft dat iets haar niet duidelijk was, reageert de districtmanager: "Dat is toch weI vaak
bij va-en [verzekeringsartsen] vind ik".

"7 De stafarts zal dit ook in een informeel gesprek met de operationele manager benadrukken. Ter achter-
grondinformatie is in de subcase rondom districtmanager Melvin de operationele manager gedurende
een middag geobserveerd, waarin zij ondermeer dit informele gesprek met de stafarts voerde. In dit
gesprek benadrukt de stafarts dat de operationele manager "niet goed heeft geteld" hoeveel werk ze
verzetten in het kader van de Ziektewet Ze geeft vier argumenten waarom de verzekeringsartsen in de
dagelijkse praktijk meer controles en beoordelingen uitvoeren dan de cijfers uit het elektronische agen-
dasysteem suggereren. Ten eerste staat in de overzichten niet vermeld of artsen verlofdagen hadden,
"waarin ze geen productie kunnen maken". Ten tweede beweert ze dat "telefonisch werken niet geregi-
streerd wordt als productie". Ten derde is ze van mening dat de artsen hun agenda niet zelf inplannen en
"hun agenda al was volgepland met anderedingen" dan Ziektewet Haar vierde argument is dat de artsen
zeggen dat ze het druk hebben. Wanneerde operationele manager reageert door de betekenis van de
cijfers uit te leggen, zegt de stafarts: "lk ben niet overtuigd. Ik heb niet het gevoel 'ze hebben veel te veel
tijd', dat is mijn pleidooi".

"8 Door de stafarts te beschouwen als een onderdeel dat twee coalities gemeenschappelijk hebben, voor-
kom ik haar in een reeks van sociale interacties (in verschillende samenstellingen en in verschillende
interactiegebieden) als een inconsistent of oneerlijk handelend individu te portretteren.
Dat een positie als tussenpersoon lastig is, is vooral zichtbaar wanneer een bemiddelaar moet optreden
in aanwezigheid van de twee coalities waarvan hij deel uitmaakt Dan lijkt het net alsof we kijken naar

iemand "desperate& trying to play tennis with himself", aldus Erving Goffman (1990: 149)· Een sociale inter-
actie tussen de stafarts, de districtmanager en de uitvoerende verzekeringsartsen ontstaat in dit onder-
zoek echter niet De districtmanagers hebben tijdens de observaties helemaal geen direct contact met
uitvoerende verzekeringsartsen, met uitzondering van 6*n one-liner van districtmanager Mark wanneer
hij toevallig langs een vergaderzaal vol verzekeringsartsen loopt (zie p 139)
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Een interne orientatie kenmerktde sociale interacties in de voorgaande hoofdstukken. De wer-

kelijkheidsbeeldendiededistrictmanagersen huncoalitiegenoten gezamenlijkconstrueren, zijn
sterkop zichzelf gericht. Individuele verzekeringsartsen, en ook burgersen werkgevers blijven
vaak buiten beeld. Een neigingom de buitenwereld buiten te houden, kan echter niet voorkomen
datdezede sociale interacties soms binnendringt, tastbaaren onontkoombaar.

In dit hoofdstukga ik in op het verloop vandagelijkse interacties van districtmanagers wanneer
de buitenwereld er, in de vorm van concrete clianten en de media, direct deel van gaat uitmaken.
In deeerste paragraaf staat het hanteren centraal van media dieontmaskerten personaliseert,
zowel doorclientenalsdoordedirectie vandeselectiebureaucratie. Daarna construeerik, aan
de hand vandeepisode Medische zegen, hoe in desociale interacties van een districtmanager
wordt vormgegeven aan rollen, definities en tijdelijkecoalities wanneer familieleden van een
clienter bij wijze van grote uitzondering persoonlijkaan deelnemen.

Media als potentieel publiek 7.1

Districtmanagers en hun coalitiegenotenconstrueren gezamenlijk werkelijkheidsbeelden
waarin individueleclienten nauwelijkseen rol spelen. Ditisopmerkelijk, omdatclienten het
bestaansrecht vormen van een selectiebureaucratieals UWV. Het primaire proces van deze
organisatiedraaitimmersom detransformatie van burgertotaldan nietziekeof uitkerings-
gerechtigde (zieook subparagraaf 2.2.1). In verschillendedocumenten van UWV wordt'deklant'
formeel danook centraal gesteld."9 Datde meeste klanten in de sociale interacties van district-

managers hooguitde vorm van eencode of een dossieraannemen, isechter niet verwonderlijk.
In politieke processen is weinigaandacht voorde invloed die het verzekeringsgeneeskundig
handelen heeftop het leven van individuele burgers (zieook subparagraaf 2.3·2). Digitalisering
van het selectieprocesen een politiekeenorganisatorische nadrukopcijfermatig verantwoorden

(zie de subparagrafen 2.5.2 en 2.3·3) vraagtook geen aandacht van districtmanagers voor de
unieke, complexe en kwetsbare kant van sociaal-medische beoordelingen (zie ook paragraaf 2.2).
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    Medische zegen
Voorgeschiedenis
DistrictmanagerMaud leest's morgens een e-mail van Inanagerbezwaar en beroep Inez. Inez

geeft aan dat ze vandaag een afspraakheeft metmevrouw Goudsmid, de vrouwvan een client
die een bezwaarschriftheeft ingediend tegen de afwijzing van een WAO-uitkering. Misschien
zal ze Maudvragen hierbij aanwezig te zijn; de vrouw 'is namelijk volstrekt over derooie om-
dathaar man een zelfmoordpoging heeft gedaan'.

CAST

BEN Claimbehandelaar

DOCHTER Dochter van de heer Goudsmid

GOUDSMID, DE HEER Client

INEZ Managerbezwaaren beroep

JAN Stafarts

MAUD Districtmanager

SOFIE Secretaresse vanMaud
THEO DE LEEUW Teamleider daimbehandelaars

VROUW Vrouw van de heerGoudsmid
ZOON Zoonvan deheer Goudsmid

SCkNES

SCENE I 7#bentde manager, wat is ermogel#kP'                                                p. 180

sdNEII    'Ikbmgod niet, datikeenverzekeringsarts kan ovemilen'             p. 182
sckNEIII 'Datwasz#nuoorwaardewaarw#meekonden thuiskomen'     p. 184            -

SckNE w   'Webellenjezoterug, wezitten nog hier' p.186
SCEENE V 'Met droge ogen verdedigen' P. 190

SCENE vI 'Ikhebjezegen nodig' p. 192
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buiten dringt binnen

In hethuidige maatschappelijkeklimaat is juisthetindividu meercentraal komen testaan, voor
wat betreft plichten maarook voor wat betreft rechten. Wanneerburgers zich benadeeld voelen

dooroverheidsoptreden schromen zesteeds minderom huneventuele gelijkte krijgendoorhet
inschakelen vandeopenbare rechter of de media. Hierdoorontstaatde kans, dathet kwetsbare
handelen van verzekeringsartsen achterdeschermen van de organisatie (achteraf) vooreen

groterpubliekzichtbaarwordt. Nietalleen individueleburgersen hun directeomgevingzijn
dan getuige van het professioneel handelen in de spreekkamer, iedereen is potentieel publiek
van (consequenties van) sociaal-medische controlesen beoordelingen. Een effect hiervan isdat
algemene regelsen wetten een persoonlijketint krijgen. De media personaliseren: zij vragen
hun lezers, kijkers en luisteraarszich in het individuele geval te verplaatsen en dit geval relatief
veel gewicht toe te kennen.

Een aspect van het huidige maatschappelijke klimaatdat hierop aansluit, isde drang van de
moderne media om teontmaskeren. De uitvoering van arbeidsongeschiktheids-regelingen
kandaarom nietalleen rekenen opgroteaandacht vande politiek, maarstaat ook geregeld in
de felle schijnwerpers van de media. Media-aandacht voor processen achterde schermen van
de selectiebureaucratie is bovendien vaak negatief van aard. 120 Zichtbaar maakt in ditgeval

kwetsbaar, en nietalleen inde relatie tussen selectiebureaucratie en een individueleclient.
Interactiestussen individuele uitvoerdersen burgers hebben in potentie meerconsequenties
gekregen voor (het imago van) de selectiebureaucratie alsgeheel. De relatieve beslotenheid kan
openbaarworden. Metalsgevolgdatprocessen 'van buiten'een rol gaanspelen in hetlokale,
aangezien de aanwezigheid van buitenstaanders in principealtijd leidttot problemen met het
reguleren van de indruk die men maakt: 'When audience segregationfails and on outsider happens

upon a performance that was not meant for him, difjicult problems in impression management arise'
(Goffman 1990: 139)·
Kortom, decombinatie vanenerzijdsdesocialeacceptatiedatburgers zich in hetopenbaar
tegen overheidsoptreden afzetten en anderzijds de drang van moderne media om te ontmas-
keren, kan van grote invloed zijn op (en beinvloed worden door) de sociale interacties van

districtmanagers.

Tijdens deobservaties stuurtdealgemeen directeurarbeidsgeschiktheid een e-mail naarde

regiodirecteuren. Het bevatde mededelingdataltijd medewerking verleend moet worden aan

radio-entelevisieprogramma's, metalsbijlage een memo'procedure mediadraaiboek' overde
manier waarop met journalisten moet worden omgegaan. De memo isopgesteld nadatopeen
van de vestigingen van UWV gefilmd is voor het televisieprogramma Breekijzer. Dit was voorde
medewerkers geen plezierigeervaring aangezien het programma hetdoel heeft'metdecamera
de arrogantie van instantieste breken', aldus de presentator (de Groene Amsterdammer,
9 maart 2002). Dedirecteurgeeftals reactie hierop in de memoaan dat'UWV positief en vrien-

delijk moet overkomen'. De media verspreidtimmersnietalleen lokalesituaties maar, zekerzo

belangrijk, ookdefinities vandiesituaties. Dedistrictmanagersontvangen vervolgens een e-mail
van hun regiodirecteurover'de procedure voor programma'sals Breekijzer'. De procedure staat

opdeagenda van het volgende regionale managementoverlegendientook ineen werkoverleg
op de eigen vestiging besproken te worden.
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yij bent de manager, wat is er mogeigkp'

Illy Y,laI Manager bezwaar enberoep Inezloopt naar districtmanagerMaud, die in hetbedrijfsrestau-7-7 rant zit telunchen, en vraagt ofze even kan overleggen. Zelopensamen naar dekamer van
districtmanager Maud.

INEz   (ze vertelt overdeheerGoudsmid, die "helemaalgeobsedeerd isdoor UWV:H# hee# tehoren
gekregendat hiigeen recht heeft op een WAO-uitkering. Niet alleen de heer Goudsmid maar

ookz#nwerkgeverendebeddifsartswaren echterin de veronderstelling dat h# een volledige

WAO-uitkeringzoukr#gen.121De heerGoudsmidheeft bezwaaraangetekend tegen de beoorde-

ling, zoals h# ook deed b# een eerdere afw#zing vooreen WAO-uitkering. Toen schakelde h#
deNationale ombudsman in, ook spande hgeenrechtzaak aan. H# eiste ondenneerdat een

eventuele volgende  beoordelingdooreenverzekeringsarts vaneenanderevestiging zou worden
uitgevoerd. Dit isnugebeurd, maar(ook) deze verzekeringsarts he  de heerGoudsmid en Inez

laten weten datz# "voorlopigb) haarstandpunt blfift: DeheerGoudsmid "werddit allemcial
teveel"en hg he«t eenpaardagengeleden een zelfinoordpoging gedaan. Deze is mislukt en h#
is opgenomen in eenpsychiatrisch ziekenhuis. Vanqfvanmorgen negen uurzittenz#nvrouw
en twee kinderen "beneden in eenspreekkamer". Ze hebben het merendeel van de gdgewacht.

Inezheftzenetgesproken.)

DistrictmanagerMaud enmanagerbezwaar enberoep Inez lopen de kanler vanMaudbinnen.
Ze sluiten dedeur en gaan aan de vergadertafel zitten.

INEZ    Kanhji Me heer Goudsmidj niet tegemoetgekomenwordenPKunje dit met droge 09enbli#ven
zeggenFKomt deze manniet teved tussen de walen het schip terechtPJ# bent demanager, wat

is ermogel#k?
MAUD (ZE STELT EEN AANTAL TECHNISCHE VRAGEN, ONDERANDERE WIE BU DE BEOORDELING BETROKKEN

WARENEN OM HOEVEEL GELD HET GAAT) Zorgvuldigheid vereistdat we voorlopiggewoon betalen.

180



buiten dringt binnen

In dedagelijkse praktijk speeltoverigens nietalleen media-aandacht maarookdedreiging van
media-aandachteen grote rol van betekenis. Hoe deze dreiging in een dagelijkse praktijk wordt

ge(re)produceerd, is zichtbaar in deepisode Medische zegen.

Status van districtmanager uerwezenlijken 7.2

Deepisode wordt geopenddoorde manager bezwaaren beroep, inde rol vansouffleur. In het
theater isditde persoon die tijdens repetitiesen de voorstellingacteurs helpt hun tekst te her-
inneren. In deeerste scene zoektzij de districtmanagerop in het bedrijfsrestaurantom direct
sameneen tijdelijkecoalitiete vormen, in het kader vaneencrisissituatie rondomeen client.
Dedistrictmanager gaat (hierin) meteen mee. De manager bezwaaren beroep voorziet haar

vervolgens van informatie, achterde schermen van de vestiging, hoofdzakelijk in de vorm van
een monoloog. Ditgeeft haarin deze socialeinteractiededefinitiemacht. Zij definieertde client
waaroverze wil overleggen als uitzonderlijk, doortespreken over een man die "helemaal geob-
sedeerd isdoor UWV". Ookdefinieertzeeensituatiedie vraagtom uitzonderlijkhandelen. Ze
individualiseert in plaats van standaardiseert, ondermeerdoorte vragen "Kan hij niettegemoet

gekomen worden?". In latere scenes zal zij dedistrictmanager nog van informatie voorzien,
maardan alleen op haar verzoek en technisch van aard.

De manager bezwaaren beroepeist indeeerste scane vandedistrictmanagerdat zeoptreedt
en de regie neemt. Zedraagt haar verantwoordelijkheid voordeclientexpliciet aan haarover.
De client heeft (opnieuw) bezwaar gemaakt tegen een tweede afwijzing vooreen WAO-uitkering
wathem"allemaalteveel" werd waardoorhijeen zelfmoordpogingheeft gedaan. De manager
bezwaar en beroep wildat declientalsnog volledigarbeidsongeschikt wordt verklaard ("lkstel
voordat...", sctinell p.182) maarlaateen formeel besluitover aan dedistrictmanager:"Jij bent
de manager, wat is er mogelijk?". Ook een teamleider zal in de tweede selene (p. 182) van de

districtmanagereisendatzij de verantwoordelijkheid neemt. Hij is heteensmethetalsnogver.
strekken van de WAO-uitkering, "Daar kan ik weI mee akkoord gaan", om meteen te vervolgen
met"lk ben dan niet eindverantwoordelijk".

Dedistrictmanager neemtde verantwoordelijkheid. Zegaat mee in dedefinitie van de manager
bezwaaren beroep, dat de client recht op een uitkering moet krijgen, doorte zeggen: "Zorgvul-
digheid vereistdat we voorlopig gewoon betalen".

In detweede sciane (P. 182) breidtdetijdelijkecoalitiezich uit. Dedistrictmanageren haarsouf-
fleur voeren informeel overleg metdeuitvoerendeclaimbehandelaar, die verantwoordelijk is
voordeadministratieve afhandeling van de claimbeoordeling van de heer Goudsmid, en zijn
teamleider. Hier, nog achterdeschermen vande vestiging, verpersoonlijktdedistrictmanager
de beslissing van de tijdelijke coalitie. Ze vertelt de anderen: "lk maak dan nu een vormfout (...)
Jullie maken een briefje en dan zet ik mijn handtekening" en "lk ga de vrouw van die man vertel-

len dat haar man (...) een volledige WAO-uitkering krijgt". Ze voegt de daad bij het woord.
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 Ik ben god niet, dat ik een verzekeringsarts kan overrulen'

Districtmanager Maudloopt direct na de vorige sc&ne naar teamleider claimbehandelaars
/         Theo en claimbehandelaar Ben, die verantwoordelijkzijn voor de administratieve afhandeling

-         van
de claimbeoordeling van de heer Goudsmid. Ze gaat in de deuropening van de kamer van

- Theo staan.

MAUD    Kanikjou even sprekenovereeneh, eengeval watnu benedenzitin eenspreekkamerP

THEO   Ja. Goudsmid. Waarde Goudsmid.

Districtmanager Maud, teamleider claimbehandelaars Theo en claimbehandelaarBen komen
de kamer vanMaudbinnen. Maud gaatnaast managerbezwaar enberoep Inez zitten. Theo en

Bennementegenoverhenplaats.

MAUD We zitten met eenprobleem. (ZE VERTELT HET VERHAAL DAT ZE NET VAN INEZ HEEFT GEHOORD)

Aan de ene kantkunnen we vanuitzorgvuldigheidsperspectifdezeman, ofz#nfamilie in dit
get,al... magje geen WAO weigeren. Gel#kert#dz#n ernatuurl#k ook regels die nu eenmaal

gel,olgd moeten worden.

INEZ Ikstel voordat we hem tachtig honderd  volledig arbeidsongeschiktj verklaren.
MAUD Ja.Ja.

THEo   Ja, dat kan. Daarkan ik wel meeakkoordgaan, maardat wil ikdan wei zwart op wit.
MAUD Ja, tachtighonderd D'olledigarbeidsongeschiktj...

THEo    Ikben dan niet eindverantwoordel#k.
MAUD    - PEINZEND - Maarja, wat kan ik maken h2PMethet 003 op dealgenomenbeslissing...Kanik

een verzekeringsarts overrutenP

- sn z - We verklaren hem tachtig honderd luolledig arbeidsongeschiktj en daarna doen we
gewoon zo snel mogeljk een herbeoordeling.

- STILTE - lk ben GOD NIET, dat ik een verzekeringsarts kan overrulen...

BEN   Je moet ditpraktisch oplossen. Watz#n de mogel#khedenP
MAUD Ikgadeurouw vandieman vertellen dathaarman tachtig honderd wordten eenvolledige

WAO-uitkering kn)gt. Ik maak dan nu em vonnfout: ikga een verzekeringsarts overrulen. Kan
ikeen andere va Iverzekeringsartsl eensecond opinion uragenPDan ism#nfout weerrond...
<tegen Ben>Jullie maken een bri e en dan zet ik m#n handtekening.

BEN Oki

MAuD    Morgen zal ikjan Istaherzekeringsarts, vandaag niet aanwezigl deze casus voorieggen en hem

uragenzgn medischezegen tegeven aan ditplan.

Districtmanager Maud, manager bezwaar en beroep Inez en teamleider claimbehandelaars
Theo lopen naar de vrouw en kinderen van de heer Goudsmid, die in een spreekkamer zitten te
wachten.
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buiten dringt binnen

In de derde scene (p. 184) zal zijde vrouw en kinderen van de client op het podium van de ves-

tiging het besluit vandetijdelijkeorganisatiecoalitiepresenteren, namelijkdat de clienteen
volledige WAO-uitkering krijgt: "eigenlijk wil ik hemdat nu geven", "wij zeggen dus nu...".

Met het nemen van de verantwoordelijkheid verwezenlijktdedistrictmanager de sociale status

diedoorgaans wordt geassocieerd met haar formele positiein de hierarchie op de vestiging. In
contactmetde buitenwereld ishaarstatus een sterk middelgeworden. Haargezagalsdistrict-
managerkan ingezet wordenom (de familie van) declienttevreden testellen. Zij worden vereerd
met een bezoek van 'de hoogste baas' van de vestiging, terwijl alle betrokkenen zich ervan be-

wustzijn dat rechtstreeks contacttussen een districtmanageren (familie van) een client uitzon-

derlijk is. Kortom, het gezag van dedistrictmanagerishiereen gegeven.

Samen de organisatie (re)presenteren 7.3

Detweede scene kan, net als de eerste, vanuittheatraal perspectief gezien worden als de voor-
bereiding op de hoofdvoorstelling (in de derde en vierde scjne, op p. 184 en p. 186). In deze
voorstellingzullendedistrictmanager, demanagerbezwaaren beroepen deteamleiderclaim-
behandelaarsop het podium van de vestigingoptreden voorde familie van de client. Zij vormen,
samen metdeuitvoerendeclaimbehandelaardie indetweede sclne de rol van voorbereider
heeft, een tijdelijkecoalitie die deorganisatie(re)presenteert. Decoalitiegenoten presenteren
de organisatie wanneer ze namens de selectiebureaucratie optreden voorde familie van de
client; zij representeren de organisatie wanneer ze voor dit publiek samen de organisatie'zijn'.
Een van de hoofdrollen in deze tijdelijke coalitie wordt overigens vervuld door iemand die bij de
(voorbereidingen van de) voorstelling niet fysiek aanwezig is. Dit is de stafarts.

