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VOORWOORD

Dit proefschrift is het resultaat van een lange en niet eenvoudige zoektocht. Begin
1990 ben ik begonnen met de eerste activiteiten om het onderzoek vorm te geven.
Onderweg heb ik mogen kennismaken met diverse werelden. 

Allereerst heb ik in de wereld van het onderzoek veel steun gehad van mijn
promotores, Jo van Engelen en Ton de Leeuw. Dank voor het geduld en de bereidheid
om te blijven luisteren. Bijzonder in mijn verhouding tot hen is dat ze beiden ook
mijn overeenstemmingshouder zijn geweest. Ook in die rol zijn jullie me tot steun
geweest en heb ik goed met jullie kunnen samenwerken. In mijn onderzoek heb ik
verder gebruik gemaakt van onderzoeksmateriaal en van andere diensten van anderen.
Ik zal niet al die mensen met name noemen (behalve Henny Wever): allen bedankt
daarvoor.

Niet alleen mijn onderzoeksthema heeft vanaf 1990 centraal gestaan. Samen met
Luchien Karsten heb ik in Burkina Faso mogen ontdekken wat het is om onderzoek te
doen en onderwijs te geven in een Afrikaanse wereld. Beste Luchien dank voor deze
lange ontdekkingstocht die wat mij betreft nog lang niet is afgelopen en zich niet
heeft beperkt tot die weken die we samen in de tropen hebben doorgebracht. 

In de wereld van de kwalitatieve methodologie werk ik al jaren samen met Jan
Jonker. Samen met hem dragen we bij aan het onderwijs in de kwalitatieve methodo-
logie voor de NOBEM. Deze samenwerking is een goed voorbeeld van een situatie
waarin je elkaar niet elke dag ziet en toch nuttig en aangenaam kunt samenwerken en
dat je daarop kunt vertrouwen voor toekomstige situaties.

De wereld van de zangmuziek heb ik de laatste jaren leren kennen mede dankzij
mijn zwager en dirigent Nico Dijkman. Zingen in een koor is een goed en aangenaam
voorbeeld van het ervaren van samenwerken. Nico, jij bent instaat om daar op geheel
eige wijze vorm aan te geven als dirigent. Dank voor al die ervaringen. 

Janneke en Maarten, met jullie vorm ik een wereld waarin we samen zijn. Het
gaat in die wereld gelukkig niet alleen om het samenwerken. Ik ben blij dat ik mij af
en toe kan terugtrekken in een wereld waarin niet steeds wat af moet zijn en waar een
doel moet worden gerealiseerd. Jullie zijn instaat om dat zichtbaar en voelbaar te
maken.

Bartjan Pennink
Appingedam, januari 2004
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HOOFDSTUK 1

VOORUITKIJKEN

 

1.1 INLEIDING

In organisaties zijn managers in staat om samen die doelen te realiseren die niet alleen
te realiseren zijn. Om deze te realiseren, zo stellen wij ons voor, maken managers zich
een voor
stelling van hun organisatie en de omgeving waarin die organisatie zich bevindt, en
met behulp van die voorstellingen en de interpretaties van de doelstellingen proberen
ze te komen tot een rationele overweging van de wijze waarop deze doelen
gerealiseerd kunnen worden. Wanneer managers die overwegingen gezamenlijk
uitvoeren en wanneer we uitgaan van een rationele overweging dan zullen die
voorstellingen een rol spelen. Maar hebben die managers eenzelfde voorstelling van
hun organisatie en de omgeving van de organisatie? Bestaan er verschillen? Zijn die
verschillen te beschrijven? En welke rol kunnen die verschillen spelen? Deze vragen
geven het centrale thema van dit proefschrift weer: Welke rol spelen voorstellingen
en verschillen in voorstellingen in het samenspel binnen een managementteam? Dit
willen we bestuderen vanuit het perspectief zoals we dat hiervoor hebben
omschreven: Verschillende managers maken zich verschillende voorstellingen en be-
trekken die bij hun overwegingen om doelen gezamenlijk te realiseren.