Dedistrictmanagerervaartzijn deelnameaan decoalitieals noodzakelijk. Omdatdeoplossings-
definitie van decoalitie, datdeclientalsnog rechtopeen uitkering krijgt, betekent dat een
sociaal-medische beoordelingongedaan gemaakt moet worden. Met haaronrustover het her-
roepen van deze beoordeling, (re)produceertdedistrictmanagerde relatieve autonomie van

verzekeringsartsen. Ze heeft openlijk moeite met het idee dat zij als niet-medicus een andere

beslissing neemt: "Kan ikeen verzekeringsarts overrulen?- stilte -", "- stilte - Ik ben GOD NIEL
dat ik een verzekeringsarts kan overrulen...". A\s de districtmanageropnieuw hardoptwijfel
uitspreekt, stimuleertdeclaimbehandelaarhaarinzijn rolals voorbereiderom pragmatischte
handelen:'le moetditpraktischoplossen". Dedistrictmanagereindigtde voorbereidingen van
de hoofdvoorstellingdoorde stafartsalvastde hoofdrol achterdeschermen te geven. Hij moet
"zijn medischezegen (...) geven aanditplan" van deorganisatiecoalitie. Metandere woorden, de
stafarts moetde beslissing van deorganisatiecoalitieachteraf op inhoudelijke gronden mogelijk
gaan maken.
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Dat was zijn uoorwaarde waar w# mee konden thuiskomen'

DistrictmanagerMaud, managerbezwaar enberoep Inez en teamleider claimbehandelaars
Theo stappen de spreekkamerbinnen. De vrouw zit tussen haar kinderen. Zij hebben alledrie
hunjaS nOg aan. (MAUD, INEZ EN THEO STELLEN ZICH VOORAANDE VROUW EN HAARDOCHTER EN ZOON.)

          Maud

gaat tegenover de vrouw zitten. Inez en Theo nemen links en rechts van haar plaats.

INEZ   (ZE LEGT DE FAMILIE GOUDSMID UIT DAT HUN MAN EN VADER VOLGENS DE BEDRIJFSARTS 'ZIEK  IS

MAAR VOLGENS DE VERZEKERINGSARTS *NIET ZIEf) -DE VROUW EN KINDEREN ZITTEN GESPANNEN

VOOROP HUN STOEL, ZE ZIEN ER AANGESLAGEN UIT-

MAUD Allesgehoord hebbende... (PRATEN DOORELKAARHEEN).En eigenlgk wil ikhem die WAOnu
geven omdat h) dusin bezwaarisgegaandath#pasachterafhe«tgehoord dat hz# nietziek
was. En hgheeftook nietgewerkt. Wantde werkgeverhadzoiets van 'debedbifsarts heeft
dat,gezegd' Idath#ziek wasl.En dan al die spanning. Noujagoed,dandenk ik, dan is het

eigenlyk9ewooneen kwestie van'perdeze datum toch recht op. gewoon een volledige WAO
Uitkering: (TECHNISCHE UITLEGrEn wg zeggen dus nu van'die beoordelingen, dk laten

we voorwat zezgn'.En wilzeggenmt... Enop basis van zorgvuldigheidook, want hetkan
natuurl#k nietzoz#n dat u ell, op deze manierzQin die situatiezit dus dat doen we...

VROUW   > Het iS eigenl#k ZO laat. - zz KIJKT EMONONEEL -

MAUD Uwordtzo laatgernfonneerd...

VROUW  >Nou dat was bl# onsook, waarop h# dus eigenl#k donderdagmorgen die totale uitual kreeg

en ervoorhem niets andersmeeroverbled Tom h# meneerde Leeuwgebeld heeft... <tegen

Theo>Bentuit meneerde LeeuwP - THEOKNIKT- Sony. Dan he€#m#n manb# ugeinfor-

meerd Ofhet mogeljk was na zeven maanden met terugwerkende kracht alsnoggeschikt ver-

klaard te worden. Het was de dagdaaruoon Mihet Arbeidsbureau, dat h#gebeldheeftenh#

hier noggewoonziek vermeldstond. En toen was het op. - sTILTE -Dus vanaftwintigjuni h2,

want dat is dan 52 weken. Endanzitje indesituatiedat miin man, dandus inde WAO...2

INEZ Jaja. DIts vanaftwintig juni in de WAO.Ja.

DOCHTER  Dat is Itu Iijulil dusPDat wasz#n voorwaardewaarwg mee konden ...

VROUW ...thuiskomen.

DOCHTER Ja.

(ZE PRATEN OVERHET OPSTELLEN VAN EEN VERKLARING VAN VOLLEDIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID)

zooN Ikwildatwel zwart op wit want a elopendonderdagoverleed h# b#na.

THEo  Datisdanwelop eenblancopapierje fzonder UWViogoj.

VROUW, DOCHTER EN MAUD: (inkoor) Dat maakt niets uit.

THEo  Dangaik hetgeliikpakken.

MAUD <tegen defamilie Goudsmid> Wilt u misschien iets etenP Want ik kan me voorstellen...

-DOCHTERENINEZ LACHEN-... datjullie bgna vanjegraat vallen.

DOCHTER Ja,

MAuD Dangaikwelevenk#kenoferboveninhetrestaurantnogietsis.
THEO <tegen mevrouw Goudsmid> - Hu WIJST IETS oP PAPIERAAN -Degironummer, daarkan het

geld naarovergemaaktworden?(ZE BESPREKENNOG WATADMINISTRATIEVE ZAKEN)

Theo enMaudverlaten de spreekkamer. DistrictmanagerMaudlooptnaarhetbedrijfsrestaurant
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buiten dringt binnen

Van grote invloed opde voorbereidingen achter de schermen van de vestiging, hetoptreden op
het podiumendeafwikkelingachterdeschermen vandeorganisatiecoalitie iseen niet fysiek
aanwezigen slechts in potentie bestaand publiek, namelijkde media.

Het motief van detijdelijke coalitie om "het probleem"te willen oplossen, is het vermijden van
media-aandacht. "Om nietdie Breekijzer hieraan de deur, of opde stoep te krijgen", aldus de
districtmanagertijdensdeafwikkeling(scene VI p. 192).Ze wi||en uitde nationaleschijnwerpers

blijven. Waarschijnlijk in de veronderstellingdat media-aandacht het beeld van de vestiging
geen goed zal doen of zelfsdat vandeorganisatiealsgeheel zal schaden. En declientheeft niet
alleen een mediagevoelige zelfmoordpoginggedaan, maar hij heeft al eens eerderdetuchtraad
ende Nationaleombudsman ingeschakeld. Hij staatbij detijdelijkecoalitie bekend als iemand
die in het verleden ongewenste'druk van buiten' veroorzaakte. De manager bezwaaren beroep
refereertin haarrol als souffleurbijvoorbeeldaaneenclient"diehelemaal geobsedeerd isdoor
UWV" (sc*ne I p. 180) Ookde stafarts blijkt de client al te kennen ("de Goudsmid, die bekende?")

waarop dedistrictmanagerdecoalitiedefinitie presenteert: een client waar"gedoe over was"
(SCfine V| p. 192)
Het motief van de familiecoalitieom het probleem te willen oplossen, is waarschijnlijk het
psychische welzijn van de man. In het eerste deel van de hoofdvoorstelling, dederde scane van
de episode, definieren de familieleden de garantie dat hij perdirect recht krijgt opeen WAO-
uitkering als noodzakelijke oplossing. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in deenige verbale

bijdrage van de zoon, meteen de meestdramatische expressie van de voorstelling: "lk wil dat
[besluit van volledige arbeidsongeschiktheid] weI zwart op wit want afgelopen donderdag over-
leed hij bijna". Vandezeoplossingsdefinitiegaatdreiginguit. Dedreigingdathetniet verstrek-
ken van een WAO-uitkering kan leidentot overlijden. Omde kanste minimaliserendatde media

achteraf toeschouwer worden van deze hoofdvoorstelling, moeten de districtmanageren haar
coalitiegenoten in gezamenlijkheid zorgen datde familiegeen behoefte heeft om journalisten
bij de situatie te betrekken. Zij kiezen ervoor mee te gaan in de defi nitie van de familie: "het kan
natuurlijk niet zo zijn dat u eh, op d ze manier zo in die situatie zit".

In dezeepisode wordteenclient volledigarbeidsongeschikt verklaard. Dit proces kent in principe
twee hoofdrolspelers: een verzekeringsarts en een client, inclusief zijn of haar medischesituatie.
Zonder 66nvanhen vindtergeen beoordeling plaats - alleen een zogenoemde papieren beoor-

deling vindt plaats zonder fysiekeaanwezigheid vaneen client, maardandient weI diens
medischesituatiecentraal testaan. Indezeepisodezijn juist deze twee spelers fysiek afwezig.

De fysiekafwezigeclientspeeltoverigens wei een hoofdrol in deinteracties. Deaanwezigen
laten opalle podia zijn (mediagevoelige) handelen - waarondereen vroegere tuchtzaak, recent

aangetekend bezwaareneen zelfmoordpoging -een belangrijke rolspelen in hundefinitie van
desituatie. Zij beschouwen zijn handelenallemaal, om verschillenderedenen, als"een pro-
bleem"datopgelost moet worden. Bovendien neemtde client deel aan de sociale interacties
via zijn vrouw en kinderen. Wanneerdedochteren vrouw bijvoorbeeld spreken over"zijn voor-
waarde waar wij mee [naarhuis] konden terugkomen" is in feite de client aan het woord.
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 We bellenje zo terug, we zitten hier nog'

Tien minuten later komt districtmanagerMaud de spreekkamerbinnen met eenlunch voor de
familie Goudsmid.

MAUD Vindenjullie hetgoeddatik erdannietvan mee eet,
- DOCHTER EN INEZ LACHEN -

/          DOCHTER - LACHEND-Numag het.
/1/Millill
                   MAUD   - ZE ZET DE LUNCH vooRZE OP TAFEL - <tegen meVrOUW Goudsmid>Ja. Mevrouw...
././. VRouw  Dag mevrouw. Heel erg bedankt voorglle t#d die u toch aanons hujt... eh.

MAUD Ja. Ik hoopgewoon... (DOORELKAAR PRATEN).

DOCHTER  mel erg bedankt hi.

Teamleider claimbehandelaars Theo komt binnen met twee verklaringen van volledige ar-
beidsongeschiktheid.

THEO  <tegen Maud> Alsje dan deze twee wilt tekenen,

MAUD  <tegen Theo> Oki. - ZE TEKENT EiN VANDE PAPIEREN -Dezegaat in het dossierh27

THEO Ja

MAUD   - ZETEKENT DE TWEEDE, IEDEREEN KIJKT -

-DEMOBIELETELEFOONVANMEVROUWGouDSMIDGAATAF-

DOCHTER  Wie is het) - ZE KIjKT OP DE DISPLAY VAN DE TELEFOON, DAARNA NEEMTZE OP -

<tegenbeller>Hoi.
VR0uw <tegen haardochter>Ikbelstraks weI terug.

DOCHTER <tegen beller> Webellenjezo terug, wezitten hiernog.

- STILTE -Ja. We bellen ze terug. OkE. Doei.

MAUD  - ZEGEEFT DEGETEKENDE VERKLARING VAN VOLLEDIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANMEVROUW

GOUDSMID - Goed. Tot ziens.

(IEDEREEN ZEGT OP VRIENDELIJKE TOON GEDAG.)

Districtmanager Maud, manager bezwaar en beroep Inez en teamleider claimbehandelaars
Theo verlaten de spreekkamer.
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In hettweede deel van de hoofdvoorstelling, in de vierdescine, maakt hij er nog kort via de
telefoon deel vanuit. Hij vraagt rechtstreeksom aandacht; hij wil van zijn familieleden horen
hoe de hoofdvoorstelling verloopt, aangezien zijn dochtertegen hem zegt: "We bellen je zo
terug, we zitten hier nog. (...) Ja. We belen zo terug". Bovendien maakt zijn telefoontje expliciet
dat "het probleem" een stem heeft.

Terwijl dedistrictmanagerdominant is voor wat betreftde regie vande voorstelling, is de client
dominantin dramatisch opzicht. De manager bepaalthet begin, heteindeen het verloop van
de voorstelling. Goffman spreektdan van directive dominancevoor de organisatiecoalitie (1990:
105)· Declient vormt echter het middelpunt van de voorstelling, metzijn zelfmoordpoging, het
in het verleden inschakelen van de Nationaleombudsmanen hetopnieuw aantekenen van be-

zwaar. Dit geeft de familiecoalitie, in de bewoording van Goffman, dramatic dominance Odem).
Goffman beschouwt dit als 'contrasting types of power in a performance' (idem)."1 De verdeling
vandeze contrasterende vormen van machtoverdeorganisatiecoalitieende familiecoalitie
maaktduidelijkdat wehiernietzozeerkijken naareen socialeinteractie tussen individuen,
maarnaareen interactietussen coalities. Goffman noemtditeentheatraleinteractie (Goffman
1990: 96)
Het gezag ligt in deze theatrale interactie meer bij deorganisatiecoalitie. De familiecoalitie moet

het vooral hebben van een implicietdreigende houding. Dedistrictmanagerheeft in haarrolals
regisseur van de optredendeorganisatiecoalitiedetouwtjesdaadwerkelijk in handen. Zij geeft
bijvoorbeeld duidelijkaandat het meest formele gedeelte van de voorstelling is afgelopen, dat
het zakelijkisbeklonken, doorde familieledente vragen of zehongerhebben: "Wiltu misschien
iets eten? Want ik kan me voorstellen..." (scane Ill p. 184) Daarbij slaat ze bovendien een meer
informeletoonaan:"...dat jullie bijna van jegraat vallen".

Volgens Gary Fine kan ook het inzetten van voedsel een uiting zijn van meergezag, gerelateerd
aan een hogere sociale status. Zeker wanneertwee coalities wederzijds afhankelijkzijn van elkaar
en de voedselaanbieder niet zelf mee-eet, zo schrijft hij in zijn organisatie-etnografie over res-
taurantkeukens. 'When two groups (...) are mutually dependent, have different statuses associated with

their work, (...) accommodations are needed. These permit (the coalition with more status) to engage in

friendly patronization toward these lower-status' (Fine 1996: 96). In de redenering van Fine kunnen
het vriendelijk betuttelen doormiddel van het verzorgen van een lunchendedankbare reactie

daarop, beschouwd worden alseen bestendiging van de hoge sociale status van dedistrict-
manageren haarcoalitie: 'Thesense that merely saying a nice word or giving a soft drink is suffcient
indicates this patronizing attitude, and it probably is a fairly accurate assessment' Odem·. 259).

De rol van de verzekeringsarts die de client heeft beoordeeld, is klein in deze episode. In het
verhaal van de familiecoalitie iseen belangrijke rol weggelegd voorde formele beslissing van de
verzekeringsartsom haarclient met terugwerkende kracht gezond te verklaren, waardoor hij
nu niet in aanmerking komt vooreen WAO-uitkering. Deze coalitie presenteert deze beslissing
namelijkalsdeaanleiding voorzijn zelfmoordpoging: "er voorhem nietsandersmeeroverbleef'
(scjne Ill p. 184)· Dedistrictmanager, de manager bezwaaren beroependeteamleiderclaim-
behandelaarsgaan mee in dezedefiniering. Deze gedeeldedefinitie vandeoorzaak van het
probleem maakt een gedeeldedefinitie van deoplossing mogelijk: de clientmoet perdirect
recht krijgen op een volledige WAO-uitkering.
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De verzekeringsarts vormt een obstakel indezeoplossing. Zij heeft zoweldeclient alsde mana-
ger bezwaaren beroeponlangs nog laten weten "voorlopig bij haarstandpunt" te blijven datde
client op inhoudelijkegronden geen recht heeftopeen WAO-uitkering (sctne I p. 180). Ditheeft
tot gevolgdat de aanwezigen zowel de verzekeringsartsals inhoudelijkeoverwegingen expliciet
buitensluiten. Dedistrictmanagergeeft bijvoorbeeld aan in dederde sctine (p. 184),op het po-
dium van de vestiging:"Haar [medische] beoordelingen laten we voor wat zezijn". Ze zegtdaar-
naast: "Alles gehoord hebbende..." terwijl zij het verhaal vande verzekeringsartsopdit moment
niet kent (en later bijvoorbeeld nog moet vragen: "heeft zij wei beoordeeld aan de hand van de
onderliggende stukken?" zie noot 122 p. 196) Ookachterde schermen krijgtde verzekeringsarts
geen rol in deorganisatiecoalitie. Kortom, de verzekeringsarts wordtdoordezetijdelijkecoalitie
zowel op het podium alsachterde schermen weggedefinieerd.

Papier als belangrijkste bureaucratische rekwisiet 7.4

Indezeepisodespeelt papiereen belangrijke rol. Wanneermondelinge afspraken "zwartop
wit" worden gezet, krijgen ze een formeel, openbaar karakter. Deteamleiderclaimbehandelaars
geeftachterdeschermenaan dathij opschriftgesteld wil hebben dat de client volledigarbeids-
ongeschikt wordt verklaard zonderdat hij daarvoor verantwoordelijk is. In dederde scane (p. 184)

vraagt ook de zoon van de clientom een schriftelijke verklaring, om zo de garantie te hebben
dat zijn vaderde WAO-uitkering daadwerkelijk krijgt. Dedistrictmanager zet vervolgens in de
vierde scane (p. 186) publiekelijk haar handtekeningonderdetwee papieren verklaringen van

volledigearbeidsongeschiktheid (een voordeclienten een voor hetdossieropde vestiging).

Papierspeeltin het heleonderzoek een belangrijke rol als formeelmaker. Zo baaltdistrict-
manager Maxtijdens een regionaal overleg van een zin in een verslag van een directievergade-
ring. Hierin staat vermeld dat medisch medewerkers in functiegroep zes thuishoren, terwijl veel
van hen al in functiegroep zeven zitten. De regiodirecteur reageert:

"Wij weten allemaal wei wat er (gebeurt) als je bepaalde dingen opschrijft Als je morgen bij een
administratieve kracht [in functiegroep vijf] zetdat hij regiefunctie heeft, als je het ergens maar,
als je het in heel kleine lettertjes opschrijft... HOR [functiegroep] ZES. Dat weet je ook. Je weet
gewoon hoedingen werken. Dus. (...) Hetisverkeerd. Maar jeziethet delaatstetijdveelgebeuren.

Vaneh...'zetdat maarnieterin, voor zijndediefunctiewant danwordt heteenzeven endat vinden
we een ongewenste...'."

Papieriszowel ophet podiumalsachterdeschermen het meest gebruikte rekwisietindeselec-
tiebureaucratie. Hetligtopallemogelijke plekkendoordegebouwen verspreid in kleine, maar
meestal grote stapels. Printers, kopieermachines, papiercontainers en papiervernietigers zijn
belangrijke decorstukken in decentralegangen. De meeste mensen lopen met papier in hun
handen rond. Voorde managers is papiereen objectdatzij regelmatigmee naarhuis nemen. Dan
stoppenzij hetlos in huntas, andersdan het vervoer van papiernaareen formeel overleg buiten
de vestiging. Tijdenseen regionaal managementoverlegontstaat bijvoorbeeld het beeld van een

kring van managers, gekleed ineen colberteneen stropdas, allen met een stapel papier voorzich
in een zwarte, leren map in A4-formaat en een zilveren pen ernaast.
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De rol die het rekwisiet papierkrijgt, verschiltpersituatie. Meestal is het een formeelmaker.
Voor veel personen is het echterook een belangrijk instrument bij het wekken van de indruk
'het druk te hebben'. Anders gezegd, het object papier wordt onderdeel van een personage en
(re)produceert sociale verhoudingen (zieook paragraaf 3.3)· Een voorbeeld van papierals middel
om druk overte komen is een gesprekje achterde schermen tussen districtmanager Melvin en
operationeel manager Odiletijdensdeobservaties. Opde vraag vandedistrictmanager"Zullen
we zo het stuk bespreken?" reageert de operationele manageropcynischetoon:"Welk stuk?
Welke van de veertig?".'4

Omdat papiereen belangrijk rekwisiet in de selectiebureaucratie is, wordtde rol van rekwisiteur

indezeorganisatie vaak vervuld. Hier, indeepisode Medischezegen, heeftdeteamleiderclaim-
behandelaarsdeze rol. Hij regelt praktische zaken, zoalshetopstellen vaneen verklaringvan vol-
ledigearbeidsgeschiktheid en het controleren van het rekeningnummer waarop hetgeld gestort
kangaan worden. Indetijdelijkeorganisatiecoalitie vermijdthij verantwoordelijkheid,waardoor
hij inhoudelijk geen rol van betekenis speelt.

Bureaucratische principes tijdelijk loslaten 7.5

De buitenwereld dringtde sociale interacties in dezeepisode binnen in de concrete vorm van
familieleden vaneen individueleclient. Ditbinnendringen betekentdreiging. Teneerstedreigt
de familiecoalitiedathetniet verstrekken vaneen WAO-uitkering kan leidentot overlijden.

Tentweededringtde buitenwereld binnen inde vorm vandemedia als potentieel publiek.
Mogelijke media-aandacht die in de onderzochte interacties eveneens ge(re)produceerd wordt

als bedreigend.
Dedreigende buitenwereld leidt in de scanes in dezeepisodetot krampachtigheid maarzeker
ook tot saamhorigheid. Om dedreigende buitenwereld het hoofd te bieden, wordtdoor
de districtmanageren haarcoalitiegenoten geprobeerd samen sterkte staan. Alscoalitie
(re)presenteren zij de organisatie, en dit bindt. Tegelijkertijd betekent de oplossing die ze defi-
nieren, het perdirect recht geven opeen volledige WAO-uitkering, dat ze genoodzaakt zijn om
bureaucratische principestijdelijk los te laten.

Het vermijden van media-aandacht noemtdeorganisatiecoalitie maaretn keerexpliciet, in een
onderonsje achter de schermen van de vestiging (scene VI p. 192). Op het podium, tijdens het

optreden voorde familiecoalitie, presenteertdeze coalitie"zorgvuldigheid"als formeel argu-
ment voor het (alsnog) verstrekken van de WAO-uitkering. Het inhoudelijkeargumentdaarbij
is dat de client"dus nu in bezwaar is gegaan dat hij pas achteraf heeft gehoord dat hij niet ziek
was" terwijl de bedrijfsarts al die tijd oordeelde dat hij weI ziek was, aldus de districtmanager.
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 Met droge ogen verdedigen'

Districtmanager Maud en teamleider claimbehandelaars Theo lopenna het gesprekmet de
familie Goudsmid samen terug naar hun kamers.

MAUD Nou,ze Imevrouw Goudsmidj heeft er weI eenprobleem doorgehad, h22

THEO   Ja. CoNVERSTAANBAAR) en het is best em emotionele Vrouw.

MAUD   Jaaa. En dit is natuurl#k tock.. Kgk alsje...Ja. Volgens mil als we dit niet zorgvuldig. als we dit

nkidoen dankr#gjegewoon op eengegevenmoment tock...eh.ja.Jekunthetgewoon eigenl#k

niet maken.

         THEO    Nee, klopt. Inprincipe zittenwe weI goed,maarergens, gl]imiklopthetookniet,
-           MAUD   Ja.MaardandenkikweI, als hiergedraai vankomt, watikniet'verwacht, daneh, kan ikhet

iniedergeval welmet drogeogenverdedigen. Wantja, hetis natuurl#ktock contra legem, wat

jeookdoet.

Theo gaat zijnkamer in.
Evenlaterstapt ook districtmanagerMaud haar kamerbinnen. Secretaresse Sofie komt met-

een aangelopen.

SOFIE   Joh, ik wasje kw#t.

MAUD    (ZEVERTELTWAAR ZE DE LAATSTETWEE UURMEE BEZIG IS GEWEEST)Ik heb hemperdirect tdchtig
honderd  volledig arbeidsongeschiktj verklaard.

SOFIE - LACHEND -Ha, dokterMaud is in de bocht.

(ZE PRATEN VERDER OVER ANDERE DINGEN)

190



buiten dringt binnen

Ookachterde schermen wordt hetargument van zorgvuldigheid veelvuldig genoemd. Bijvoor-
beeld in de vijfdescane waarin dedistrictmanageren deteamleiderclaimbehandelaars meteen
na de voorstelling het podium verlaten:5

De legitimatie voor het hanteren van een "zorgvuldigheidsperspectief' (districtmanager, scenell
p. 182) kan samengevat worden als'medelijden'. De manager bezwaaren beroepdefinieertde
situatie alseersteopdeze manier wanneerzede districtmanagervraagt:"Kun jedit metdroge
ogen blijven zeggen? Komt deze man niet te veel tussen de waI en het schip terecht?" (scjne I
p. 180). De districtmanager neemt de definitiedat het een'zieligesituatie' betreft overen ge-
bruikt in de rest van de episode argumenten als "hier mag je geen WAO weigeren", "Je kan het

gewoon eigenlijk niet maken [om geen uitkeringte verstrekken]" (achterde schermen in scenell
p. 182), en "het kan natuurlijk niet zo zijn dat u eh, op deze manier To in die situatie zit" (op het
podium in sciane Illp. 184).
Het isopvallenddatdeorganisatiecoalitiedeze invulling geeft aan het begrip zorgvuldigheid
aangezien dit in een bureaucratischeomgeving als UWV formeel een tegengestelde betekenis
heeft. Niet het individuele belang staatdan voorop maar rechtsgelijkheid; een conscientieuze
en juiste uitvoering van algemene regels waardoor iedereen gelijk behandeld wordt. De bureau-
cratische definitie gaat hier even op zijn kop. Nog opvallender is dat de tijdelijke coalitie met

dezeinvulling van het begripzorgvuldigheid -opbasis van individualiseren - haaroptreden
legitimeert, zowel op het podium als achterdeschermen. Dit betekent datde districtmanager
en haarcoalitiegenoten indezeepisode nietoptreden als bewakers van de wet. Zij nementijde-
lijkafstand van hun bureaucratische rol.

Binnen detijdelijke coalitie wordtdeze roldistantie een aantal keren geproblematiseerd, wan-
neerergeen (potentieel) publiekaanwezig is. Ten eerste praten decoalitiegenoten overhet
verwerpen van het principe van rechtsgelijkheid. Consensus overde verwerping wordt verschil-
lende keren bekrachtigd, gevolgd dooreen problematiseringervan. Zo steltdedistrictmanager
bijvoorbeeld: "erzijn natuurlijkook regelsdienu eenmaal gevolgd moeten worden" (scjne Il
p. 182)en"het isnatuurlijktoch contra legem". Haarargumentatie voorhandelen inconflictmet
de wet isdaarbij interessant. Doorte stellen dat de beslissing van deorganisatiecoalitie in strijd
is met de wet'wal je ook doet', definieert ze het als onvermijdelijkdat hun handelen onverant-
woord zal zijn: juridisch niet verantwoord of moreel niet verantwoord. Ookdeteamleiderclaim-
behandelaars problematiseert het verwerpen van het principe van rechtsgelijkheid:"ergens
klopt hetook niet".
Roldistantie wordt ten tweede geproblematiseerd wanneerde districtmanageraangeeft dat
het haar niet lekkerzit dat ze even op de stoel van de verzekeringsarts gaatzitten: "lk ben GOD
NIET, dat ikeen verzekeringsarts kan overrulen" (sc&ne 11 p. 182). Wanneer de secretaresse van

districtmanager Maud lachtoverde rolwisseling("- lachend- Ha, dokterMaud is inde bocht")
wordt bovendien de relatieve autonomie en de sociale status van medici ge(re)produceerd. Met
haarlachende reactie stelt zedateen managerduidelijk geendokteris; het nemen van eenzo-

genaamd medische beslissing maakt nog geen dokter.
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CIk hebje zegen nodig'

DistrictmanagerMaudloopt devolgende ochtend naar de kamer vanstafarts Jan. De deur van

zijn kamer is open, hij zit aan zijn bureau. Ze blijft in de deuropening staan.
MAUD Schat, ikhebjezegen nodig. (ZE VERTELT OVER"DAT GEVAL VANGISTEREN:)Ile heb daardus een

beslissing overgenomen, maarikwil welgraag datj#daarje medischezegen overgeeft

JAN    Isgoel 6.·) Oki Prima.HetisdiGoudsmid, diebekendeP
MAuD Meneer Goudsmid, h#schiint hierwel bekend.

JAN   Ombudsman, eh...2

MAUD   Ja. Nou, in elkegeval hebben wezo'n tuchtverhaalgehad hier, h27(...) Endat daargedoe over

was. Dusik had ook zoiets, uit zorgvuldigheidsoogpunt, enook om niet die Breek#zer hier op de

stoep te kn#gen, en noem maar op. Nouja, het was ook wei een heel schr#nende situatie. Maar

kijkheteuendoor, alsje wilt, enik hoop maardatje dezegen wiltgeven, andershebben we...

...iets anders te bespreken. - ZE LACHT -

JAN     Ik zal dit doen. -  ir VOUWT ZIJN HANDEN EN KIJKT NAAR BOVEN EN LACHT -

MAUD Oke', ik reken opje hoor. - BEIDEN LACHEN -

Districtmanager Maud loopt weg. Een paar uur later komt ze weer naar de kamer van stafarts

Jan. Hij kijkt met teamleiderclaimbehandelaars Theo in het dossier van deheer Goudsmid.
MAUD   Gaat het lukkenP

JAN Ik vindhet wei moeil#k, Dedokteris heel explicietgeweest. Enja, deomstandigheden z innou

niet (Ian en Theopratendoorelkaar).De aanuraag is telaatgekomen.Dus die dokterwasniel

eerderb# machte om een oordeel te vellen.

MAUD   Ja dat weet ik wel, anders hadze het ook niet  zo laatl gedaan natuurl#k·Ja· - STIL:M-
JAN We moeten even hierop broeden.- h# bladertin het dossier-

MAUD Ja.

JAN, THEO (ZE PRATEN OVER EEN AANTAL TECHNISCHE ASPECTEN VAN DEZE BEOORDELING)

MAuD    >Ehjan, wiljg me misschienstraks even op m#n nul zes  mobiele telfoonj hellen want ik

moet zo naar Tiel.

JAN   Ik laatje weten.

MAUD Eveneh, Iaten weten hoe hetervoorstaat. (...)Ik hoop dat het lukt.

JAN   Ja. We zullen kgken wattue kunnen doen.

MAUD Ja 

Stafarts Janen teamleider claimbehandelaars Theo kijkenweer in het dossier. Districtmanager
Maud verlaat de kamer. Drie uur later zit districtmanager Maud in een overleg. Wanneer haar
telefoon afgaat en ze ziet dathetstafartsJan is, excuseert ze zich enloopt de gang op.

JAN Hetisgelukthetget,al tezegenen.

MAUD -ENTHouslAsT-Dde keerbedanktJebent een schat.
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Dedistrictmanager, formeel verantwoordelijk voorzowel de verwerping van het principe van

rechtsgelijkheidalshetterzijde schuiven van hetmedischeoordeel, zoekt manierenomde
roldistantie na de voorstellingopte kunnen heffen. Wat betreft het herwinnen van rechtsge-
lijkheid wil zeeen verzekeringsarts zosnel mogelijk weer verantwoordelijk maken voor een
medisch oordeel over (de situatie van) de client: "Daarna doen we gewoon zo snel mogelijk een
herbeoordeling" (sc&ne Il P. 182). Aan een rechtvaardiging van het terzijde schuiven van een
medisch oordeel moet in haar ogen de stafarts te pas komen. Ze hoopt dat stafarts Jan deel van

de organisatiecoalitie wil uitmaken: "Kan ik een andere va [verzekeringsarts] een second opinion
vragen? Dan is mijn fout weer rond (...) Morgen zal ik Jandezecasus voorleggen en hem vragen
zijn medische zegen te geven aan dit plan" (scene Il p. 182). Met andere woorden, de district-

manager stelt zich afhankelijk op van de stafarts; ze wil dat hij dit besluit achteraf op inhoude-

lijkegronden mogelijkmaakt. Als hij de procedurele foutherstelt, kunnendecoalitiegenoten
hun bureaucratische rollen weeromarmen.

De volgende ochtend looptdedistrictmanager meteen naarde stafarts toe. In deze zesde

scene legt ze de inhoudelijke macht bij hem:"ik wil wei graagdat jij daar je medischezegen
over geeft". Zedefinieerthet tijdpad van zijn missie. Hetmoet vandaag rond komen:"Dusdaar

moeten we in de loop van de dag maar even...". Later op de dag loopt ze naar hem toe met de
vraag "Gaat het lukken?" en verzoekt hem haar"straks even"te bellen "hoe het ervoor staat".
De stafarts geeft meteen aan dat hij de beslissing inhoudelijk mogelijk gaat maken: "Is goed".
Hij sluitzich aan bijdegedeeldedefinitie vandesituatie binnendeorganisatiecoalitie, dathet
verstrekken van een WAO-uitkering'nodig' is, en wordt coalitiegenoot. Maar nietzondereerst
de indruk te wekken een belangrijke taak te gaan uitvoeren voor de coalitie, waarbij hij onzeker-
heid suggereert overeen succesvolle afloop: "lk vind het weI moeilijk", "We moeten even hierop
broeden"en "We zullen kijken wat we kunnendoen".
Dedistrictmanagerprobeert nog meteen grap watdruk uitteoefenen als ze lachend zegt"ik
hoop maardat je de zegen wilt geven, anders hebben we (...) iets anders te bespreken". Maar ze
projecteert vooral haarafhankelijkheid metuitspraken als"Ikrekenop jehoor"en"Ikboopdat
het lukt". Wanneerde stafarts aan het einde van de dag laat weten dat"het is gelukt", lijkt de
opdracht van detijdelijkeorganisatiecoalitiete zijn geslaagd. Dedistrictmanager reageertop-
gelucht:"Drie keerbedankt. Je bent een schat".

Buiten krijgthierbinnenduseen bedreigendeeneen bindende functie. Wanneerde buitenwe-
reid de sociale interacties binnendringt, wachtend in een spreekkamer beneden, wordt meteen
een organisatiecoalitie gevormd waaraan zowel dedistrictmanageralsde stafartsdeelneemt.

Alscoalitiegenoten zijn zij tijdelijkdirect afhankelijk vanelkaarom verdergaandecrisiste
voorkomen. Destafarts krijgt de opdrachtom de (re)presentatie van de organisatieachteraf
inhoudelijkterechtvaardigen, terwijl duidelijk isdathij weinigkeuzeheeft. Dedistrictmanager
ervaart op haarbeurt zijn rechtvaardigingals noodzakelijk. Zij heeftde verantwoordelijkheid
genomen voor een procedurele fout (die op sociaal-medischegronden overigens gerechtvaar-
digd kan zijn, aangezien hetopdatmomenteen heel ziekeclient betreft). Om de beoordeling
achteraf alseen wettelijk verantwoord besluitin hetdossierte kunnen formaliseren, vraagt
zedestafartsomzijn 'medische zegen'. Degedeelde probleemdefinitie vandecrisismaaktde
samenwerking relatief soepel. Een uitzonderlijkesituatie in dit onderzoekdie bevestigtdat
hiervan overhet algemeen weinigsprake lijkt.
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Een uitzondering die de regel bevestigt 7.6

De -deelszelf gedefinieerde -dreigende en bindende buitenwereld zeteen dagelijkse praktijk
even opzijn kop. Bureaucratische kernbegrippenals rechtsgelijkheid en zorgvuldigheid krijgen
opdie plaatsen opdat momenteen (morele) betekenisdietegengesteld isaan de formele(juridi-
sche) betekenis. Desituatie wordtdus weinig bureaucratisch gedefinieerd,en de bureaucratische
rollen worden even losgelaten. Hetgezag vandedistrictmanager istijdens(de voorbereidingen
afwikkeling van) hetoptreden voorde buitenwereld een belangrijkgegeven. De rol van leiding-
gevende wordt hier volledig verwezenlijkt; zij Is in deze sociale interacties de leidinggevende van
de vestiging. Bovendien creeren ondermeerdedistrictmanageren de stafartsalscoalitiegenoten
eengezamenlijke vijanddie hen metelkaarbindt. Externedrukbrengtdan internecohesie.

In de professionele uitvoering van complex beleid, zoals de wet- en regelgeving betreffende
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, is het overigens lastigom een scherpegrenstetrek-
ken tussen wetconform en wetoverschrijdend handelen (zie bijvoorbeeld Lipsky 1980). In het
geval van de heer Goudsmid is het zeer weI mogelijk dat zijn fysieke, psychische en sociale
arbeidsmogelijkheden recentzijn afgenomen, aangezien hij een zelfmoordpoging heeft gedaan
en daarna ineen psychiatrischziekenhuis isopgenomen. Ditgeeft hem wellichtopsociaal-
medische gronden rechtop de WAO-uitkeringdie dedistrictmanager hem heeft toegezegd.
Het weinig bureaucratisch definieren van de situatie kan in dit lichtook beschouwd worden als
een zelfcorrigerend vermogen van de organisatie. Een oorspronkelijke beslissing wordt tegen
hetlichtgehouden.

Een wet, zoalsde WAO, kan vanuiteen technisch ofjuridisch perspectief gemakkelijk beschouwd
worden alseen stabieleen eenduidige richtlijn voor de uitvoerenden. De basis van de wetstekst
van de WAO issindsde invoering in 1967 bijvoorbeeld vrijwel ongewijzigd gebleven. Bovendien
zijn selectiebureaucratieen, waaronderde organisatiediezich bezighoudt metdeuitvoering van
de WAO en de WIA, in het leven geroepen om algemene regels uniform toe te passen op indivi-
duelegevallen.
Uit deepisode Medische zegen isechter af te leiden dat bureaucratische kernbegrippen als
zorgvuldigheid en rechtsgelijkheid in de dagelijkse uitvoeringspraktijkeen situationele, tijde-
lijke betekenis hebben. Om hetonrechtmatig handelen van deoptredendeorganisatiecoalitie
te legitimeren is het nodigopdat momentopdieplaats een andere betekenistehanteren van
het begripzorgvuldigheid. In de hoop media-aandachtte voorkomen, komt het individuele
geval centraal te staan en nietde algemene regel dietoegepast moet worden. Metandere
woorden, dedeelnemersaan de geobserveerde sociale interacties hebben handelingsruimte en
(re)produceren hun contextter legitimatie van de manier waarop zedie ruimte invullen. Een wet
of een beginsel van het socialezekerheidsstelsel 'is' dus niet overal en altijd hetzelfde. Het krijgt
elke keeropnieuw vorm in lokale praktijken.

Incontactmet (familieleden van) een individuele client neemtdedistrictmanagerde ruimte
om het juridische rechtsgelijkheidsbeginsel tijdelijkte herdefinieren. Tegelijkertijd lijken de
districtmanagers in ditonderzoekte veronderstellen datde verzekeringsartsen in hun contact
met individuele clientende werkelijkheid vooral alseenduidigen eenvoudigtegemoet kunnen
treden. Ze leveren commentaar wanneer verzekeringsartsen decomplexiteit van hun werk
benadrukken. Districtmanager Melvin zegt in deepisode Het geloof geven (p. 158) hierover
bijvoorbeeld:"Dat is UITSTELGEDRAG. Daarzijn ze goed in". In deepisode Medisch beroeps-
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termen van 'schadelijk'en indeepisode Veredelde productiebaas(hoofdstuk vier, P. 116) inter-
geheim (hoofdstukdrie, p. 78) wordtoverhet verzekeringsgeneeskundige werk gesproken in

men van 'vervuilde dossiers'.

Verzekeringsartsen geven zelf in interviewsaan dat het in de spreekkamer lastiger isom alge-
mene regelstoe te passen op individuele gevallen dan het vanachterhet bureau van de district-

manager vermoedelijk lijkt. Zezeggen hierover in interviews bijvoorbeeld: "Het isechteen zeer

complexe materie"en "Het is wei eens lastig, datals je iemand voor je hebt, jetoch denkt van 'ja,
in feite kan hij bijna niks'. Maardan moet jetoch aangeven watde mogelijkheden zijn, en beper-

kingen".
Het paradoxale is datde districtmanagers hun eigen leidinggevenden hetzelfde verwijten.
Districtmanager Maud verwoordtdit verwijtaan hetadres vande landelijkedirecteurenarbeids-
geschiktheid van UWV als volgttijdenseen wekelijkslijnstaf-overlegophaar vestiging:

"Die directeuren die kijken gewoon, dan ziet de wereld er super simpel uit Je gaat met een helikop-
ter boven de blauwe zee, en naarmate je dichter bij de zee komt zieje de haaienvinnen al gaan. (...)

ze hebben erechtgeen boodschapaan hoelastig het hieris om dat netjes en mettevreden mede-
werkers en gemotiveerd voor elkaar te krijgen".

Districtmanagers en verzekeringsartsen verwoorden een soortgelijk ongenoegen, namelijk
datanderen decomplexiteit van hun werkniet voldoendeerkennen. Deze parallelleervaring
verbindthenechter(nog) niet.
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"9 Dat de legitimatie van UWV bestaat uit burgers en ook werkgevers die het recht op ziekengeld of een
arbeidsongeschiktheidsuitkering claimen, staat duidelijk vermeldt in diverse teksten van UWV. Bijvoor-
beeld wanneer op de homepage wordt uitgelegd wat UWV voor een organisatie is: 'De wijze waarop UWV
de werknemersverzekeringen uitvoert is klant- en samenwerkingsgericht Dit houdt in dat UWV streeft
naar een dienstverlening waarin de klant centraal staat' (UWV: www.uwv.nl, dd. 25 oktober 2006). Een
ander voorbeeld van het op papier centraal stellen van de klanten, is het formuleren van de competentie
'klantgerichtheid' voor alle medewerkers van UWV. Ten tijde van de observaties stelt de directie arbeids-
geschiktheid de 'notitie beoordeling/ ontwikkeling districtmanager' vast, opgesteld door de centrale af-
deling HRM arbeidsgeschiktheid. De notitie gaat over de aanpak van beoordeling- en investeringsgesprek-
ken tussen een districtmanageren zijn of haar regiodirecteur. In de notitiezijn twaalf competenties voor
dedistrictmanager geformuleerd die door de regiodirecteuren in een jaarlijks gesprek dienen te worden
besproken. Ook dienen de competenties een aandachtspunt te zijn bij alle maandgesprekken. De eerste
competentie is 'klantgerichtheid'. De beoordelingsaspecten die hierbij vermeldt worden, zijn 'onderhou-
den van goede klantrelaties, openstaan voor en inspelen op behoefte van de klant zorgvuldig omgaan met
klachten, niet emotioneel reageren naar de klant, initiatief nemen om de klant te helpen/ondersteunen'.