Hiermee hebben we een klassiek vraagstuk binnengehaald: De wijze waarop
mensen hun omgeving percipiëren en daarmee onlosmakelijk verbonden het ver-
schijnsel van verschillen in percepties en de mogelijke betekenis van die verschillen
in percepties. In de bedrijfskunde is dit klassieke vraagstuk ook van belang, en dan
met name wanneer het gezien wordt in het licht van het samen omgaan met percepties
en mogelijke verschillen in percepties, in het kader van het samen realiseren van
doelen. In voornoemde termen heeft dit vraagstuk betrekking op twee vragen die cen-
traal staan in dit proefschrift: Hoe zien de voorstellingen eruit? Welke rol speelt de
diversiteit in voorstellingen bij het samenwerken? 

Beide vragen zijn goed vertrekpunt om te onderzoeken hoe in samenwerkings-
situaties vragen gesteld kunnen worden over hoe individuele voorstellingen er uitzien
en hoe die individuele voorstellingen bijeengebracht worden wanneer managers
samenwerken. 
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In de diverse hoofdstukken gaan we nader in op dit thema. De eerste stap die we
nemen is om in plaats van over voorstellingen over beelden, de Nederlandse vertaling
van het woord ‘image’ te spreken. Hiermee kunnen we aansluiten bij de manage-
mentliteratuur over beelden, metaforen en beeldvorming, waarin Karl Weick en
Gareth Morgan de boventoon voeren, en managementliteratuur waarin het samen over
die beelden spreken vorm krijgt door het voeren van dialogen (zie het werk van
William Isaacs). Van daaruit laten we zien welke bijdrage wij met ons onderzoek
leveren. 

We benaderen het thema van dit proefschrift door de volgende vragen centraal te
stellen:

- Hoe zien beelden van managers eruit?
- Hoe zijn die beelden te beschrijven?
- Welke rol spelen beelden in het proces van management?

Antwoorden op deze vragen zullen behulpzaam zijn bij het realiseren van het doel
van dit thema: Welke mogelijkheden biedt het systematisch omgaan met beelden door
managers om het samen handelen in een managementteam in organisaties te kunnen
verbeteren? In dit proefschrift beperken we ons daarbij tot de zojuist omschreven
vragen.

Om de antwoorden te genereren hebben we allereerst de veronderstelling ge-
maakt dat een manager handelt op basis van een beeld van de gang van zaken. Verder
veronderstellen we dat wanneer managers samen handelen, zij dat doen op basis van
individuele beelden én gezamenlijke beelden. Net zoals mensen zich een beeld maken
van een situatie, zo zullen managers in een organisatie zich ook beelden maken van
de gang van zaken. En net zoals in het algemeen mensen zich er niet of nauwelijks
van bewust zijn dat ze een beeld hebben van een situatie, zo geldt dat ook voor
managers. Dus is het ook niet vreemd om te veronderstellen dat in de praktijk van het
managen, door managers nauwelijks aandacht wordt besteed aan beelden en moge-
lijke verschillen tussen beelden van de managers onderling. En helemaal niet aan de
wijze waarop individuele beelden zich zouden kunnen verhouden tot een gezamenlijk
beeld van een aantal managers dat samenwerkt in een managementteam. Of aan hoe
die individuele beelden zich verhouden tot beelden die mogelijk gezamenlijk te delen
zijn. 

In dit onderzoek ligt de nadruk op het modelleren van beelden en de rol van
mogelijke verschillen tussen beelden bij het samenwerken. In de tweede paragraaf
van dit hoofdstuk wordt het thema onder de loep genomen. In de derde paragraaf zal
worden beredeneerd dat, gezien de aard van het object van onderzoek, open onder-
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zoeksvragen nodig zijn. Als gevolg hiervan zal dit een exploratieve studie worden in
de vorm van een zoektocht door literatuur en empirie. In de vierde paragraaf zullen
we ingaan op het belang van het thema voor de bedrijfskunde. In de vijfde paragraaf
komen in de eerste zoektocht drie belangrijke grondleggers uit de bedrijfskundige
literatuur op dit gebied aan de orde. We gaan in op het werk van Weick (1995),
Morgan (1993) en Isaacs (1999). Met behulp van die uitwerking zijn we in staat om
aan te geven welke bijdrage ons onderzoek levert. Tot slot geven we in de zesde para-
graaf een overzicht van de structuur van dit proefschrift.