120 Media-aandacht voor UWV is meestal negatief van aard. In veel gevallen staat het handelen van verzeke-

ringsartsen centraal of individuele beoordelingen. Bedrijfsprocessen kunnen echter ook 'ten prooi' vallen
aan de media, zoals in 2004 bijvoorbeeld het geval is met de 'wc-potten affaire' (zie noot 73 P 71)

'=' De heer Goudsmid valt onder de wet Amber, waardoor voor hem een verkorte wachttijd voor de WAO
geldt Hij is in het verleden 'minderdan vijftien procent arbeidsongeschikt' verklaard en omdat hij nu door
dezelfde oorzaak weI arbeidsongeschikt zou zijn, geldt voor een claimbeoordeling WAO een wachttijd
van vier (in plaats van de gebruikelijke 52) weken. De claimbeoordeling WAO heeft bij de heer Goudsmid
echter niet na vier weken plaatsgevonden, maar bil 52 weken. De verzekeringsarts heeft hem nu met
terugwerkende kracht de afgelopen zeven maanden 'gezond verklaard'. De werkgever van de heer Goud-
smid heeft al een aanvraag voor een ontslagvergunning ingediend, in de veronderstelling dat hij recht
krijgt op een WAO-uitkering.

= Het technische verhaal kan in vereenvoudigde vorm als volgt worden samengevat Districtmanager Maud
geeft aan dat de verzekeringsarts op basis van beoordelingen in augustus en november, elf en acht maan-
den geleden, heeft gezegd dat de heer Goudsmid met terugwerkende kracht de afgelopen zeven maanden
hersteld verklaard wordt Mevrouw Goudsmid werpt tegen dat er geen beoordelingen geweest zijn. 'Wij
hebben alleen ziekenhuisverslagen en eh, de verklaringen van de artsen van hemzelf meegenomen. Op
basis daarvan is er beoordeeld. Maar in de verklaringen staat nergens dat hij zeven maanden geleden zijn
werk weer kon hervatten'. Districtmanager Maud vraagt manager bezwaar en beroep Inez voor de zeker-
heid over de verzekeringsarts: "heeft zij weI beoordeeld aan de hand van de onderliggende stukken?".) Zij
bevestigt dit

'23 Erving Goffman geeft een helder voorbeeld van deze contrasterende soorten van macht Tijdens een con-
doleance is de overledene die in de rouwkamer ligt opgebaard het middelpunt van de sc*ne. Dit maakt
hem samen met zijn rouwende familie en vrienden, als zijn coalitiegenoten, dominant in dramatisch op-
zicht De begrafenisonderneming heeft echter de controle over het verloop van de scene, en is dus domi
nant ten aanzien van de regie. Zij zal juist proberen zoveel mogelijk op de achtergrond te blijven. (1990: 97)

'*4 De indruk 'het druk te hebben' kan overigens op vele manieren worden gewekt Tijdens dit informele
overleg wil de secretaresse van districtmanager Melvin weten of ze nog pauze gaan houden. Hij ant-
woordt: "Pauze? Dat hebben wij nooit" en de operationele manager stelt hem de retorische vraag: "Dat
bestaat toch niet? Neem jij Pauze? Heb jij wei eens Nuze?"

'25 De manager bezwaar en beroep gaat meteen na de voorstelling haar eigen weg. Zij heeft naast haar
rol als souffleur, ook de rol van publiekopwarmer gehad. Zij bracht de familie voor de voorstelling in de
goede sfeer; door ze voor te bereiden op de komst van 'de hoogste baas'. lijdens de voorstelling bege-
leidde ze hen in het geven van reacties die de organisatiecoalitie wenste te zien; namelijk rustig blijven en
tevreden naar huis gaan. Dit deed ze enerzijds door hen bevestigingte bieden ("Ja vanaf twintig juni in de
WAO", sctne Ill pg. 184) anderzijds door verschillende keren met ze mee te lachen. Zoalseen souffleuren
een publiekopwarmer in het theater na de voorstelling klaar zijn, speelt de manager bezwaar en beroep
na de hoofdvoorstelling geen rol meer in de organisatiecoalitie.
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5 lolb Lul<                                                                             -

Aandehand van de voorgaande hoofdstukken kunnen u en ikconcluderen dat vermijdend,
technisch en gezagondermijnend gedrag kenmerkend is voorde verhoudingtussen publieke

managers en verzekeringsartsen. Hetdoetdeonderzochtedistrictmanagersen hun collega's
in de selectiebureaucratie UWV echtertekortte veronderstellen datditalledaagse gedrag het
resultaat is van (een gebrekaan) individuelecompetentie. In deeerste paragraaf van dithoofd-

stukga ik kortinopdecontinue wisselwerkingtussen praktisch handelenendecontext waarin

en waardoorditplaatsvindt. Daarna concludeerikdat, vanuitpolitiekenorganisatorisch per-
spectief, deze wisselwerking in het publiekedomein van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid problematische kanten heeft.

In detweede paragraaf beargumenteer ikdater in lokale praktijken nauwelijks sprake is van

bestuurlijke greepop hetconcrete verzekeringsgeneeskundig handelen. Erontstaat een dyna-
miek waarin districtmanagers zichzelf in verhoudingtot verzekeringsartsen wegcijferen, zowel

letterlijkalsfiguurlijk. In dederde paragraaf betoog ikdat uitde onderzochte sociale interacties
bovendien een aantal patronen is af te leiden dat momenten en locaties overstijgt. Ikonder-
scheid drie bureaucratischedrama's, namelijk hetdrama van fragmentatie, van incidentpolitiek
en vanontworteling. Inelk vandezedrama'sblijken politiekeen organisatorischeoplossingen,
diede laatste jaren in de selectiebureaucratiezijn geTntroduceerd, de bestuurlijkegreepop
verzekeringsartsen in de praktijkeerderte verkleinen dan te vergroten. In de laatste paragraaf
bied ikeen beschouwende verkenning van een meer praktijkgerichteaanpak van uitvoerings-
vraagstukken inditpubliekedomein.

Dagelijkse dynamiekin gestolde verbanden 8.1

Individueel handelen beschouw ikin dit boeknietalseen volledigindividueleaangelegenheid.
Mensen handelen op basis van het beeld datzij, opdat momenten opdie plaats, hebben van

de werkelijkheid (Blumer 1998, Goffman 1990). Dit werkelijkheidsbeeld, of dezedefinitie van de

situatie, komttot stand in voortdurendeonderhandeling metanderen. De onderhandelingen

gaan overde vraag wat gezamenlijk wordt gedefinieerd als het probleem, als belangrijk, als van-

zelfsprekend, kortom, welke informatie in de sociale interactie wordt belicht en welke informatie

verborgen moet blijven.
Wanneermensen metelkaaroverdedefinitie vandesituatieonderhandelen, ontstaat een so-
cialeinteractiedie meerisdandesom van hun individuele handelen. Hethandelen vandeeen

fungeert als stimulans voor het handelen van de anderen omgekeerd, waardooreffecten van
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individueel handelen onderlingafhankelijk zijn. Daarbij veronderstel ikdat samenwerkingtus-
sen individuen, in de vorm vantijdelijkecoalities, nodig isomeengezamenlijkedefinitie vande
situatie tot stand te brengen en in stand te houden (Goffman 1990). Deze tijdelijke coalities zijn
deeenheid van analyse inditonderzoek, omtekunnentonen dat het handelen van individuele
districtmanagers meer isdan het resultaat van individuelecompetentie.
Het gezamenlijkdefinierenvan de situatie wordt bovendien beinvloed doordecontext van de
sociale interacties. In hetonderhandelen over werkelijkheidsbeelden wordt immers niet steeds
opnieuw begonnen. Een eerder tot stand gekomen betekenistoekenning van een situatie kan
als een gestold verband of terugkerend patroon worden beschouwd. De verzamelinggestolde
verbandendie van betekeniszijn ineen sociale interactie, vormtdecontext vandie interactie.
Wanneereen gestold verband in een sociale interactieals bron wordt gebruikt, is sprake van het
reproduceren van context. Wanneereen gestold verband opeen gewijzigde manier wordt ge-
hanteerd, issprake van het produceren van context (zie ondermeer Goffman 1986,Giddens 1999,
Weick 1995, de Ruijter 2000). Gestolde verbandenen dedagelijkse dynamiekdiedaarin plaats-
vindt, bestaan dus alleen door en in elkaar.

Decontext van sociale interacties isdaarom specifiek voordieinteracties. In ditboek gaathet
om sociale interacties van districtmanagersdieaan het begin van de 21' eeuw bij het zelfstandig
bestuursorgaan UWV integraal verantwoordelijkzijngeworden voor(ondermeer) het handelen
van verzekeringsartsen. Dit zijn artsen die de sociaal-medische controlesen beoordelingen uit-
voeren voorwat betreftziekteverzuimen arbeidsongeschiktheid. Decontext waarinen waardoor
deze sociale interacties plaatsvinden, bestaat uit gestolde verbanden diede vorm aannemen van
sterke en onontkoombare krachten.
Dedistrictmanagers hebben de formeleopdrachtom greep te krijgen opeen'lastige soort pro-
fessional'dieeen crucialeencomplexe fase moetuitvoeren van een vande moeilijkste sociale
wetten, in het bijzonder(maar niet uitzonderlijk) hectische jaar 2002. De districtmanagers moe-
ten bovendien hoge verwachtingen waarmakenterwijl formeel sprake is van een dubbelzinnige
machtsverhoudingten opzichte van de(staf)verzekeringsartsen, ende kansop publiekeontmas-
keringtoeneemt.

Inditkrachtenveld, intheatraletermen hetdecor, wordt vandedistrictmanagers bovendien op
dwingende wijze een bepaalderoluitvoering verwacht. Zij worden, vooral ingegevendoor poli-
tieke tendensen, gecast voorde rol van nieuwe publieke manager. In deze rol dienendedistrict-
managers te handelen als behartiger van efficientiebelangen. Met hun handelen dienen zij een
mythe van beheersbaarheid in stand te houden, ondermeer met behulp van cijfers. Vooral het
dagelijkse handelen van verzekeringsartsen dienen zijte beheersen. Gestalte geven aan deze rol
kan in de dagelijkse praktijk echter sterk conflicterend zijn met de (eveneens in de context ge-
construeerde) rol van sociaal-medicus voor verzekeringsartsen. Vanuit juridischen professioneel
oogpunt is voorde ideale, onontkoombare sociaal-medicus namelijk het handelen volgens een
mythe van onbeheersbaarheid van belang, omdat professionele autonomie vereist is.

De context van de onderzochte sociale interacties is in dealledaagse praktijk disciplinerend en
beperkend voordedistrictmanagers. Als middenmanagerzouden zij een scharnier moeten vor-
mentussen hierarchischelagen in deselectiebureaucratie. Zijdienen detop vandeorganisatie,
met haareigen dynamiek, te verbinden met dedynamiekopdewerkvloer, enandersom. In mijn
constructie van deconcrete praktijk zijn de districtmanagers meerals een speelbal overgeleverd
aanjuridische, politieke, maatschappelijke en organisatorische krachten die hun
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handelingsruimte in belangrijke mate beperken. Dit geldt voorde periode van dit onderzoek
(2002) en er zijngeen indicatiesdatde handelingsruimte vandedistrictmanagers in de jaren
daarna is vergroot.'26

De nadrukopefficiantie, in het bijzonderde dwingend voorgeschreven rol van nieuwe publieke
manager, is overigens niet voorbehouden aan hetterrein van ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid. Hetcentralethema vandeafgelopen kabinetten is het beheersbaarhouden van hun

begroting, vooral doordeoverheidopalle mogelijkebeleidsterreinenalseen bedrijf te beschou-

wen."7 Begrippen als verantwoordingen verantwoordelijkheid zijn deel gaan uitmaken van de
bureaucratische retoriek.
Hierin is Nederland geen uitzondering. In andere landen met een sociaal zekerheidsstelsel,
zoals Duitsland, Engelandende Verenigde Staten, is(ook)op het terrein vanziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid al langersprake van een bedrijfsmatige benadering."' Dit leidt in veel
Westerse politieke processen nietalleen tot een accentop grotere selectiviteit van hetstelsel,
maarooktot het definieren van'managen' en'nieuw publiek management' als belangrijke op-
lossing vooreen vermeend inefficiante beleidsuitvoering. Inditboek betoogikdat vooral deze
laatste oplossingsdefinitie in dedagelijkse dynamiek van de uitvoeringspraktijkanders, soms
zelfstegengesteld, kan uitpakken.

Publieke managers cijferen zichzelf weg 8.2

Een aanleiding voorditonderzoek isde vraag hoe stuurbaaren beheersbaar verzekeringsartsen
zijn voor publieke managers. In het politiekedebat wordtdeze beheersbaarheid al bijna vijftien
jaargeproblematiseerd - ondanksdat verschillendeoplossingsgerichte veranderingen zijn
doorgevoerd in het stelsel, het beleid en de selectiebureaucratischeorganisatie, waaronderde
introductie van deonderzochtedistrictmanagers. De verwachtingen overdedistrictmanagers
zijndushooggespannen, terwijl hun handelingsruimtedoordege(re)produceerde context be-
hoorlijk beperkt wordt.
Deze ruimteomdedynamiekop hun vestiging te bei nvloeden ente verbinden metdie van de
hierarchischetop van de organisatie, gebruiken de districtmanagers in ditonderzoekop verge-
lijkbare wijzen. Zij opteren in veel gevallen voor vermijding. In hun pogingen om de context het
hoofd te bieden, ontwijkenzijachterdeschermen van hun vestigingdeconcrete verzekerings-
artsen.'29 Dit iseen begrijpelijke, maar niet productieve strategie. Wanneerdistrictmanagers
zich in afwezigheid tot verzekeringsartsen verhouden, wordt het sturen en beheersen van het

dagelijkse verzekeringsgeneeskundig handelen lastig.

Zichzelf letterlijk wegcijferen in een registratieregime 8.2.1

In het politiekedebat vandeafgelopen jaren overheerst de verwachtingdatcijfermatigecon-
troleen verantwoording leidttotondermeereen beperkter sociaal stelsel en toteen efficiente
selectiebureaucratie waarin sprake is van bestuurlijke greepopde verzekeringsartsen. Daarbij
isdegedachtedatcijfermatiginzichtin de uitvoeringzorgt voor'transparantie' in het publieke
domein. Zodat hetprimaire proces, datzich in principeachterdeschermen vande vestigingen
aan het collectieve publieke oog onttrekt, zichtbaar wordt.
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Deze roepom transparantie maaktcijferstot een cruciaal rekwisiet voordistrictmanagers, in de
rol van nieuwepublieke manager. Ditbetekentin dedagelijkse praktijkdat vandedistrictmana-
gers cijfermatig inzicht en cijfermatige verbetering wordt gedist, zowel door anderen als door
henzelf. Om aan dezedwingende verplichtingen te voldoen, krijgen deelektronische registratie-
systemen een belangrijke rol in de tijdelijke coalities van districtmanagers. Deze rol wordt zo
grootdatdooren voordedistrictmanagers en hun interactiegenoten een virtuele werkelijkheid
wordt gecreeerd, die hun sociale interacties in sterke mate reguleert. Technische definities van
de situaties worden informele regels waaraan dedistrictmanagerszich 'als vanzelfsprekend'
dienen te houden. Metandere woorden, de op zichzelf onschuldige registratiesystemen worden
in de lokale praktijkeendisciplinerend registratieregime.

Dit registratieregime zetdedistrictmanagers bovendien niet aan toteendialoog met (staf)-
verzekeringsartsen. Het houdt hen weg van het feitelijke verzekeringsgeneeskundig handelen.

Ten eerste is in dit regime relatief weinig tijd voor de processen die achter de prestatiecijfers
schuil dienen te gaan. Deonderzochtedistrictmanagers vormen vaaktijdelijkecoalities met
andere managersen/of metdecijferproducent van de vestiging, waarin ookelektronische re-
gistratiesystemen een grote rol krijgen. De stafarts maakt hieralleen bij uitzonderingdeel van
uit. Dezetijdelijkecoalitiesbesteden aanzienlijk meertijd en aandachtaandeproductieen
interpretatie van cijfers over het verzekeringsgeneeskundig handelen, en aan het ideedat cijfers
belangrijkzijn, danaan het concrete verzekeringsgeneeskundighandelen zelf.

Ten tweede ontstaat in de sociale interacties waarin de situatie vooral technisch wordt gedefi-
nieerd de neigingom professionele, relationeleen non-rationele processen over het hoofd te
zien ofte problematiseren. In beide gevallen worden dedistrictmanagers nietaangezettot een
(inhoudelijke) dialoog met (staf)verzekeringsartsen.
In detechnisch georienteerde interacties van deonderzochtedistrictmanagers wordt het ver-
zekeringsgeneeskundig handelen al snel als probleem gedefinieerd. Vanuiteen bedrijfsmatig
perspectief kan decomplexiteit van het werk van verzekeringsartsen, dit wil zeggen de kern van
het primaireselectieproces, eenvoudigals negatief worden beschouwd voorzowel het creeren
van prestatiecijfersals voorde hoogte ervan. Een technische orientatie nodigt bovendien uit
totde veronderstellingdat het sociale maakbaaris. In deze veronderstelling wordtopzakenals
chaos, complexiteiten gevoelens van onmacht al snel gereageerd met pogingen zete negeren of
te verwijderen. In dit onderzoek zet dit (de tijdelijke coalities van) de districtmanagers aan tot een
verscherpingvan tegenstellingen tussen hun eigen belangen en dievan de verzekeringsartsen.

Daarbij lijken ze het geproblematiseerde handelen van verzekeringsartsen te willen verwijderen
uit hun sociale interacties en waar mogelijk ook uit het uitvoeringsproces van de selectie-
bureaucratie.

Ten derde worden de districtmanagers in het registratieregimeaangezetom vooralte streven

naargreepopeen virtuele werkelijkheid, terwijl het verband nietaltijd helderistussenenerzijds
het virtuele en anderzijds de concrete verzekeringsgeneeskundige processen die het virtuele
dientte representeren. Andersgezegd, in de praktijk kan sprakezijn van'toevallige gelijktijdig-
heid'. Het virtueleen het fysieke vallendan indetijd samen maardebetekenis van hunonderlin-
ge afhankelijkheid is verborgen. Wanneerdit het geval is, houden dedistrictmanagerszich bezig
metde voorbereidingen presentatie van cijfermatige impressiesop het podium van deorganisa-
tie die los staan van het feitelijkeselectieproces. Dan komen ze niet fysiek, maarook niet virtueel
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achterde schermen van de selectiebureaucratie.

Een paradox van transparantie isdatde politieke roepom het verzekeringsgeneeskundige werk
zichtbaarte maken, in alledaagsepraktijken vooral leidttot een virtuele werkelijkheid diehet
zicht op het concrete handelen van (staf)verzekeringsartsen belemmert.

Belangrijke (politieke)doelen van de roepom transparantie van het verzekeringsgeneeskundige
werkzijn een verzakelijking van het sociale zekerheidsstelsel en een efficiente selectiebureau-
cratie. Indeonderzochte sociale interacties vandistrictmanagers leidtdenadrukopcijfers
zekertot verzakelijking. Het is voor een districtmanager immers eenvoudigeromenthousiast
te zijn over een daling van een achterstand tot tweeduizend 'AW018-en', dan zichte realiseren
dat nog steeds tweeduizend burgers maanden moeten wachten opeen herbeoordelingdie van
grote invloed is op hun leven.
Het streven naartransparantie heeft echter ook een onbedoeld effect. De districtmanagers ge-
bruiken de virtuele werkelijkheid vooral om de'prestaties' van hun vestigingte vergelijken met
die van andere vestigingen. Erissprake van een glijdende schaal. Hoelagerhetprestatiecijfer,
hoeminderambitieushet referentiekaderdatzij hanteren. Dit betekentdat in hun dagelijkse
praktijk nietecht een streven naar efficiantie ontstaat. In een efficiante bureaucratie wordt im-
mers hetgrootst mogelijke resultaat verkregen in verhoudingtotde middelen die daarvoor
worden ingezet. Ikconstateerdat het registratieregime eerder leidt tot een streven naareen

gemiddelde, onopvallendescoredan naarhet maximaal haalbare.

Zichzelf figuurlijk wegcijferen in een machtsvacuum 8.2.2

Dedistrictmanagers hebben een lastige opgave. Zondereenduidig formeel gezagdienen zij

greepte krijgen opde verzekeringsartsen die als professionalseen relatief hoge status en relatief
veel autonomie hebben.

De relatietussendedistrictmanagersende verzekeringsartsen kan, intheatraletermen, geduid
worden alseen antagonistische coaperatie. Zij zijn alstegenspelerstotelkaar veroordeeld; de

districtmanagers moeten de langgewenste greepopdeonontkoombare verzekeringsartsen gaan
krijgen. Detegenstellingdiezij belichamen, tussen efficiantiebelangenen sociaal-medische

belangen, krijgt indealledaagsepraktijkde vorm vaneen patstelling.
Hetgaatdusomtwee partijen met een vijandige houdingdienoodgedwongen moetensamen-
werken. Van effectieve samenwerking is echter nauwelijks sprake. In de sociale interacties in dit

onderzoekzijn detijdelijkecoalities waaraan dedistrictmanagersdeelnemen in de meeste ge-
vallen nietopgewassen tegen de (staf)verzekeringartsen. Erzijn drie redenen waarom ikspreek
van een machtsvacuOm.'30

In de eerste plaats is hetontzag voorde verzekeringsartsen heel groot in de sociale interacties
van de districtmanagers. Dit ontzag kan zo groot zijn dat het spreken met, en zeker het aan-

spreken van de verzekeringsartsen wordt vermeden. Wanneereen tijdelijke coalitie van een

districtmanagerhet gedrag van verzekeringsartsen wil veranderen, kiest zij in ditonderzoek
vaak vooreen indirecte strijd, namelijk via medewerkersdie metde verzekeringsartsen moeten
samenwerken. Ook vindterdaneen continu herdefinieren van problemen plaats, waarbij wordt

geprobeerd verzekeringsartsen buiten beeld en dus buiten schotte houden.
Metdit vermijdende gedrag bevestigende betrokkenen in de sociale interacties elkaarin het
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idee dat een eerbiedige vrees voordezeartsen gegrond is. De verzekeringsartsen lijken in en
door hun afwezigheid in de sociale interacties van districtmanagers larger than /(fe te worden;
de verbeeldetegenspelerneemtgrotere proportiesaan dan de concrete. Ean van deonderzochte
districtmanagergaat weI in gesprek metde stafarts, overde productie van verzekeringsartsen.
De stafarts wordtdan alsantagonistische tegenspelerteruggebracht tot'menselijke' proporties.
Dit kan worden beschouwd als een belangrijke stap in het openbreken van het machtsvacuum.