1.2 SAMEN OMGAAN MET BEELDEN IN ORGANISATIES 

Uitgangspunt in dit proefschrift is dat managers in organisaties handelen op basis van
beelden die ze in hun hoofd hebben. Wanneer managers in organisaties samen willen
handelen dan zijn volgende vragen relevant:

- Besteden managers aandacht aan beelden?
- Hoe gaan managers om met hun beelden?
- Worden die beelden expliciet gemaakt?
- Hoe worden beelden vergeleken?
- Hoe gaan managers om met verschillen tussen beelden?
- Hoe maken ze een gezamenlijk beeld? 
- Welke rol speelt macht in het omgaan met beelden?
- Wat gebeurt er indien niet iedereen wil samenwerken?

 
Een voorbeeld uit de praktijk kan het bovenstaande verhelderen. Wij stellen ons vier
managers voor van een middelgroot bedrijf: het hoofd van de boekhouding, het hoofd
van de productie, het hoofd van de verkoop en de algemeen directeur. Tijdens een
teamvergadering bespreken ze de mogelijkheden om op de markt nieuwe producten te
gaan afzetten. Elk van de teamleden maakt zich een beeld van deze situatie. Zo zal het
hoofd van de verkoop voornamelijk denken aan nieuwe klanten, het hoofd van de
boekhouding zal daarbij denken aan mogelijkheden om extra financiering te
realiseren. Het hoofd van de productie zal voornamelijk denken aan het tijdstip
waarop het product verkocht moet worden en de algemeen directeur zal bijvoorbeeld
aan patenten op het nieuwe product denken. In termen van dit proefschrift wil dit
zeggen dat elk van de teamleden zich een beeld maakt van deze situatie, waar hij of
zij zich meer of minder van bewust is. Wanneer ze als een team willen handelen dan
vragen we ons af of ze hun individuele beelden samenbrengen, of deze met elkaar
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vergeleken worden en of ze eventueel een gezamenlijk beeld maken. En indien ze dit
doen: hoe gaat dat in zijn werk? Beantwoording van die vragen zal samenhangen met
de vraag naar welke rol macht zal spelen? En wat gebeurt er indien niet iedereen wil
samenwerken?

Deze schets berust op ons uitgangspunt dat managers zich een beeld maken en
dat ze op basis daarvan handelen. Willen ze als team handelen, dan is het een boei-
ende vraag of ze in zullen gaan op de vraag hoe en op welke manier die beelden met
elkaar in verband gebracht zouden kunnen worden en wat de antwoorden op die vraag
kunnen opleveren voor managers die samenwerken. Om daar antwoord op te kunnen
geven, moeten eerst de beelden beschreven worden, en dan is het handig om ook een
model van de rol van beelden in het samenwerken ter beschikking te hebben.

Het expliciet introduceren van beelden zal niet in elke managementsituatie even
gemakkelijk gaan. In het algemeen besteden mensen niet elke dag aandacht aan de
wijze waarop ze iets weten en hoe ze dat te weten zijn gekomen. Zo zullen ook
managers dat niet elke dag doen. Het aandacht besteden aan beelden hangt in ieder
geval samen met de aard van de activiteiten waar men mee bezig is: routinematig
versus niet-routinematig. De mate waarin het wel of niet routineachtige zaken betreft,
roept allerlei vragen op aangaande de wijze waarop beelden bespreekbaar gemaakt
kunnen worden. Daar waar het meer routineachtige zaken betreft, zullen we niet snel
managers aantreffen die zich bezighouden met beelden van zichzelf en van de ander.
Immers, de meeste zaken lijken voor zich te spreken en het zoeken naar oplossingen
van managementvraagstukken roept weinig of geen principiële problemen op. Hier
zal het in ieder geval voor een onderzoeker moeilijker zijn om beelden expliciet te
maken dan bij vraagstukken waar de routine een minder grote rol speelt. Daar waar
het minder routinematige zaken betreft, lijkt de kans groter dat managers wél aan-
dacht besteden aan de beelden die ze in hun hoofd hebben. Want bij niet-routine-
matige zaken is de kans groter dat managers zich niet alleen richten op de oplos-
sing(en) maar ook op de wijze waarop het vraagstuk wordt ‘neergezet’.

De expliciete introductie van beelden kan ook beïnvloed worden door de wijze
waarop de managers zich in een team tot elkaar verhouden wat betreft de dominantie.
In situaties waar het samenwerken wordt gedomineerd door één van de betrokkenen
zal het anders liggen met het expliciteren van beelden die managers hebben dan in
situaties waarin die dominantie niet bestaat. Ook deze invalshoek roept allerlei vragen
op.