In de tweede plaats suggereert mijn constructie van de onderzochte sociale interacties datop
leidinggevenden in deselectiebureaucratie niet altijd voldoende gezag wordt geprojecteerd om
de leidinggevendedaadwerkelijkte kunnen 'zijn'. In deonderzochte sociale interacties wordt
het formele gezag van de districtmanagers achterde schermen en soms ook publiekelijk door
verschillende functionarissen ondermijnd, met uitzondering van dedistrictmanagerdie metde
stafarts in gesprek gaat.

Indederdeplaatsspreekik vaneen gebrekaan bestuursmachtomdatdedubbelzinnige formele
machtsverhoudingtussen dedistrictmanagersen de verzekeringsartsen indeonderzochte lokale
praktijken krachtig wordt ge(re)produceerd. Er issprake van twee sturingskanalendieelk lopen
van het hoofdkantoor van UWV naarde uitvoerende verzekeringsartsen; enerzijdseen formeel
managementkanaal en anderzijdseen stafkanaal waartoe dedistrictmanagers formeel geen
toegang hebben. Deze formeledubbelzinnigheid lijkt indedagelijkse interacties inditonderzoek
een voedingsbodem tezijn voorhet streven naarautonomiedatprofessionalseigen is. Hetbiedt
de verzekeringsartsen de kansom achterde schermen van deselectiebureaucratie vooral invul-
lingte geven aan de rol van zelfstandige.
De (staf)verzekeringsartsen in ditonderzoek lijken de rol van zelfstandige met beide handen
aan te grijpen. Destafartsen nemen ondermeer een onafhankelijke houding aan doordistrict-
managers duidelijk te maken dat het voor hen nauwelijks mogelijk is om invloed uit te oefenen
op het contact dat zij met uitvoerende verzekeringsartsen hebben. Ook proberen de (staf)-
verzekeringsartsen hun inhoudelijke overleg, inhoudelijke beoordelingsgesprekken en sommige
cijfersdie betrekking hebben op hun inhoudelijke werk af te schermen voor niet-medici.
Bovendien nemen destafartsen inditonderzoekniethet initiatief in het contactmetdedistrict-
manager. Het contact dat ze hebben gaatalleen overde productie van de verzekeringsartsen,
niet overhun inhoudelijke werk.

Een paradox van deze vermijding isdatde fysieke afwezigheid van (staf)verzekeringsartsen in de
sociale interacties van districtmanagers ervoor zorgtdat ze hierin juist alomtegenwoordigzijn.
Zelfs wanneer de (staf)verzekeringsartsen in de interacties worden weggedefinieerd, dus fysiek
an als expliciet onderwerp van gesprek afwezig zijn, draait het vaak om hen. Dit komt omdat zij
in deonderzochte sociale interacties regelmatigdeel uitmaken vanonderliggendeproblemen, in
het bijzondervan samenwerkingsproblemen.
Het zal naarmijn inschatting blijven draaien om de verzekeringsartsen zolang in desociale inter-
acties van districtmanagers vooral korte termijn doelen wordt nagestreefd en de lange termijn
winst van effectieve samenwerking blijft liggen. In hun afwezigheid kunnen de verzekerings-
artsen immers tegenspelers worden van buitenproportioneleorde. De inherentespanning van
hun aanwezigheidopde vestiging, doorhun juridisch noodzakelijke bijdrageaan hetprimaire
selectieproces, blijftdanabstract. Zolangdezespanning nietconcreet wordten incontact met
individuele(staf)verzekeringsartsen kan worden genuanceerd, zaldespanningeerdertoe-dan
afnemen.
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Oplossingen vergroten het probleem 8.3

Een gebrek aan greep van de bestuurlijke leiding van de selectiebureaucratie op het (inhoude-
lijke) werk van verzekeringsartsen werd in 1993 geconstateerd doorde Parlementaire enqu6te-
commissie Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen. Sindsdien zijn doorde diverse kabinetten

oplossingen voorondermeerdit probleem doorgevoerd.'31 Verschillende uitvoeringsorganisaties
zijn gefuseerd tot aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Ook is de afstand
verkleind -endaarmeededynamiek vergroot-tussen politieken uitvoering. Indeuitvoering
zijn districtmanagersgeYntroduceerd, in de rol van nieuwe publieke manager, evenals begrippen
als efficientieen effectiviteit. Ditzijn politiekeen organisatorische oplossingen waarvoorook in
andere Westerse landen is gekozen. In de vorige paragraaf heb ikechter beargumenteerd datze
in de praktijk niet hebben geleid tot meerbestuurlijkegreep op verzekeringsartsen.

Om het inzicht in deze bevindingte vergroten, onderscheid ik een drietal bureaucratische
drama's in hetdomein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ondereen bureaucratisch
drama versta ik een vanuit politiek en organisatorisch perspectief gezien problematische
wisselwerkingtussen praktisch handelen en decontext waardooren waarin dit plaatsvindt. Na
deconstructie in dit boek van praktisch handelen in sociale interacties, laten dezedrama'sop
een meerabstracte manierzien water kan gebeuren metstreet /eve/bureaucratieen als UWV.
Iktoon ueen bureaucratiedieonvoldoendezinvolle verbanden genereert, die ineenzichzelf
versterkende incidentpolitiek vastloopt,en die haarbestaansrechten kracht uit het oog dreigt
teverliezen.

Het drama van fragmentatie 8.3.1

In deselectiebureaucratie UWV kunnen verschillendeopzichzelf staande processen van or-
ganiseren ontstaan. Dooreen gebrekaan effectief gezag van dedistrictmanagers krijgen de
(staf)verzekeringsartsen ruimte om zich het gebied achterdeschermen van deorganisatie voor
een belangrijkdeel toeteeigenen. Zelijken zicher, zekeropinhoudelijkgebied, relatief zelf-
standigen ontwijkend te kunnen gedragen ten opzichte van niet-medici. Daarnaastontstaat in
de alledaagse praktijk van dedistrictmanagers een registratieregime, datzijn oorsprong vindt in

de politieke roep om transparantie. Als effect hiervan komt in de sociale interacties van district-

managersde nadruk te liggen op hetorganiseren van impressiesop het podium.

Deze wisselwerkingtussen enerzijdsde dagelijkse, lokaledynamieken anderzijdsde gestolde
verbanden waardooren waarin deze dynamiek zich afspeelt, vormt eenopstuwende kracht: de

districtmanagers worden het podium van de vestiging opgeduwd, weg van het concrete werk
achterdeschermen.

Een organisatie wordt in dit boek beschouwd alseen tijdelijke uitkomst van organiseren. Anders

gezegd, mensen (en dingen) organiseren beelden van de werkelijkheid dieop dat momentsa-
men een feitelijke organisatie vormen (zie bijvoorbeeld Law i994. Czarniawska 1997). Zo straalt

een gebouw van UWV vaak eenheid uit, ondermeerdoorhet logodatopdegevel prijktendoor
een centraleentree. Binnen(en buiten)deze muren kunnenechter beelden van de werkelijkheid
worden gecreeerddie lastig tot jan uitkomst, namelijk'het UWV', leiden. De formele selectie-
bureaucratie kan in deonderzochte praktijken worden beschouwd alstwee verschillendeop
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zichzelf staande processen van organiseren met een bestuurlijke'organisatie'en een sociaal-
medische'organisatie' alstijdelijke uitkomsten. Dan is sprake van fragmentatie, dit wil zeggen
van improductieve versplintering.
Afwezigheid van districtmanagers in de sociaal-medische'organisatie' betekent immers datzij
hier weinig verschil kunnen maken. Bovendien kunnen zij in afwezigheid de kloof tussen deze

verschillende processen van organiseren niet eenvoudigoverbruggen. Een taakdie formeel bij
henals middenmanagerligt.

In dedoor mij geconstrueerde praktijk van wederzijdse vermijdingzullen dedistrictmanagers
ook weinig(mogelijkheden hebben om te) zoeken naareen eventuele verenigbaarheid van
beelden, belangen en behoeften in de gefragmenteerde selectiebureaucratie. Zekerals in (de
context van)hun sociale interacties wordt uitgegaan vande maakbaarheid van het sociale-en
het relationeleen non-rationeledussnel overhethoofd wordtgezien -en bovendienoptegen-
stellingen wordt gereageerd met verscherping, dreigt een gebrekaan zinvolle verbanden.
Een gebrekaan zinvolle verbanden tast de selectiebureaucratie aan a\s imagined community
(zie bijvoorbeeld Harrison 2000 en Vermeulen 2001, de term komt oorspronkelijk van Benedict
Anderson in 1983).'32 Dan kan nauwelijkseen identiteit vandeorganisatie worden gevormd, in
contrast metde buitenwereld:31 In dit onderzoek is ean duidelijke uitzondering waarin sprake is
van UWV als'wij'omdatde (bedreigende) buitenwereld doorde districtmanageren de stafarts
gezamenlijk wordt geconstrueerd als'zij'. In de overige onderzochte sociale interacties worden
vooralonderlinge contrastengebruiktom identiteiten of verbeeldingen vande formeleorgani-
satie teconstrueren, zoals medici versus niet-medici, efficientiebelangen versus sociaal-
medische belangen of 'harde'cijfers versus'zachte' verhalen.
Bij een gebrek aan gezamenlijke identificaties floreert het relatief losstaande karaktervan het
interactiegebied ophet podium en hetinteractiegebied achterde schermen.'34 Wantalsde
districtmanagers en de (staf)verzekeringsartsen nauwelijks werkelijkheidsbeelden over het
organiseren metelkaardelen, kan hun handelen moeilijkopelkaarworden afgestemd.

Het drama van incidentpolitiek 8.3.2

De episodes in dit boek zijn geselecteerd als incident. Dit wil zeggen dat ik ze heb samengesteld
uiteen reeksopeenvolgende sociale interacties rondom spanningsvolle voorvallen waarbij de
districtmanagers opde proef worden gesteld, en waarbij verhoudingen moeten worden geexpli-
citeerd. De keuze uit mogelijke incidenten was echteroverweldigend. Storende gebeurtenissen
en crises zijn verre van uitzonderlijk in de onderzochte sociale interacties. Ze vinden weliswaar
onverwacht plaats, maarzezijn nietongewoon of bijzaak. Dedagelijkse praktijk vandedistrict-
managers iseen aaneenschakelingvan incidenten.

Hetisde wisselwerkingtussenenerzijds hetpraktisch handelen indeselectiebureaucratieen
anderzijdsdecontext waarin en waardoordit plaatsvindt, dieervoorzorgt dat incidenten niet
meer incidenteel zijn. Deze wisselwerking kan getypeerd worden als incidentpolitiek.'35

Ten eerste zorgt de politieke aandacht voor hetdomein van ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid ervoor dat (ontregelende) veranderingen de agenda van de selectiebureaucratie be-
palen. Politieke oplossingen voor'het WAO-probleem', in het bijzonder voorhetaantal arbeids-
ongeschikten en ook vooreen vermeende inefficienteselectiebureaucratie, worden gezocht in
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een lange reeks van veranderingen in het stelsel, het beleid en de inrichting van de organisatie.
Deze veranderingen volgen elkaarzoontzettend snel opdat ikspreek van een veranderings-

reflex - op onvrede wordt steevast gereageerd met veranderingen - zonder veel momenten van
reflectie. De snelleopeenvolging van politieke oplossingen krijgt in de dagelijkse praktijkeen

problematisch karakter.
De veranderingen vormen hiernamelijkeen vergrootglas voorde verhoudingen. Wanneersociale
structuren continu in bewegingzijn, wordt het tijdelijke karakter van coalitievorming versterkt.

De verhoudingen in sociale interacties liggen dan niet vast en steedsopnieuw moet worden

afgetast wat hierin de individuele handelingsruimte is. Daarbij wordt vooral een botsing tussen

bedrijfsmatige belangen en sociaal-medisch belangen telkens opnieuw opscherpgesteld.

Ten tweede genereren kwetsbareen crucialesociaal-medische selectieprocessen in de bureau-
cratie zelf aandacht van de politieken de media. Verhalen van individueleclienten, verhalen over
de verzekeringsgeneeskundige praktijk of verhalenovereen dure verbouwing komen gemakke-
lijkop het landelijke podium terecht. Bovendien versterken aandacht van media en politiekelkaar
vaak; journalistieke verhalen die bijvoorbeeld tot Kamervragen leiden en politieke affairesdieal
snel breed uitgemeten worden in het nieuws. In desociale interacties van districtmanagers ver-
eist (het voork6men van) een dergelijk incident dan ookonmiddellijkdeaandacht.

Ten derdeorganiseren mensen in de selectiebureaucratiezich van incident naar incident. Dater

schijnbaarsteeds noodsituatieszijn, dooraandachtvande politiekende media, lijkt indedage-
lijkse praktijk te worden geinternaliseerd. Het handelen in de onderzochte sociale interacties
is vooreendeel aangepastaandeervaringdatachterde feiten moet worden aangelopen. Deze
ervaring, datoorzaken van gedrag buiten henzelf liggen, kan ervoor zorgen dat mensen zelf de

verantwoordelijkheid voor hun gedrag ook buiten henzelf gaan leggen.
Bovendien kiezen dedistrictmanagers in hun dagelijkse praktijk vooral voor kortetermijn doelen,

bijvoorbeeld het oplossen van een bestaandeachterstand zonder preventie van nieuwe achter-
standen. Zij laten meerlange termijndoelen linksliggen, zoalshetoplossen van onderliggende,
vaak relationele problemen. Deze strategiedraagt bij aan het in stand houden van een incident-

gedreven praktijk waarin telkens noodverbanden moeten worden aangelegd.

Het drama van ontworteling 8.3.3

In desociale interacties van deonderzochte districtmanagers zijn concrete verzekeringsartsen
en clienten nauwelijks in beeld. Ditisopmerkelijk. Declienten zijn immersde belangrijkste reden

voordeaanwezigheid van een selectiebureaucratie, en de verzekeringsartsen zijn vanuit juri-
disch oogpunt noodzakelijk voorde sociaal-medische selectie van dezeclienten. Het definieren
van desituatie is in deonderzochte interacties van districtmanagersechter vooral opzichzelf
gericht. Deze interne oriantatie geeft vorm aan en iseen reactie op verschillendeexterne prik-
kels, waarondereen politieke veranderingsreflex en de politieke drukom efficientiebelangen te
behartigen.

Doordezewisselwerking,tussen naarbinnengekeerde praktijkenen huncontextdieblijftduwen
en trekken, dreigtde (bestuurlijk georganiseerde) selectiebureaucratiete vervreemden van de

eigenheid van haar primaire proces. Dit is problematisch aangezien in dezedienstverlenende
kern zowel haar bestaansrechtals haar kracht besloten ligt.
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Een belangrijke formele verantwoordelijkheid van dedistrictmanagers- een juiste selectie -
komt in de vooral technisch getinte (context van de) sociale interacties nauwelijksaan bod.
De afwezigheid vande vraag of de juiste uitkeringaande juiste burger wordt verstrekt, wordt
bovendien niet geproblematiseerd. Wat weI al snel als probleem wordt beschouwd, zijn (de
complexiteit van het werk van)de verzekeringsartsenen ook de clienten. Meer dan datde in-
houdelijkedeskundigheid vande verzekeringsartsen wordt gezienalseen middelomtot een
efficiante of effectieve uitvoeringvan het overheidsbeleid te komen (Gastelaars 2006). Dit
bureaucratische drama wordt in belangrijke mate geactiveerd doorde drama's van fragmentatie
en incidentpolitiek.

De incidentpolitiekmaaktschuw. Hetis niet verwonderlijkdat, in een pogingom hetaantalont-
regelende incidenten beperktte houden, de neigingontstaatom aandacht van buiten de organi-
satie te vermijdenen te voorkomen. Wanneer bovendien sprake is vanfragmentatie, en dus van
verschillendeopzichzelf staande processen vanorganiseren met verschillende'organisaties'als
uitkomst, zal ook in de formeleselectiebureaucratie gemakkelijk uitsluitingen vermijding plaats-
vinden.

Daarbij kan desociaal-medische'organisatie' beschouwd worden alshet hart vande formele
selectiebureaucratie aangezien daarin detransformatie plaatsvindt van burgertot al dan niet
uitkeringsgerechtigde. Niet-medicidieditontlopen of hierwordengemeden, lopen het risicodat
zij ontworteld raken. Zij verliezen het contact metdeoorsprongen met belangrijke ontwikke-
lingsmogelijkheden van de selectiebureaucratie.

Op zoek naar speelruimte 8.4

'Er is op onderdelen onvoldoende samenhang tussen management en medewerkers' waardoor het
nodig is'de binding met professionals te verbeteren'. aldus UWV in het jaar 2006 (20060: 24).

In het licht van de drie bureaucratische drama's lijkt de contro/erende organisatie vooral een
contra-lerende organisatie te zijn geworden (De Ruijter, mondelinge mededeling 2006). Wanneer

twee centraletegenspelers - de (district)managers ende verzekeringsartsen - in hetdrama van
fragmentatienauwelijkstot eendirect samenspel komen, wordt hetlastigomditsamenspelte
veranderen. Bovendien kan een streven naar uniformiteit eenvoudig leiden tot belemmeringen
voordecreativiteit, voorhet oog voororiginaliteit. Inde huidige incidentpolitiekzullen be-
trokkenen daarnaast vooral proberen hun hoofd boven waterte houden, en weinigstimulans
ervaren om zich intezetten voormeeronderliggendeproblemen en lange termijndoelen. Het
drama van ontworteling, het vervreemden van de essentieen de kracht van de bureaucratie,
tast het lerende vermogen van de overheid nog het sterkstaan.
Inditcontralerende karakter vande huidige organisatie ligt, naarmijn inschatting, een vande
belangrijkste redenen voor het gegeven dat de meeste klachten van burgers overdeoverheid
betrekkinghebben op UWV. En dathetaantal klachten overdeze overheidsorganisatieal jaren
bijna onophoudelijk blijft stijgen (Nationale ombudsman 2006,2007)·

Ditisgeen positieve bevinding. Netalsdatde meeste bevindingen inditboekdatnietzijn. Ik
wil hierbenadrukkendat veruitde meeste mensendie ik in het kadervanditonderzoek heb
ontmoet, zich voordezaak willen inzetten. Zij proberen erin hunalledaagse werkhet beste van

te maken, samen of meeralleen. Ditboekisgeen reflectie van individueel onvermogen of van
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individueel verzet. Dit boek is wei een constructie van een publiekdomein waarin dagelijks
theatrale maaronvermijdelijk ook inhoudelijke drama'sontstaan - zoals het te laat uitvoeren
van levensbepalende beoordelingen en ernstige communicatieproblemen met klanten. Het
iseendomein waarin mensen ineen rol gevangen kunnen raken of deel kunnen worden van

groepskrachten diede individuele verantwoordelijkheid te boven lijktte gaan.
Het handelen van de individuele districtmanagersen hun collega's doeterechter weI toe. En
zoontstaat een wisselwerkingtussen lokale praktijken, methuneigen dynamiek,endesociale
structuren die vooren doordie praktijken wordt gecreeerd. Het gaatom een wisselwerking
(tussen de polen in het klassieke wetenschappelijkedebatover agencyen structure) die niet valt

tevoorspellen.
Door de wederzijdse bernvloeding is, in deze redenering, het in kaart brengen van 66n van beide

aspecten dus niet voldoendeom het functioneren van een publiekdomein inzichtelijkte maken.
Andersgezegd, bestuurs- en uitvoeringsvraagstukken kunnen weiniggericht worden gewijzigd
zonderookzichtte hebben opdedynamiek in lokale praktijken. Een pleidooi voormeerpraktijk-
gerichte probleemverkenningen lijkt mij dan ook gerechtvaardigd.

In de rest van deze paragraaf bied ikeen verkenning van aanknopingspunten voorde actuele
problematiekdat publieke managers nauwelijks greep hebben open verbinding weten te maken
met verzekeringsartsen.46

Speling in het decor 8.4.1

Het gedeeldedecor van de onderzochte sociale interacties van districtmanagers heb ik gety-
peerd alseenonontkoombaarkrachtenveld. Veel vandeze krachten beschouw ikalsdiscipli-

nerend en beperkend voordedistrictmanagers. In dit krachtenveld valttheoretisch dus veel

speelruimte te creeren. Ondanks het gegeven datde krachten praktisch gezien lastig zijn om te
buigen, wil ikze nietonvermeld laten inde verkenning van mogelijkheden voormeerproduc-
tieve handelingsruimte voorde districtmanagers. Na het aanstippen van een aantal gestolde
verbanden in organisatorische processen, belicht ikenkele patronen in politieke processen ter
overdenking.

In de formeleorganisatiestructuur van de selectiebureaucratie issprake van twee gescheiden
sturingskanalen richtingde(staf)verzekeringsartsen: een managementkanaal eneen stafkanaal.

Ikspreek inditboek van eengebrekaan bestuursmachtondermeeromdatdezedubbelzinnige
machtsverhoudingtussendedistrictmanagersende verzekeringsartsen indeonderzochte lokale

praktijken krachtig wordt ge(re)produceerd. De organisatiestructuur is inde dagelijkse interac-
tieseen voedingsbodem voor het streven naarautonomiedat professionalseigen is.
Dedistrictmanagers formeeltoeganggeventot het stafkanaal ismijnsinzienseen reele optieom
het effectieve gezag van dedistrictmanagers een impulste geven. Wanneerde districtmanagers
structureel aanwezigzoudenzijn bij een regulierregionaal (management)stafoverleg, dusbuiten
de vestiging, kan dit bovendien detijdelijke coalitievormingtussen de districtmanagerende
stafarts op de vestiging stimuleren.

Een mindereenduidige, maarwellichtnietmindervruchtbarewaarneminginditonderzoek ishet
verschil in vestigingsgrootte. De onderzochte districtmanager die belangrijke stappen zet in het
openbreken van het machtsvacuum, omdat hij in gesprek gaat met de (staf)verzekeringsartsen,
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heeft een relatief kleinespan ofcontrol. Hij is verantwoordelijk voor ongeveer honderd medewer-
kers, die hijallemaal kent. Ditintegenstellingtotdeanderedistrictmanagers metbijvoorbeeld
een span ofcontrot van ruim tweehonderd medewerkers. Zekergezien deonophoudelijke onrust
waarmee dedistrictmanagers moeten zien om te gaan, is het voorstelbaardat schaalgrootte
ertoe doet.
Ook in detopograf evan de vestigingen kunnen aanknopingspunten liggen voor het versterken
van de verbindingtussen districtmanagers en (staf)verzekeringsartsen. In dit boek heb ikde ma-
teriale inrichting van een gebouw evenals het gebruik van objecten beschouwd als (re)productie
van sociale verhoudingen. In de redenering datde fysieke afstand tussen mensen van invloed is

op (en bernvloed wordtdoor) hun sociale afstand, is het van belangdatde werkkamers vande
districtmanagers en de (staf)verzekeringartsen niet relatief verafgelegen of afgesloten zijn. Het
levert bovendien winst op wanneerde werkkamer van de districtmanager wordt beschouwd als
de fysiekearena waarin ze elkaartreffen (ziede volgende subparagraaf).

Nu ga ik nog even terug naar hetgedeelde decor vandeonderzochte interacties. Belangrijkepo-
litiekekrachten hierin zijn een nadrukopefficientiebelangenenopderol van nieuwepublieke
manager, evenalseen constante stroom van veranderingen ter verbetering van de uitvoerings-
praktijk. Hettempo waarin deze veranderingenelkaaropvolgen, isal jaren hoog. In hetslechtste
scenario levertditeen beeldop van uitvoerendendiehard rennen, methart voordezaak, maar
in een looprad, duszonder vooruitte komen. Een politieketime-out zal geen optiezijn. Hetis
echtermogelijkdat in het politiekedebat winst valttebehalen met eensterk bewustzijn van de
eigen bijdrage aan (de improductieve effecten van) de huidige incidentpolitiek.

De bedrijfsmatige benaderingdooronze afgelopen kabinetten wordt ook veelvuldiggehan-
teerd in andere Westerse landen met een sociaal zekerheidsstelsel. Vanuitdeze benadering is
hetzinvol de(somsteleurstellende) werking van zakelijke principes in het publiekedomeinte
onderzoeken, metde vraag wat mogelijkheden zijn voor een meerefficiente of snelle manier

vanorganiseren. Erisechter een andere vraagdie mijnsinziensook van belang isineen politiek
streven naarkostenbewust organiseren: wat is het prijskaartje van democratie? Datde mogelijk-
heden voorefficientie ineen bureaucratie begrensd zijn, suggereert bijvoorbeeld R.A. Chapman
(1991: 17 in Du Gay 1998: 166-167):

'regarding bureaucracy as an inefficienttype of organization may reflect a superfcial understand-
ing of bureaucracy and, perhaps, a blinkered appreciation of [new] public sector management

Bureaucracy maybe moreexpensivethanothertypesorganization, butthatis notsurprising when
democracy is not necessarily the cheapest form of government'.

Deze uitspraak kan worden geinterpreteerd als(opnieuw) een aanmoedigingtot politieke re-
flectie op haar bijdrageaan de wisselwerkingtussen lokale praktijken en het systeem dat voor
en doordie praktijken wordt gecreeerd. Bureaucratische principes als solidariteiten rechtsge-
lijkheid zijn lange termijn doelen die nietaltijd verenigbaarzijn metde kortere termijn winst van
kostenbesparing (zie bijvoorbeeld Duyvendak 2003). Mogelijk biedt nuancering van de politieke
verwachtingen over nieuw publiek management detijdelijkecoalities van districtmanagers
steun bij het wat meerloskomen van hun technischeen interne orientatie.
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Uitbreiding van het repertoire 8.4.2

Natuurlijk is hetook aan dedistrictmanagers zelf om in hun sociale interacties meer ruimte te
creeren voor de eigenheid van het primaire selectieproces. Gezien de constructie in dit boek
van de huidige verhoudingtussen districtmanagersen verzekeringsartsen acht ik gezamenlijke
belangen of een gemeenschappelijke visie niet haalbaar. Ikzie weI mogelijkheden in heterken-
nen vanelkaars belangen, het respecteren van verschillenen hethelderzijnoverwederzijdse
verwachtingen.
Deze redenering leidt tot het obligate aanknopingspunt van de dialoog, als startpunt voor
het creeren van zinvolle verbanden en daarmee vaneffectieve samenwerking. Inditonder-
zoek kiezen detijdelijke coalities van de districtmanagers meestal voor vermijding van de
(staf)verzekeringsartsen en van de kern van hun sociaal-medische werk. Het vormen van een
tijdelijke coalitie met de stafarts is echter net zo goed een optie. Onder het motto van district-
manager Melvin: jehoeft het niet metelkaareenstezijn, maarkom uit je hok. Dezeoptie vereist
echter een verandering van het handelingsrepertoire van zowel districtmanagers als(staf)-
verzekeringsartsen.

Dedistrictmanagersdienenzichdan minderte verstoppenachterdecijfers. Dit kaneen zichzelf
versterkend procesopleveren. Door het aangaan van een dialoog kan immers het beeld van'de'

verzekeringsartsalstegenspeler worden gerelativeerd waardoor een volgendedialoog weI-
lichtgemakkelijker verloopt. Op basis vandeconstructie in ditboek lijktditeen vereisteomde
patstellingen het machtsvacuum open te breken. Bovendien ishet mogelijkdathet zoeken van
toenaderingleidttot meer bereidheid bij de verzekeringsartsen. Wellicht gaanzedan, hoeiro-
nisch, meer produceren terwijl ze zelf tevreden blijven overde kwaliteit van hun werk. Ook is het
denkbaardateen betere samenwerkingtussen managersen verzekeringsartsen ertoe leidtdat
meermedici het verzekeringsgeneeskundige werk gaan overwegen, wat een vermindering van
een eventueel capaciteitstekort kan betekenen.

Ikdoeloverigens nietophet wegnemen van despanningtussen (de belangen van) managersen
medici. Dezespanning kan gezien wordenalsde vitaliteit vandeorganisatie. Het problematise-
ren van despanningleidttotde wensdespanningopte heffen. Endit isalleen mogelijkdoorde
nadrukopeen van debelangen te leggen. Deopgave voordedistrictmanagers is juistom ervoor

tezorgen dat niet 66n van de belangen dominant is.

De (staf)verzekeringsartsen dienen dan van hun voetstukte stappen. Zij gedragen zich in dit
onderzoek nauwelijks alsonderdeel van een grotergeheel. Om de (district)managers op afstand
te houden, lijkenzij bijna alles intezetten - waaronderdecomplexiteitvan hun werk, debureau-
cratische procedures, de meerduidigheid vancijfersen deconstante stroom van veranderingen.
Deze afschermende houding komtongetwijfeld voor een belangrijk deel voort uiteen begrijpe-
lijke vrees voorhet verlies van autonomie. De(staf)verzekeringsartsen lijken echteroberhaupt
de strategie te hanteren dat zij niets willen verliezen, in plaats van dat zij inzetten op winst. Deze

strategiedraagt bij aan'een wantrouwen ten opzichte van buitenstaanders. (...) Dit heeft soms

geleidtot een zelfgekozen isolatie waardoorerte weinig wordtopgetrokken metanderepartners
in het publiekedomein',zoconcludeertJames Kennedy (2007) verrassend genoegoverde heden-

daagse houding van alle medici in Nederland.

Terwijl er veel te winnen is in de selectiebureaucratie UWV. Zo acht ik het bijvoorbeeld waar-
schijnlijkdat het investeren in de relatie metde (district)manager het werkpleziervoor (staf)-
verzekeringsartsen eerder vergrootdan verkleint. Ramondt& Scholten (2005:13) zeggen over
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een gebrekaan samenwerkingtussen managersen medici in jan organisatie:'men moet niet
verbaasd zijn, wanneerin dit soortsituatiesde professionals zich als onwillige honden gaan
gedragen en de managersals gestresste jagers'. In ditonderzoek isdat een herkenbaar, maar
ook een voor geen van beide partijen benijdenswaardig beeld.

Applaus halen 8.4.3

Het gebaardatacteurs maken bij het'halen' vanapplaus-een open gebaarmet 66narm naarde
achterkant van dezaal -staat voorhet betrekken vanalle medewerkersin hettheaterbij het be-
danken. Dit iseen interessantetheatraletegenhanger van een gefragmenteerde selectiebureau-
cratie, waarineendeel van de mensende betrokkenheid bij het oorspronkelijkespel zelfsdreigt
te verliezen. In een gedeeld gevoel applauste verdienen, ligtdan ook nogeen mooi aanknopings-
punt indezoektocht naarzinvolle verbanden indeselectiebureaucratie.

Districtmanagersen verzekeringsartsen definieren soortgelijke situaties, waarin anderen de
complexiteitvan hun werk niet voldoendeerkennen. Dezegedeeldeervaringverbindthenechter
(nog) niet.
Het krachtenveld waarin zij zich bewegen is nietalleen ingewikkeld, het biedt ook weinigstimuli
om alsdistrictmanagersen verzekeringsartsen tot een soortgelijke probleemdefinitieof ge-
deelde verantwoordelijkheid te komen. Vanuitde politiek wordt (de sturing van)de uitvoering
van beleid betreffende ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vooral technisch en taakgericht
benaderd. Terwijl een praktijkdiegekenmerkt wordtdoorgecompliceerde verwikkelingen,
kwetsbaarheidenturbulentieook baatheeft bij een meer relationele benadering. Danzal in (de
context van)de sociale interacties van districtmanagers nietalleen centraal staan water moet
gebeuren, maar kan er meeraandacht zijn voorde vraaghoeditte bereiken.
Vermoedelijk kunnen gezamenlijke processen van identificatietussen (ondermeer)districtma-
nagersen verzekeringsartsen leiden tot het gevoel als vestigingapplauste verdienen. Factoren
diegedeeldeidentificatie mogelijkmaken,zijn bijvoorbeeldtrots (wedoen hetgoed),overtuiging
van het maatschappelijke nut(wedoen ertoe) of plezier(wedoen het graag). Maargedeelde
erkenning van decomplexiteit van het werk zou al winstopleveren.
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4 De handelingsruimte van de districtmanagers zal eerder zijn verkleind. finds 2003 moet de selectie-
bureaucratie verplicht een flinke personeelsreductie doorvoeren in opdracht van de minister van SZW.
Drie jaar later, eind 2006, is het personeelsbestand van UWV met een kwart afgenomen (van grofweg

twintigduizend naar zestienduizend fte) en 'de krimp' zal ook de jaren daarna moeten worden voorgezet
(UWV 2006c: 30,3)· In verantwoordingsrapportages geeft UWV aan dat deze onzekerheid de motivatie
van medewerkers, en hun binding met de organisatie, niet ten goede komt (zie bijvoorbeeld UWV 20063

en 2006c). Deze reductieopdracht zal de context van de sociale interacties van districtmanagers in ieder

geval niet minder dwingend hebben gemaakt
Een ander verschil in de context van de sociale interacties van de districtmanagers betreft het aantal

verzekeringsartsen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Ten tijde van de observaties voor dit onderzoek

werkten op een vestiging tussen de vijftien en vijfentwintig verzekeringsartsen. Sindsdien is dit aantal, in
zogenoemde fronto#ces, bijna verdubbeld (zie ook noot 77 P 71) Hierdoor zijn de verzekeringsartsen ten

opzichte van de districtmanagers machtiger geworden in getal.
Ook is er een verschil tussen de periode van observeren in 2002 en de huidige praktijk voor wat betreft
de ervaring die de meeste districtmanagers zullen hebben in deze (formeel op 1 januari 2002 ingestelde)
functie. Ten tijde van de observaties zijn decentrale respondenten al jaren werkzaam als manager van
verzekeringsartsen, maar gemiddeld paseen half jaar onderde functienaam van districtmanager.
Verhoudingen zullen meer geexpliciteerd worden wanneer deze formeel relatief nieuw zijn. Het is daarom

mogelijk dat de verhouding tussen districtmanager en (staf)verzekeringsartsen na de observaties minder

expliciet zijn geworden, dat hun interactional modus vivendi een minder voorlopige schikking tussen strij-
dende partijen is geworden. Dat de vorm van deze modus waarschijnlijk vastere vormen heeft aangeno-
men, zegt overigens weinig over de inhoud van de modus. Daarom ben ik van mening dat de duur van de
functie-uitvoering de districtmanagers niet per definitie meer of minder handelingsruimte biedt

w Zie bijvoorbeeld Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (2004) en Raad van state (2006).

"8 Zie bijvoorbeeld The disabled state van Deborah Stone (1984) over (verschillen en overeenkomsten tussen)
het sociale zekerheidsstelsel voor wat betreft arbeidsongeschiktheid in Duitsland, Engeland en de Ver-
enigde Staten. In het bijzonder in het hoofdstuk Fie political dynamic of disability expansion biedt zij een
weinig recente, maar voor de Nederlandse situatie verrassend actuele beschrijving over'nieuw publiek
management' en herbeoordelingsoperaties als oplossing voor politiek gedefinieerde problemen.

e Ik heb in dit boek betoogd dat interactiegebieden niet per definitie gebonden zijn aan fysieke plekken.
Een lift is bijvoorbeeld een locatie waar meestal gesprekken achter de schermen plaatsvinden, maar op
het moment dat er iemand in de rol van publiek staat waarvoor wordt opgetreden, kan de lift beschouwd
worden als een podium. Dit maakt het van belang om bij de duiding van interactiegebieden aan te geven
voor wie het een plek van sociale interactie is. Een spreekkamer van een verzekeringsarts is voor een in-
dividuele client waarschijnlijk het podium van de organisatie (hier treedt de verzekeringsarts op namens
de organisatie). Terwijl voorde minister van SZW eerder een formele verantwoordingsrapportage als het
podium van de organisatie zal dienen (waarop UWV officieel en publiekelijk laat zien hoe het gaat met de
organisatie).
In dit laatste hoofdstuk schrijf ik niet langer specifiek over het handelen van tijdelijke coalities, maar al-
gemener over het praktisch functioneren van de selectiebureaucratie in het domein van ziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid. Daarom kies ik ervoor hierslechts 66n onderscheid te maken. Ik ga er vanuitdat
het primaire selectieproces zich afspeelt achter de schermen van de organisatie, omdat het zich onttrekt
aan het collectieve publieke oog. Met het podium van de organisatie doel ik hier op de sociale interacties
waarin de districtmanagers optreden namensde vestiging voor publiek van buiten de vestiging.

'30 Mijn constructie van een machtsvacuOm geldt voor de periode van dit onderzoek (2002). Het is waar-
schijnlijk dat dit vacuom sindsdien niet structureel is opgebroken, wei dat het versterkt is. Zie noot 126 op
deze pagina.

'3' Zie noot 70 (P· 70) voor een overzicht van de regerende politieke partijen in de afgelopen vijftien jaar.

'3' Benedict Anderson (1991 [oorspr. 1983]) werkt het concept imagined community uit voor een groep
mensen die zo groot is dat nooit alle leden face-toface met elkaar kunnen interacteren of elkaar kunnen
kennen. Dit doet hij vooral ten behoeve van het analyseren van de ontwikkeling van natiestaten. Wat de
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leden van de groep bindti zouden de mentale beelden zijn die zij hebben van hun verbondenheid of ge-
lijkgestemdheid. Deze beelden werken volgens Anderson zo sterk dat de leden een diepe, relatief gelijk-
waardige kameraadschap ervaren (waarvoor ze bereid zijn te sterven), ongeacht de feitelijke ongelijkheid
tussen de leden.

133 Voor het construeren van een eigen identiteit wordt over het algemeen gebruik gemaakt van tegenstel-
lingen. Door middel van symbolen, vijandbeelden en vocabulaires kunnen grenzen worden getrokken
tussen enerzijds 'ik' (als individu) of 'wij' (als organisatie)en anderzijds 'de ander(en)'. Identiteit wordt dus
gevormd in relatie tot datgene wat het niet is (Vermeulen 2001: 16 en Righart 1996 in Vermeulen 2001: 15)
Door dit relationele karakter is een identiteit een tijdelijk en situationeel effect van uitsluiting. In die zin
kan niet gesproken worden van 'de' identiteit van een organisatie. Julia Harrison (2000) laat bijvoorbeeld
uitgebreid zien dat een organisatie een 'verbeelde gemeenschap' kan zijn zonder dat alle medewerkers
altijd hetzelfde beeld van de organisatie hebben. Er blijven in haar organisatieonderzoek echter genoeg
betekenisvolle symbolen, beelden en vocabulaires over die de respondenten met elkaar verbinden, in
contrast tot de buitenwereld van de organisatie. De constructie in dit boek suggereert dat hiervan tussen
districtmanagers en verzekeringsartsen aanzienlijk minder sprake is.

1,4 Een identiteit kan als relatief statisch worden beschouwd, als een sociaal construct dat soms losstaat van
een persoon of organisatie (zoals de witte jas van een dokter of de vermeende stroperigheid van een bu-
reaucratie). Het is een construct waarnaar verwezen kan worden, dat ter legitimatie kan worden gebruikt
('zo doen ambtenaren dat nou eenmaal'). Om het constructieproces van identiteiten meer te belichten,
lijkt het concept identificeren effectief. Identificeren is een meer imaginair proces dat dus altijd verbon-
den is aan een persoon; iemand identificeert zich wei of niet met iets of iemand anders (waaronder een
identiteit). Terwijl bij het concept identiteit de nadruk ligt op uitsluiting, draait het bij het concept identi-
ficeren juist om insluiting. Zie Stuart Halls Introduction. Who needs 'identity'? (1998) voor een interessante
uiteenzetting van (het gebruik van en de verhouding tussen) de concepten identiteit en identificatie.

'35 I k dank Arie de Ruijter voor zijn suggestie van deze meerduidige term.

'36 Dit boek is gebaseerd op observaties die zijn uitgevoerd in 2002. Ik heb de overtuiging dat ik een soortge-
lijke constructie ook had kunnen schrijven op basis van systematische observaties in latere jaren (en het
systematische hanteren van hetzelfde theatrale perspectief). De context is immers in belangrijke mate
ongewijzigd (zie ook noot 124 op de vorige pagina). Bovendien lijken de sociale interacties die daarin en
daardoor plaatsvinden nog steeds te worden gekenmerkt door de begrijpelijke maar improductieve stra-
tegie van wederzijdse vermijding (zie bijvoorbeeld de quote van UWV aan het begin van deze paragraaf,
p 206).
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Organigram UWV
UWV is een zelfstandig bestuursorgaan. Dit betekent dat de Raad van Bestuur wordt gevormd
door leden die onafhankelijk zijn van de sociale partners (dit wil zeggen van werkgevers en
werknemers, van vertegenwoordigd in werkgeversverenigingen en de vakbonden, en van het
georganiseerde bedrijfsleven). Bij UWV werkten in 2002 ongeveer 20.000 mensen, in 2006 is
dit aantal gezakt naarongeveer 16.000.

Road van Bestuur
Verzekerden

1                                                                        
                                     .

Divisie Arbeids- Divisle Bezwaar

geschiktheid Werkloosheid en Beroep

11 .