Zowel de aard van de vraagstukken als de wijze waarop de managers in een team
samenwerken zal van invloed zijn op de mogelijkheden voor een onderzoeker om
beelden te expliciteren en er een model van te maken. In hoofdstuk 5 komt dit thema
opnieuw aan de orde. 
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Om inzichten te ontwikkelen aangaande beelden en de rol van beelden bij het
samenwerken, richten wij ons in dit proefschrift op die situaties waarin managers op
een positieve wijze samen willen managen. Daarmee bedoelen we dat managers
bereid zijn om samen te werken, een gemeenschappelijk doel hebben en in staat zijn
om daarover met elkaar te communiceren. De managers zien het belang van samen-
werken in en realiseren zich dat ze door het samenwerken meer kunnen bereiken dan
elk afzonderlijk. Deze wijze van samenwerken vertoont overeenkomst met de wijze
waarop Barnard (1945, p. 60) het voortbestaan van samenwerkingsvormen beschrijft:
“The persistence of cooperation depends upon two conditions: (a) its effectiveness;
and (b) its efficiency. Effectiveness relates to the accomplishment of the cooperative
purpose, which is social and non-personal in character. Efficiency relates to the
satisfaction of individual motives, and is personal in character. The test of effective-
ness is the accomplishment of a common purpose or purposes; effectiveness can be
measured. The test of efficiency is the eliciting of sufficient individuals wills to
cooperate.” Dus het samenwerken moet een gemeenschappelijk doel of gemeen-
schappelijke doelen opleveren en de individuele leden moeten willen blijven samen-
werken. Vanuit deze omschrijving laten we de machtspolitieke aspecten in orga-
nisaties buiten beschouwing. Naarmate macht een grotere rol speelt, zal het samen-
werkingskarakter steeds verder afwijken van voornoemde omschrijving. En juist
samenwerking in managementsituaties is van groot belang. Zoals Barnard dat op-
nieuw omschrijft: “The creative side of organization is coordination. The securing of
the appropriate combination of the elements of the organization to produce utilities is
the basis for the endurance of cooperative systems. And ..... No matter what
efficiency is obtained in the distributive factor it could at least in most cases probably
not attain an aggregate greater than the aggregate of satisfactions individually
obtainable without cooperation. To survive, cooperation must itself create a surplus.”
(Barnard, 1945, p. 256).

We richten ons dus op een specifiek gedeelte van de verzameling van mogelijke
samenwerkingsvormen, namelijk zoals dat hiervoor is omschreven, en hopen daar-
door te kunnen onderzoeken hoe beelden te modelleren zijn met als doel om (later)
ook de rol van beelden, die ze zouden kunnen spelen in het samen handelen te kunnen
modelleren. Wellicht zijn om op die basis ook adviezen te ontwikkelen voor situaties
waarin managers niet (onmiddellijk) bereid zijn om vanuit een positieve insteek
samen te handelen. In de discussie aan het eind van dit proefschrift komen we hierop
terug. In de volgende paragraaf geven we een typering van ons onderzoek, waardoor
het mogelijk wordt om duidelijk te maken wat de resultaten van dit onderzoek zullen
zijn en hoe dit onderzoek te beoordelen is.
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1.3 OPEN ONDERZOEKSVRAGEN MET EEN ZOEKTOCHT NAAR ANT-
WOORDEN: EXPLORATIEF ONDERZOEK

Hoofddoel van dit onderzoek is het beschrijven van verschillen tussen beelden van
managers met behulp van beelden, en het beschrijven van de betekenis van die ver-
schillen in beelden voor het samenwerken in management processen. Daarom gaan
we onderzoeken of en hoe beelden en het omgaan met beelden zijn te modelleren. Bij
die modelvorming kunnen we tegelijkertijd nauwkeuriger aangeven wat we in dit ver-
band verstaan onder samenwerken, managementprocessen, het hebben van een beeld
van een situatie en verschillen tussen die beelden. 