UitvoeringArbelds Planning, Control HRM Arbeids-

geschlktheld 6 Kwoliteit AG geschiktheid

Medlsche
adviseurs

Regio 1 Regio 2 Regio 3 (t/mll)

Regiodirecteur Reglodirecteur Regiodirecteuren

Regionaal HRM

controller

Districtmanager Districtmanager Districtmanager

Stof Bedrijfsdienst

o.a. stafarts(en)

1

Operationeel Operationeel Operationeel manager

manager AG manager Ziektewet Betaol en beheer

1 1

Verzekerings- Overige profes- Ondersteuning
artsen sionals (ad, cb. rb) professionals

Sinds 2003 wordt binnen UWV Arbeidsgeschiktheid (AG) onderscheid gemaakt tussen zoge-

noemde fronto#ces en backofices. Infrontofjices vindt de uitvoering van controles en beoor-
delingen plaats, dus het primaire selectieproces van individuele burgers. In backo ices dienen

de administratieve werkzaamheden uitgevoerd te worden, bijvoorbeeld het beheren van dos-

siers en het uitbetalen van uitkeringen, en werkzaamheden waarvoor geen fysiek contact met

burgers noodzakelijk is, zoals het geval is voor medewerkers kwaliteit en telefonisten in het
kader van klantenservice. Deze scheiding is in 2007 overigens nog niet overal de praktijk.
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Bijlage 2

De geobserveerde managers
Een belangrijkeconstante in deonderzochte sociale interacties isdeaanwezigheid van een
publieke managerdie verantwoordelijk is voor het verzekeringsgeneeskundig handelen: de
geobserveerdedistrictmanager. Inditboek ligtde nadrukophet construeren vanalgemene
mechanismen in hun relationele processen. In deze bijlage geef ik watachtergrondinformatie
overde vierdistrictmanagersdiecentraal stonden tijdensdeobservaties. Vooralle viergeldt
datzij geen medischeachtergrond hebben. Ookzijn zijallenal jaren werkzaamalsmanager van
verzekeringsartsen. Ten tijde van de observaties bekleden zij gemiddeld een halfjaarde nieuwe
functie van districtmanager, die formeel wordt ingevoerd opi januari 2002.

Manager Max werkt ten tijde van de observaties elf jaar bij (een voorganger van) UWV,
waarvan tien jaar in managementfuncties. Sinds een jaar is hij werkzaam op de vestiging waar
hij is geobserveerd. Een vestiging die hij definieert als een 'probleemkantoor'. De productivi-
teit is een aantal jaren geleden fors gedaald en sindsdien laag gebleven. Max praat regelmatig
over problematisch gedrag van een deel van de verzekeringsartsen (en arbeidsdeskundigen).
Hij vindt het echter moeilijk om confrontaties aan te gaan en spreekt zijn personeel niet aan
op hun functioneren. Ook lijkt hij het niet de moeite waard te vinden om daarin te investeren;
hij gaat ervan uit dat deze mensen niet meer kunnen veranderen. Max heeft daarom zijn hoop
gevestigd op de toekomst, op nieuw personeel, op wat hij noemt "vers bloed" of "frisse jonge
snuiters". Tijdens de observaties is deze manager dan ook veel bezig met gesprekken over het
werven, opleiden en inwerken van nieuw personeel. Max heeft met de stafarts regelmatig,
maar alleen formeel en afstandelijk contact. Hij is vooral gericht op de operationele manager.
Zij lopen dagelijks een aantal keer'zo maar' bij elkaar binnen en gaan zeer amicaal met elkaar

om. De operationele manager functioneert voor Max als een soort 'praatpaal'; hij beklaagt
zich bij hem voortdurend over van alles en nog wat. Max is de centrale districtmanager in de
episode Veredelde productiebaas (hoofdstuk vier).

Manager Mark werkt ten tijde van de observaties drie jaar bij (een voorganger van) UWV,
als manager op de vestiging waar de observaties hebben plaatsgevonden. De zes jaar daarvoor
bekleedde hij publieke managementfuncties in een andere sector. Typerend voor de werk-
wijze van manager Mark zijn de intensieve en pittige gesprekken die hij met de operationele
manager en met de teamleiders op zijn vestiging voert. Via deze gesprekken probeert hij hen
duidelijk te maken wat ieders verantwoordelijkheden zijn, en hoe ze zouden moeten sturen.
Hij probeert daarbij een cultuurverandering te bewerkstelligen: niet meeralleen constateren
dat een doel niet gehaald is, maar ook handelen. Want, zegt hij, "sturen is niet alleen maar een
signaal geven, sturen is interventies doen". Hij is sterk gericht op communicatie en wil dat de
leidinggevenden op de vestiging elkaar voortdurend aanspreken en scherp houden. De relatie
tussen deze manageren zijn operationele manager is alseen leraar met een leerling; hij in-

strueert en coacht haar. Hij hecht ook grote waarde aan het bezoeken van een externe coach,
zowel voor zichzelf als voor de operationele manager. Mark is overigens nauwelijks gericht op
communicatie met en het aanspreken van de stafarts; daarmee heeft hij tijdens de observaties
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nauwelijks contact. Mark is de centrale districtmanager in de episode Op oorlogspad (hoofd-
stuk vijf). De episode Medisch beroepsgeheim (hoofdstuk drie) speelt zich in zijn aanwezigheid
af tijdens een regionaal managementoverleg.

Manager Melvin werkt ten tijde van de observaties vijfentwintig jaar bij (een voorganger
van) UWV, waarvan de laatste tien jaar als manager op dezelfde vestiging. Hij ervaart de zaken

op zijn vestiging als 'goed op orde'. Voor wat betreft productie en tijdigheid voldoet zijn ves-
tiging aan de meeste normen. Melvin beschouwt problemen in de productie van de vestiging
vooral op het niveau van gedrag. Het handelen van deze manager is dan ook vooral gericht op
het bewerkstelligen van gedragsveranderingen. Daarvoor schakelt hij zowel de operationele
manager als de stafarts in. Hij voert dan met hen afzonderlijk en met hen gezamenlijk gesprek-
ken. De operationele manager moet bepaalde maatregelen of beslissingen formeel nemen en

op het podium aan het personeel meedelen. Het is de stafarts die deze bij de artsen achter de
schermen moet "voorkauwen" of "in de week leggen", zodat de maatregelen sneller of beter
geaccepteerd worden. Tegelijkertijd probeert de stafarts de artsen te beschermen tegen (in
hun ogen) al te drastische maatregelen. Dat levert weI eens spanningen op, die tot uiting
komen in gesprekken waarin de emoties tussen Melvin en de stafarts hoog oplopen. Melvin is

de districtmanager in de episode Het geloof geven (hoofdstuk zes).

Manager Maud werkt ten tijde van de observaties vijftien jaar bij (voorgangers van)

UWV, waarvan vier jaar in managementfuncties. Sinds drie jaar is ze manageropde vestiging
waar ze geobserveerd is. Manager Maud houdt zich vooral bezig met het leveren van informa-
tie voor regionale en landelijke verantwoordingsrapportages. Met een collega districtmanager
uit haar regio heeft ze regelmatig informeel telefonisch contact, vooral als wederzijds klank-
bord voor praktische problemen. Op de vestiging geeft Maud anderen veel handelingsruimte.
Ze probeert tijdens formele bijeenkomsten een sfeer te crearen van 'er voor gaan' door initia-
tieven te prijzen en een gebrek eraan te veroordelen. Achter de schermen van de vestiging is
Maud niet veel te vinden. Zij heeft aanzienlijk minder informeel contact met de operationele
manager en/of de stafarts dan de andere districtmanagers in dit onderzoek. Ook andere me-
dewerkers ziet zij minder dan de andere districtmanagers. Maud zit veel alleen op haar kamer
om stukken voor vergaderingen door te nemen en het is uitzonderlijk wanneer iemand onaan-

gekondigd binnenloopt. Zij hecht waarde aan het bezoeken van een externe coach en vervult
zelf de rol van coach voor een manager van een andere vestiging. Maud is de districtmanager
in de episode Medische zegen (hoofdstuk zeven).
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Bijlage 3

Transcriptiesymbolen
Voor hettranscriberen van deepisodes is gebruikgemaakt van de volgende symbolen:

onderstreept tekst wordt beklemtoond "Waarhetdusopneerkomt..."

GROOT tekst wordt luid uitgesproken "Waar ben je mee BEZIG?"

<...> een selectie van aanwezigen
tot wie het woord gericht wordt "...ons. <tegen Pim> Heb jij..."

>                  deonderbrekingvaneenspreker
dooreen ander Ben: Linksen...

Jan:  > Rechts.

6

...                             transcriptie van een citaat of gedachte
in gesproken tekst, "lk zei nog'ga maar'... "
ofgeschreventekst 'In de hoop u voldoende...'

-    - non-verbale activiteittijdens gesprek "... leuk. - Ton lacht- Ja,..."
"zegen - hij vouwt de handen -"
"...gedaan. - stilte - Toen..."

[...]                uitlegvandeauteurmetbetrekking
tot personen "...en Sander [stafarts]..."
en begrippen "herbo [herbeoordeling WAO]"

(...) tekst wordt niet letterlijk getoond omdat:
deauteurhetniet selecteerde, "zaken. (...) Zakelijk gezien..."
of het niet te verstaan is, "Dus toen (onverstaanbaar)..."

"Ja? (praten doorelkaarheen)"
of deauteureigen woorden gebruikt "oke.(ze herhaalt het verhaal)"

" "
transcriptie van gesproken tekst

buiten deepisodes Ze praat over "dat geval".
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Bijlage 4

Afkorti n gen
AG Arbeidsgeschiktheid, een van de twee divisies bij UWV

ajm-er administratiefjuridisch medewerker bij UWV
BIG Wetberoepen inde individuelegezondheidszorg (sinds 1997)

CBBS Claimbeoordelings- en borgingssysteem, een instrument voorarbeidsonge-

schiktheidsbeoordelingen (sinds 2002)
e-Agenda elektronisch agendasysteem bij UWV (gefingeerde naam)
e-Dossier elektronisch dossiersysteem bij UWV (gefingeerde naam)
e-Pro elektronisch productregistratiesysteem bij UWV (gefingeerde naam)

EWT Einde wachttijdbeoordeling, de eerste claimbeoordeling WAO of WIA

FML Functiemogelijkheden lijst, een instrument voorarbeidsongeschiktheids-beoor-

delingen (tot 2002)
Gak Gak Nederland B.V. (tOt 2002)

GDBM Geen duurzaam benutbare mogelijkheden, volledigearbeidsongeschiktheid op

sociaal-medischegronden
Guo Guo Uitvoeringsinstelling B.V. (tOt 2002)

herbo herbeoordeling WAOof WIA, opgrond van wettelijkeof professionele gronden
HRM Human resource management
IVA regeling Inkomensvoorziening volledigarbeidsongeschikten, onderdeel van de

WIA
IWI Inspectie werken inkomen, onderdeel van het ministerie van SZW

Kring Inhoudelijkonderdeel vande N\/\/G
Lisv Landelijk instituut sociale verzekeringen (tOt 2002)
mm medisch medewerker bij UWV, ook aangeduid als 'niet-arts'

NVVG Nederlandse vereniging voor verzekeringsverzekeringsgeneeskunde (sinds

1969)
Regio-MT regionaal managementoverleg
SER Sociaal-economische raad

Sfb Uitvoeringsorganisatie sociale verzekering N.V. (tOt 2002)

Suwl wet Structuur uitvoering werken inkomen (sinds 2002)
SZVV (ministerie van) Sociale zaken en werkgelegenheid
TAV Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (sinds 1992)

TBA Wet terugdringing beroep opde arbeidsongeschiktheidsregelingenwet (sinds

1993)
USZO Uitvoeringsinstellingsociale zekerheid vooroverheid en onderwijs (tOt 2002)

UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (sinds 2002)

va verzekeringsarts, tot in de jaren negentig van de vorige eeuw werd deze functio-

naris vooral aangeduid als verzekeringsgeneeskundige
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WAJONG Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (sinds 1998)
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (sinds 1967)

WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (sinds 1998)

WGA regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten, onderdeel van de WIA

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, vervangt de WAO (sinds 2006)

WULBZ Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (sinds 1996)
WVP Wet verbetering poortwachter (sinds 2002)

ZW Ziektewet (sinds 1930)
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summary

Summary
For some fifteen years already, the control of public managers over insurance physicians has
been a political issue in the Netherlands, as in other Western countries that have a social insur-

ance system. More control should lead to, among other things, a more limited system and an
efficient bureaucracy.
An intriguing question, therefore, is how district managers of the selection bureaucracy 'Im-
plementation institute for employees' insurances' (Uitvoeringsinstituut werknemersverzeker-
ingen, or UWV) relate to these physicians in daily practice. At issue are medical professionals
who provide social-medical evaluations with respect to the legislation concerning sick leave
and employee disability, among which are the'Work and income according to labour capac-
ity act' (Wet werk en inkomen noor arbeidsvermogen, or WIA) and its predecessor, the'Disability
insurance act' (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, or WAO).
The motivation for this book is not only political, but also scientific. The rare studies in which

individual managers are visible mainly focus upon the question of whatthe managers do (Mint-
zberg 1969, Kaufman 1981, Watson 1995• Noordegraaf 2000). However, without insight into the
mutual influence between managers and others, the question remains as to how management
takes form in daily practice (Law 1994, Kunda 1994). This observation has had a significant

impact upon this research.

To answer the question of how public managers relate to insurance physicians in everyday
practice, I bring together several stories in this book. To begin with, in 2002 an organisationa|

ethnography based upon ethno-methodological principles was conducted of the UWV. The

most important part of this effort was the observation of four district managers, each through-
out at least one regular working week.
In an ethno-methodological approach, the research focus is upon the way in which individu-
als behave in social interactions, assumingthat they give meaning through and in continu-

ous negotiation with others. Patterns in negation processes within a given group are called
'ethnomethods' (Coulon 1995, Ten Have 2002). Considering that the researcher will need to
'construct' these patterns, only after empirical data collection will it be clear what exactly the
object of the research was.

In order to understand this first story, the organisational ethnography, other stories are need-
ed. A second story in this book is, therefore, a theatrical perspective that offers a conceptual
framework for social interactions. In it, theatrical processes are used as analogies; processes
in which different combinations of individuals prepare, give and evaluate performances, both
on stage and behind the scenes of a location. My theatrical perspective is an expanded form
of the dramaturgical perspective of Erving Goffman (1990). I make use of more roles, namely
including theatrical roles behind the scenes, such as prompter and author; and I assume the
existence of multiple interaction areas. The central relational concepts in this story are roles,
definitions and coalitions.
A role can be viewed as the whole of behaviour and social rights and duties that is associated
with a certain social position or status (Parson 1937, Merton 1968). This jointly constructed
whole can be used by individuals to shape their daily actions. This process is called 'role mak-

ing'. They can also use it to structure a situation by imaginarily viewing themselves from the
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roles of others, called 'role taking' (Mead 1934 Blumer i998).
As part of this, I assume that people act upon the basis of the image that they, at that moment
and in that place, have of 'reality'; an image that is created jointly in social interactions (Blumer
1998, Goffman 1990). Under this assumption, the actions of individuals can only be understood
when it is clear how they define the situation. What do they consider to be important, a prob-
lem, or obvious? By approaching reality as a social construct that is not unambiguous or stable,
1 (also) do not escape 'inscription' (Latour & Woolgar 1986, Akrich 1992, Czarniawska 1997)· In
this line of reasoning, neither I nor another scientist can provide a description or representa-
tion with which reality is unambiguously revealed. I give meaning to the observed actions, and
so I write a reality.
In addition, a premise of this book is the dramaturgical assumption that in social interactions,
individuals engage in temporary coalitions in order to create and maintain a certain definition
of the situation (Goffman 1990). Such a coalition can be considered as a group of people who
together, in one or more social interactions, try to reveal certain information and hide other
information. Not individuals thus, but temporary coalitions, form the unit of analysis.

A third story in this book is a conceptual story about the importance of context for and
through the development of social interactions. In this research I assume that, in negotiations
about the image of reality, peopledo not start anew every time. An earlier meaningthat was
attached to a situation can be considered as a congealed connection or a recurring pattern.
When a congealed connection is used as a source in a social interaction, we speak of the repro-
duction of a context. When a congealed connection is used in an adjusted manner, a context is
being produced (Goffman i986, Weick 1995• Giddens 1999, de Ruijter 2000).
The context of the investigated social interactions has the form of a strongand inescapable
field of force. The district managers have the official assignment of gaining a grip on a 'diffi-
cult type of professional' who must implement a crucial and complex phase of one of the most
difficult social laws, in the particularly (but not exclusively) hectic year of 2002. Moreover, the
district managers need to live up to high expectations, while formally the power relations with
the (staff) insurance physicians are ambiguous, and the chance of public exposure increases. In
this force field - in theatrical terms the dcfcor -the district managers are required to perform
certain roles. They are cast, mostly guided by political considerations, in the role of new public

manager. In this role they are expected to act in the interest of efficiency.

I bring the different stories together in five episode chapters. On the left-hand pages I develop
scenes, by very precisely filleting observation transcripts. On the right-hand pages I offer my
theoretical construction of them. The episode chapters are characterised by a thematic struc-

ture, guided by the five research questions, based upon an underlyingtheatrical line.

First I demonstrate that all sorts of things are expected from the district managers. In the third
chapter I show, by way of the episode 'Medical Professional Secret', how the conflicting roles
of the district manager and the insurance physicians are used to view oneself and the situa-
tion. These roles conflict because the efficiency interests of the politically desired new public
manager clash with the social-medical interests of the juridically social-medical physician.
How do they give rise, in the investigated cases, to a timely and medically careful implementa-
tion?
In their formal function as middle manager, the district managers need to reconcile conflicting
interests for the sake of the selection process. In this research, however, there is hardly any
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overlap between interests (or between, for instance, views, expectations or action). In daily
practice, the conflict, which in the context of the social interactions of the district managers

is magnified, acquires the characteristics of a stalemate. The district managers and their coali-

tion partners try to definethe insurance physicians away, as a problem and as a solution. They
have a strong faith in figures.

In the fourth chapter I construct, by way of the episode'Upgraded Production Boss', how, in
the light of this faith, the image of reality is negotiated. In the (mostly political) context of
their social interactions, figures are regarded as a panacea for business problems. How, in the

investigated interactions, are professional principles shaped in the bureaucratic reality of im-
plementation?
In the investigated social interactions of district managers, this emphasis on figures leads to

the politically desired professionalisation. But in order to meet the stringent requirements

for quantitative transparency and quantitative improvement, electronic registration systems
acquire an important role in the investigated social interactions. This role becomes so strong
that a virtual reality is developed for and by the district managers, which determines their
social interactions to a high degree. Technical definitions of the situations form informal rules

that the temporary coalitions 'naturally' need to obey. In this waythe registration systems, in-
nocent in themselves, become a disciplining registration regime in which there is little space

for concrete insurance physicians.

Then, in the fifth chapter, the question of power is addressed explicitly. The district manag-

ers have a difficult task. With ambiguous formal authority, they need to gain control overthe
insurance physicians, who have a relatively high status and relatively much autonomy. How do
they perform this task?
The district manager in the episode'Going to War' uses the imagery of hunting and guns.

However, he hardly engages in the battle with the insurance physicians. In my construction,
his temporary hunters' coalition is hardly capable of exerting influence upon the definition
that (staff) insurance physicians apply to a situation, and therefore to their actions. There

are three reasons why I speak of a power vacuum. First, in the social interactions, so much
reverence for the (physically absent) insurance physicians is (re)produced that talking to, and
certainly appealing to, these physicians is not sufficient for gaining control over their actions.

Secondly, the ambiguous formal power relations between the district managers and the insur-

ance physicians are (re)produced strongly in the investigated local practices. Finally, the man-

agers project little authority upon each other. They do not appear to support each other in this

managerial powerlessness.

Subsequently, I demonstrate what happens when the district manager and the staff physician
do have contact, because they form a temporary coalition together. In the sixth chapter I show,
by way of the episode'Giving Faith', a type of 'best practice'. The medical insurance behaviour
needs to be influenced (again) because, in the public domain of sick leave and employee dis-
ability, a political change reflex exists with few moments of actual reflection. How does the

temporary coalition of management and staff give shape to this continuous flow of political
changes?

All players in the episode name the quick succession of unavoidable changes as a complicating
factor. Nevertheless, the central underlying theme in the negotiations within their temporary
coalition is the relative autonomy of the insurance physicians. There is no mention of any rap-
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prochement of the district managers to the social-medical reality of the (staff) insurance phy-
sicians. The staff physician, in turn, shields the contents of the medical insurance work from
the managers. Thus the singularity of the selection process remains largely out of the scope of
the social interactions of the district managers.
However, in a temporary line staff coalition, the reverence for the (staff) insurance physicians
assumes smaller proportions than in the rest of this research, in which they, as opponents,
appear largerthan life. In this respect, the subject of the discussion is not the most important,
and it is also not necessary for the district manager and the staff physician to agree in order
forthe power vacuum to be broken. An important step in being ableto - ordaring to - entera
dialogue appears to be the creation of images, by the district manager and the staffphysician
together, of themselves and each other in human proportions. This brings the long-term goal
of effective cooperation undeniably closer.

The social interactions in all these episodes are characterised by an internal orientation. The
images of reality that the district managers and theircoalition partners construct together are
very much focused upon themselves. However, an inclination to keep the outside world out
cannot prevent that it sometimes enters the social interactions, tangibly and inevitably. In the
seventh chapter I demonstrate how the contact between district manager and staff physician
develops when, in the episode 'Medical Blessing', a client's family participates in the social
interactions and, moreover, threatens with media attention. How is the possibility of bureau-
cratic actions being made public dealt with?
Temporarily, this outside world turns daily practice - the use of roles, the defining, and the
forming of coalitions - upside-down. Basic concepts in the bureaucracy, such as equality be-
fore the law and carefulness, temporarily acquire a (moral) meaning that is opposite tothe
formal (juridical) meaning. The bureaucratic roles need to be abandoned briefly. And for the
time being, during the (preparation for) the performance for the outside world, the authority
of the district manager is an important factor; she 'is' in these social interactions actually the
manager of the location. Moreover, as coalition partners, the district manager and the staff
physician create a common enemy who binds them. The external pressure thus creates inter-
nal cohesion.