Het modelleren en beschrijven is vanwege twee redenen niet zonder problemen.
De eerste, eenvoudige reden is: we gaan ervan uit dat managers handelen op basis van
mentale beelden. Die beelden kunnen alleen op indirecte wijze worden onderzocht
omdat ze in het hoofd van managers bestaan. En als onderzoeker kunnen we niet
rechtstreeks in die hoofden kijken. De tweede, minder eenvoudige reden is: het
modelleren van een beeld van een manager door een onderzoeker en/of door een
manager zelf, heeft invloed op dat beeld. Het ondervragen van een manager over zijn
beelden en het modelleren van deze beelden en de terugkoppeling daarvan, hebben
invloed op die beelden. De vragen over zijn beelden zetten immers aan tot denken
over die beelden en beïnvloedt zowel het denken van de manager zelf als het onder-
zoek naar het beeld. Dit verschijnsel is niet nieuw en komt voor in de sociale weten-
schappen (psychologie: Sternberg, 1995; wetenschapsfilosofie: Koningsveld, 1978)
en in de exacte wetenschappen (De Vries, 1995). 

Het expliciet maken van een beeld kan gebeuren door een onderzoeker maar ook
door een manager zelf. Beide vormen van expliciteren zullen invloed hebben op beel-
den die managers in hun hoofd hebben. Wij worden dus met het bekende principe
geconfronteerd dat onderzoek uitvoeren invloed heeft op het object van onderzoek,
met als dreigende consequentie dat mogelijke resultaten van onderzoek alleen maar
artefacten zijn van de methode van onderzoek.

Deze twee redenen overwegend, hebben we ervoor gekozen om open onder-
zoeksvragen te formuleren. Gesloten onderzoeksvragen veronderstellen dat de onder-
zoeker heldere vermoedens heeft over hoe beelden eruit zouden zien. In het onder-
zoek wordt dan gezocht naar een bevestiging of weerlegging van die vermoedens.
Een dergelijke aanpak is niet wenselijk omdat het expliciete model van de onder-
zoeker te veel de voorstelling van de manager zal beïnvloeden. Daarbij komt nog dat
een dergelijke aanpak bij aanvang van het onderzoek ook niet mogelijk was, omdat
uitgewerkte ideeën niet aanwezig waren. Daarom kiezen we voor een exploratief
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onderzoek waarbij we gebruikmaken van open onderzoeksvragen.
Het onderzoeksproces zelf heeft daarmee het karakter van een zoektocht waarbij

het lastig is om de juiste definities van diverse begrippen te geven. In de loop van het
onderzoek vindt verdere aanscherping plaats. De waarde van de gevonden onder-
zoeksresultaten neemt toe naarmate de onderzoeker erin slaagt om het zoekproces
helder te beschrijven. Bij een open onderzoeksbenadering is die beschrijving van nog
groter belang dan bij de onderzoeksbenadering met een gesloten vraagstelling (Jonker
en Pennink, 2000). De waarde van het onderzoek wordt echter niet alleen bepaald
door de mate van helderheid van het zoekproces (procesdefinitie). Ook de mate
waarin de inzichten een aanvulling zijn op reeds bestaande inzichten en de mate
waarin de onderzoeker systematisch heeft gezocht hebben invloed op de waarde van
het onderzoek (productdefinitie). De waarde van een onderzoek neemt toe naarmate
een onderzoek meer aanvullende en nieuwe inzichten oplevert systematischer is ver-
richt. 

Dit onderzoek valt, om een andere typering te gebruiken, in de ‘context of dis-
covery’. In die context staat het ontwikkelen van inzichten centraal. Dit in tegenstel-
ling tot de ‘context of justification’ waarin gezocht wordt naar rechtvaardiging van de
inzichten (Koningsveld, 1978). Het rechtvaardigen van hypothesen heeft lange tijd
meer de waardering gekregen dan het zoeken van inzichten en het ontwikkelen ervan.
Veel tijdschriften accepteren nu eenmaal vaker een artikel dat een toetsend karakter
heeft. Nieuwere inzichten (Glaser en Straus, 1967; Miles en Huberman, 1994) in de
sociale wetenschappen en ook binnen de bedrijfskunde (Van Riemsdijk, 1999) zijn
dat het zoeken van inzichten belangrijk wetenschappelijk werk is, ook als dat
inzichten zijn die niet tot stand zijn gekomen door middel van hypothese toetsend
onderzoek. Het zoeken dient echter wel systematisch te gebeuren. Een onderzoeker
moet daarom in ieder geval zichtbaar maken hoe en waar hij heeft gezocht. 