In the closing chapter, I explicitly answer the central question of this research, how public
managers relate to insurance physicians. I argue that they count themselves out, both liter-
allyand figuratively, with respect to these physicians. A paradox of transparency is that, in
daily practice, the political call for making the medical insurance work transparent through
figures mostly leads to a virtual reality that obscures the view of the concrete actions of (staff)
insurance physicians. Moreover, in the power vacuum the district managers figuratively count
themselves out. They try to avoid the insurance physicians. A paradox of this avoidance is that
the physical absence of (staff) insurance physicians in the social interactions of the district
managers actually has as a consequence that they are omnipresent, because they regularly
are part of the underlying problems in the investigated social interactions, in particular in the
cooperation problems. In my estimation, things will continue to revolve around the insurance
physicians as long as mostly short-term goals are pursued in the social interactions of district
managers and the long-term benefit of effective cooperation is neglected.

This book is about the interplay between practical actions and the social structures that are
created forand by those actions. Throughout it, a picture develops of a public domain with an
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interplay that inevitably generates dramas about content; an interplay within which people

can become imprisoned in a role or may become part of group forces that appear to exceed

individual responsibility. Here, the tragedy of the individual and the tragedy of the system
coincide.

First, I construct a drama of fragmentation. The interplay between, on the one side, the lo-
cal dynamics and, on the other side, the context through and within which these dynamics

develop, forms a driving force: the district managers are pushed upon the stage of the office,
away from the concrete work behind the scenes. In this book, an organisation is considered as

a temporary result of organising. In the researched locations, the formal selection bureaucracy

can be regarded as two independent organisation processes, with a managerial 'organisation'

and a social-medical 'organisation' astemporary outcomes. In this way a bureaucracy develops

that does not sufficiently generate meaningful relations.

Next I identify the drama of incident politics. In the UWV, incidents are not incidental. The

political attention given to the domain of sick leave and worker disability gives rise to (disturb-

ing) changes that determine the agenda of the selection bureaucracy. At the same time, vul-
nerable and crucial social-medical selection processes in the UWV themselves generate atten-

tion from politics and media. Moreover, the actions in the investigated social interactions have

been partly adjusted to the experience that it is necessary to follow the facts. This experience,

namely that causes for action lie outsidethemselves, can have as a consequence that people

also placethe responsibility fortheirbehaviour outsidethemselves.
These two bureaucratic dramas of fragmentation and incidental politics activate to a large

extent the drama of uprootedness. Through an interplay between introverted practices and

their context that keeps pushing and pulling, the (managerially organised) selection bureauc-

racy threatens to become estranged from the particularness of its primary process. This is

problematic, considering that service provision is the base of both its right to existence and its

power. Non-medicals who evade this social-medical 'organisation' or are avoided here, run the

risk of becoming uprooted. They lose contact with the source and with important development

opportunities of the selection bureaucracy.

The images that I have created in this book provide a variety of starting points for more coop-

eration between public managers and insurance physicians. They lie, for example, in the formal

organisational structure, in which there are two separate control channels with respect to the

(staff) insurance physicians: a management channel and a staff channel. In the political debate,

gains can be obtained from a strong awareness of one's own contribution to (the unproductive

effects of) the current bureaucratic dramas.

For the district managers and insurance physicians themselves, the obligatory starting point of
the dialogue is obvious, as a starting point for the creation of meaningful relations. This op-

tion, however, requires a change in the repertoire of actions of both the district managers and

the (staff) insurance physicians. In short, the district managers need to step out from behind

the figures, and the (staff) insurance physicians need to step down from their pedestals. A

possibility for strengthening meaningful relations lies perhaps in joint processes of identifica-

tion. Factors that enable shared identification among both players are, for instance, pride (we

are doing it right), conviction of social relevance (we count), and joy (we like to do it). But joint
recognition of the complexity of the work would already constitute an improvement.
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Aftiteli n g
Hetspel isgespeeld. Ikhebgenoten! Zoveel ruimteom mijn verhaal teschrijven ineen bijzonder
inspirerendeomgevingen metongelofelijk mooiedata,dathebikzeer weten te waarderen.
En dan volgtdeaftiteling. Eenaftitelinglaatdemensenziendie vangroot belang waren bij het
tot stand komen van hetspel. Zonderhen zoudit boekersimpelwegniet(in deze vorm) zijn.
Daarom zetikze hierindeschijnwerpers. Graageen oorverdovend applaus voor...

Producenten
Arie de Ruijter
Marja Gastelaars

Trots ben ik,dat jullie mij hebben begeleid in ditontwikkelingsproces. Dankbaarook, voorhet
grote vertrouwendat jullie in me hadden en deruimtedie jullie me bodenom mijneigen verhaal
teschrijven. Marja, ik hebde kick van hetdoen van onderzoekontdekttijdens mijnafstudeer-
onderzoekdat jij begeleidde. Na afloop was voormij duidelijkdat ikeen promotieonderzoek bij
jou wildedoen. Dat hetdaadwerkelijkervan isgekomen en datmijn hoopen verwachtingover
jouw bezielende rol volkomen terecht isgebleken, heeft een bijzondereervaring opgeleverd.
Dank je wei, voor het ruimhartigdelen van jeeruditie, voor jescherpeoog voorgrote lijnen an
voordetails, en voor jeonaflatende steun. Arie, ik wil jou graag bedanken voor je verfrissende
enzeer inspirerende combinatie van eigenschappen: intellectueelen pragmatisch, kritisch en
charmant, gefocusten ruimdenkend. Ik ben ervan overtuigddatde indrukdie jeop me hebt
gemaakt noglangalsecho zal meeklinken in mijn werkend leven, zoalsookaltijd weer het geval
was met je suggestiestijdens onze besprekingen.

Coproducenten
Dik Hermans, Reinoud Doeschot
Esther Bergsma, Johan Zeilstra

Het schrijven van dit boek heeft plaatsgevonden naast mijn reguliere werk bij het College van
toezichtsociale verzekeringenende Inspectie werken inkomen. Reinoud, Dik, Johanen Esther,
mijn (voormalige) hoofden en directeuren Onderzoek, ikdank jullie voorhet ter beschikking
stellen van empirische data en tijd voordit promotieonderzoek.

Regisseurs
De geobserveerde districtmanagers

Mijn dank isbijzondergrootaan de regisseurs van de geobserveerde sociale interacties. Mark,
Maud, Maxen Melvin, jullie hebbenonstoegelaten in jedagelijkse werken hebbenonszoeen
uniek kijkje geboden in een uiterst complexe keuken. Zichtbaarmaaktkwetsbaar, van media
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maarook van wetenschappelijkonderzoek wanneerhet een etnografiealsdeze betreft. Hiervan
ben ik mezeer bewust. Ikhebgeprobeerd een genuanceerd verhaalteschrijven, waarvan ik
hoopdat jullie het herkennen en als bemoedigend ervaren.

Opnameleider
Jeroen Kerseboom

Een observatiestudie iseen'merkwaardige en moeilijkte hanteren vorm van socialeomgang'
waarvoor'relationele, emotionele en cognitieve onbevangenheid' nodig is en waarin jetegelij-
kertijd'onbevangen projecties van onderzochten op jou alsonderzoekende vreemdeling' moge-
lijkdientte maken (Paulten Havei977)· Noem datmaargewoon werk. Jeroen, mijn voormalige

IWI-collega, wat is hetonsgoed geluktom samen deempirischedataverzameling opte zetten
en uitte voeren! En dat vind iknietalleen. Zozegt Gideon Kunda, begenadigd auteur van organi-
satiestudies, wanneer hijtijdens een seminareen van de episodesonderogen krijgt: "This is gold.
This is gold material from feldwork" Dank je weI, voor jegrote bijdrageaan hetzoeken naargoud.
Ookdank ik je voorhet becommentarieren van een ruwe versie van het manuscript vandit boek.

Technische assistentie
Coby Hendnks, Conny van Iterson, les Veerman, Jeroen Kerseboom,
los Raadschelders, Marianne de long, Pu Mullenders, Ron van Hecke

Beste (voormalige) IWI-collega's, ik bedank jullie voor je bijdrageaan het uitwerken en archi-
veren van de vele, vele bandopnames van interviewsen observaties. Mede dankzij jullie kon ik
voor het schrijven van dit boek putten uit maarliefst negenhonderd pagina's getranscribeerde
data. Dat gaf een uitzonderlijk rijk gevoel.

Mijn wetenschappelijke theater
Utrechtse school voor bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO)

De USBO iseen bijzonderinstituut. Nietalleen omdathet twee inhoudelijkethema's weet te
vervlechten, naastonderzoeken onderwijs een mooie adviesfunctie heeft of al jaren hoog(st)
scoortin Elseviers' ranglijst van besteopleidingen, maarzeker ookdoordesfeer. Ikdankalle
medewerkersdie me, ondanks dat ik meer nietdan weI aanwezig was, altijd het gevoel hebben

gegeven dat ikeronderdeel van uitmaakte. In het bijzondernoem ik Paul Verweel, die meals
een van de directeuren van (een voorganger van) de USBO toegang heeft gegeven tot zowel het
podium, de coulissen alsde kleedkamers van dit wetenschappelijketheater. En ik noem graag
deaio'swaarmee ikhet promotieproceshebgedeeld: Ellen,Jaap, Jeroen, Laurens, Madalina,
Marleen, Martijn, Ronald en Semin. Datlaatonverletdatikbij de USBOook meteendenkaan
Liliane, John en Dora, Mandyen Esther, de door Margo georganiseerde USBO-onderzoeksdag,

de voetbalpoule van Sebastiaan en Frank, het prachtiggerenoveerde gebouw aan de Utrechtse
Catherijnesingel. Deafronding van dit proefschrift geeft voldoening maar istegelijkertijd droe-
vig. Ik ga deze werkomgeving missen, zondertwijfel.
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Wetenschappelijke montageassistentie
Ma,ja Gastelaars
Jeroen Vermeulen
Marleen van der Haar

Montage iseen manier van vertellen waarbij niet Jun techniek van spelenen 66n verhaal voorop
staan, maar waarinde verhoudingtussen meerdere verhalenen middelendekrachten beteke-
nis bepalen - van de voorstelling, maar net zo goed van mijn geliefde P-groep. Marja, Jeroen en
Marleen, watontstond een inspirerendedynamiektussenons vieren, telkens weereen veilig
podium voortry-outs. Ikdank julliemet eendiepe buiging voorde bijzondereondersteuning
bij het meeigen maken vanempirie,theorieen vooraldecombinatiedaartussen. Lieve Leen, in
ons parallelle schrijven werd je mijn sister in academic passion. Ik vond het heel bijzonder je groei-
proces van zodichtbij mee te maken. Mijn zusje kan al primaopeigen benen staan, maariklaat
je niet meerlos...

Recensenten
Pa Mullenders, Mirko Noordegraaf
Paul Frissen, John Rijsman, Paul Verweel

PU, ik ben heel blij met je bijdragen aan het boek zoals het er nu ligt, in de vorm van hetgeza-
menlijk schrijven van het IWI-rapport'Demanagerde baas?',maarzeker ook van je waardevolle
commentaren inde verschillendeschrijffasen van mijn manuscript. Dank je voor jeanalytisch
sterke blik, voor hetdelen van je kennisoverdesociale zekerheid en voor jeenthousiaste aan-
moedigingen. Mirko, ook jou bedankikgraag voor jeinzichten entijd midden in het schrijven,
toen hetnogniet eenvoudig wasdoordebomen het bos tezien. De leden vande leescommissie
dankik voordeaandachtentijddiezij hebben willen besteden aan hetlezen van het manuscript
in de eindfase.

Scriptassistent
Vera Berendsen

Mam, watheerlijkdat ik jeliefde voortaal hebgeerfd. En dank je, voorde veleurendie je hebt
besteed aan het intensief bestuderen en redigeren van bijna alle teksten in dit boek. Het begon
met mijn vraag naar het controleren van d's en t's, waartoe je bereid was, maar niet van harte.

Heteindigde met jouw vraag wanneer je weereen nieuw hoofdstuk kreeg toegestuurd, omdat je
jeerzoop verheugde. Dat washeelstimulerend. Bijzonder bovendien, wantdoordit manuscript
hebben weelkaaropeen nieuwe manierontmoet. En laatikonzeondersteuninghierbij niet
vergeten: Pap,dank je voorhet zotrouw maken van back-ups, het printwerken het relativeren.
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Communicatieaduiseurs
Gwen Jansen
Michiel Hoorweg

Achterdeschermen een verhaal schrijven isuen ding, dat verhaal op het podium krijgen is iets
anders. Waarschijnlijkde meest inspirerendeen professionele vakvrouw ophet gebied van
communicatiehebik naastdedeur, maaris vooriedereen net zoeenvoudig bereikbaar via

www.jansenjager.nl. Gwen, dank je weI dat je zo guI was met jeexpertiseen je spaarzame tijd.
Michiel, jij was hieropeen mooieaanvulling. Ookthuis in het communicatievak, in hetbijzonder
indat vandesociale zekerheid. Dank je voorde lunches waarin we het nuttigeen hetaange-
name zo gemakkelijk wisten te combineren.

Cameramensen
Nienke Westennk
Gerard van der Ree

Mijn paranimfen, alsgetuigen van het verdedigen van dit proefschrift, maar vooral ook van het

schrijvenervan. Hetdelen vanonzepromotie-ervaringen, op verschillende vakgebieden, hebik
als zeer waardevol vooronze vriendschapervaren. Zonderanderen tekort te willen doen, Gerard
en Nienke, bedankt dat jullietelkens weer jecameraop mij richttenomte kunnen registreren
hoe het met mij en met mijn boek ging. En dat geldt zeker ook voor bro Ben. Jul lie trouw en ver-
trouwen heeft me veel goed gedaan.

Muziek
Milo Oudenhoven

Mijn grote liefde. Je vervulde taI van functies in de context van het schrijven van dit boek; terug-
kerende patronen die van invloed waren op het schrijven en diedoorhet schrijven werden be-
invloed. Ik ben bovenaldankbaardat jij bijonsthuis voorde muziekzorgt, en vaakook voorhet
licht, een sensationelecatering, en nog heel veel meer. Ikhoop intensdat hetklassiekeslot voor
onszal gelden, samen metonze prachtigekinderen: en zeleefden nog langen gelukkig...

het doek valt
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Over de auteur
Loes Berendsen werd geboren op 28 juni 1973 in Rotterdam. Ze behaalde in 1991 haar vwo-
diploma aan de Koninklijke scholengemeenschap Apeldoorn. Vervolgens startte ze met de
interdisciplinaire studie Algemene sociale wetenschappen (ASW) aan de Universiteit Utrecht.

Halverwege deze studie begon zij met de basisopleiding Beeldende kunst en vormgeving aan
de Hogeschool voor de kunsten Utrecht, die zij succesvol en met veel plezier heeft afgerond.
Ondanks of dankzij haar liefde voorde kunst rondde ze ook de studie ASW met hoge cijfers af.
In 1997 behaalde ze haar doctoraaldiploma met als specialisatie Management en organisatie.
Voor haar doctoraalscriptie deed ze een zelfstandig onderzoek naar het functioneren van
het netwerk van professionals rond werknemers in hun eerste ziektejaar. Hierover schreef zij
tevens haar eerste Engelse publicatie.

Haarenthousiasme voor het doen van kwalitatief onderzoek en voorde dynamiek van orga-
nisatieprocessen en beleidsuitvoering kon zij blijven combineren bij het College van toezicht
sociale verzekeringen, waar zij van i998 tot 2002 werkzaam was als onderzoeker. Vervolgens
ging zij aan de slag als senior onderzoeker bij de Inspectie werk en inkomen, een onderdeel
van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, waar zij tot op heden onderzoeken
leidt naar de doeltreffendheid van de uitvoering van de sociale zekerheid.

Naast dit werk bij de rijksoverheid startte zij in 2001 een promotieonderzoek bij (een voor-
ganger van) de Utrechtse school voor bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit
Utrecht, en bij de faculteit Sociale wetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Het resultaat
hiervan is dit boek, evenals verschillende gastcolleges die zij verzorgt voor (post)academische
opleidingen.

234



Bibliotheek K. U. Brabant

17 000 01688117 0

. 0

8 ,

. . .

. e

0 0

.,,

0..

..

.D ...

..,

0 0.

...

.D

.. . A DIA

I .,


	Inhoud
	1 Sociale interacties. Expose
	1.1 Focus uan onderzoek
	1.1.1 De centrale vraag
	1.1.2 Opzet dataverzameling 
	1.1.3 Uitvoering dataverzameling
	1.2 De benadering
	1.2.1 De analogie van het theater
	1.2.2 Erving Goffman's werk bekritiseerd en geprezen
	1.2.3 Het verdelen en uitvoeren van rollen
	1.2.4 Het onderhandelen over de definitie van de situatie
	1.2.5 Het vormen van tijdelijke coalities
	1.3 Contextualiseren
	1.3.1 Het (re)produceren van gestolde verbanden
	1.3.2 Begrenzen van de context in dit onderzoek
	1.3.3 Inhoudelijke thema's als uitkomst
	1.4 De episodes
	1.5 Hoe dit boek te lezen?
	1.5.1 Een werkelijkheid schrijven
	1.5.2 Opbouw van de tekst
	2 Gestolde verbanden. Hoe ziet het decor eruit?
	2.1 Een gemeenschappelijk decor
	2.2 ]uridische processen: een moeilijke opdracht
	2.2.1 Een spanningsvol en complex selectieproces
	2.2.2 Kwetsbare dienstverleners
	2.3 Politieke processen: het Haagse hoofdpijndossier
	2.3.1 Gevolgen van sociaal-medische selectie
	2.3.2 Politieke problemen
	2.3.3 Politieke oplossingen
	2.4 Maatschappelijke processen: extra kwetsbaar
	2.4.1 Hoge sociale status van medici
	2.4.2 Toegenomen kans op openbaarheid
	2.5 Organisatorische processen: hoge verwachtingen
	2.5.1 Formele macht en taken
	2.5.2 Digitalisering van het selectieproces
	2.5.3 Erfenis van onvoldoende presteren
	2.6 Een onontkoombaar krachtenveld
	3 Botsende belangen. Hoe worden rollen verdeeld?
	3.1 Casting voor conflicterende rollen
	3.2 Polariseren als voorbeeld
	3.3 Topografie als (re)productie van sociale verhoudingen
	3.4 Vermijden als reactie
	3.5 Mythe van beheersbaarheid
	3.6 Oplossing wordt deel van het probleem
	4 Geloof in het getal. Hoe worden situaties gedefinieerd?
	4.1 Transparantie op het podium
	4.2 Beheersen van een virtuele werkelijkheid
	4.3 Mechanisme van de glijdende schaal
	4.4 Onhelder verband tussen het virtuele en het fysieke
	4.5 Transpiratie achter de schermen
	4.6 Verzet van verzekeringsartsen
	4.7 Registratiesystemen worden een straf regime
	5 Managers, medici en macht. Waar ligt de definitiemacht?
	5.1 Autoriteit en autonomie als decor
	5.2 Gezag managers geen gegeven
	5.3 Hierarchische rollen omdraaien
	5.4 Ontzag voor verzekeringsartsen
	5.5 Medici met eigen zaak
	5.6 Managen in een machtsvacuum
	6 Onophoudelijke onrust. Hoe wordt onderhandeld in een lijnstaf coalitie?
	6.1 In het felle licht van politieke schijnwerpers
	6.2 Verandering en verzekeringsarts problematiseren
	6.3 Positie bepalen achter de schermen
	6.4 Loyaliteit van de stafarts wantrouwen
	6.5 Veranderingen: reeel maar ongewenst
	6.6 Bereidheid in de spreekkamer aftasten
	6.7 Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn
	7 Buiten dringt binnen. Rollen, definities en coalities op zijn kop?
	7.1 Media als potentieel publiek
	7.2 Status van districtmanager verwezenlijken
	7.3 Samen de organisatie (re)presenteren
	7.4 Papier als belangrijkste bureaucratische rekwisiet
	7.5 Bureaucratische principes tijdelijk loslaten
	7.6 Een uitzondering die de regel bevestigt
	8 De tragiek van het individu en het stelsel. Slotstuk
	8.1 Dagelijkse dynamiek in gestolde verbanden
	8.2 Publieke managers cijferen zichzelf weg
	8.2.1 Zichzelf letterlijk wegcijferen in een registratieregime
	8.2.2 Zichzelf figuurlijk wegcijferen in een machtsvacuum
	8.3 Oplossingen vergroten het probleem
	8.3.1 Het drama van fragmentatie
	8.3.2 Het drama van incidentpolitiek
	8.3.3 Het drama van ontworteling
	8.4 Op zoek naar speelruimte
	8.4.1 Speling in het decor
	8.4.2 Uitbreiding van het repertoire
	8.4.3 Applaus halen
	Bijlage 1 Organigram UWV
	Bijlage 2 De geobserveerde managers
	Bijlage 3 Transcriptiesymbolen
	Bijlage 4
 Afkortingen
	Referenties
	Summary
	Aftiteling
	Over de auteur