Een derde typering geeft een ander kenmerkend aspect aan van ons onderzoek.
Resultaat van ons onderzoek zullen modellen zijn van beelden en modellen van de
wijze waarop die beelden een rol spelen in het samenwerken, en die uiteindelijk ook
bruikbaar moeten zijn in de praktijk van het managen. Het onderzoek is daarmee ook
te typeren als ontwerpend. Ontwerpen gaat verder dan zoeken. Het is een proces
waarbij in ons geval modellen gemaakt worden. Maar om daar te komen, moet een
onderzoeker een proces doormaken van het zoeken en het expliciteren van de beno-
digde specificaties, het combineren van die specificaties en het uittesten van proto-
types (Kroonenberg en Siers, 1998), kortom een zoekproces gecombineerd met cre-
ëren van prototypes en het uitproberen daarvan.
 
Terugkijkend op de tweede paragraaf kunnen we nu voorlopig de onderzoeksvragen
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formuleren: 
1. Hoe ziet een beeld eruit?
2. Wat is de rol van beelden bij het samenwerken?

In het volgende hoofdstuk werken we deze voorlopige onderzoeksvragen verder uit.
Daarvoor introduceren we een eigen onderzoeksaanpak en beschrijven we een con-
ceptueel model waarmee we ons onderzoek zijn gestart. Het onderzoek zal bestaan uit
een zoektocht met twee sporen. Het eerste spoor bestaat uit een zoektocht in de
empirie. Het tweede spoor bestaat uit een zoektocht in de literatuur. In de volgende
paragraaf gaan we in op het belang van dit onderzoek voor de bedrijfskunde.

1.4 HET BELANG VAN ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN BEELDEN BIJ
HET SAMEN MANAGEN

Wij vinden onderzoek naar beelden belangrijk en hebben daarvoor drie argumenten.
De eerste twee argumenten gaan in op het wetenschappelijke belang. Het derde argu-
ment gaat in op het toekomstige praktische belang.

Het eerste belang is gelegen in het uitwerken van een theoretisch vraagstuk hoe
beelden eruitzien en hoe een model van de rol van beelden bij het samenwerken
eruitziet. In de volgende paragraaf zullen we laten zien dat in een aantal belangrijke
bijdragen aan de bedrijfskundige literatuur nauwelijks ingegaan wordt op de beelden
van managers en de beelden zelf. We bespreken werken van Weick, Morgan en Isaacs
en laten zien waar onze bijdrage uit zal kunnen bestaan. 

Ook in de literatuur die betrekking heeft op het omgaan met beelden (Bantel and
Jackson, 1989; Miller e.a., 1998; Knight e.a., 1999) zien we het systematisch omgaan
met beelden niet terugkomen. Het meeste onderzoek richt zich op de wijze waarop de
diversiteit tussen betrokken managers zou kunnen samenhangen met kenmerken zoals
ervaring, ervaren onderwijs, arbeidsverleden en andere meer demografisch getinte
kenmerken. Oftewel het is onderzoek dat ingaat op de wijze waarop verschillen te
verklaren zijn. Hoe die verschillen eruitzien en welke rol die diversiteit zou kunnen
spelen in het samenwerken en het modelleren daarvan, staan niet centraal in die
literatuur. Door aandacht aan die beelden zelf te besteden, aan het modelleren en het
modelleren van het omgaan met beelden en verschillen daartussen, ontstaat de gele-
genheid om systematisch vragen te stellen bij de rol die diversiteit in beelden kan
spelen bij het samenwerken. Het betreft dan vragen die onder meer ingaan op de
betekenis van de reductie en/of toename van die diversiteit voor het samenwerken.
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Maar voordat hier op ingegaan kan worden, moeten eerst modellen worden
ontwikkeld om beelden te omschrijven en de rol van beelden in het samenwerken te
verhelderen. In dit kader wordt duidelijk dat onze onderzoeksvragen van belang zijn.

Als tweede belang wijzen we erop dat het voorgaande thema ook te zien is als
een vraag naar de verhouding tussen individu en groep (Swanborn, 1984). In termen
van dit proefschrift gaat het dan om vragen zoals: Hoe verhouden individu en team
zich tot elkaar? Hoe komt het individu tot zijn recht? En hoe komt het team tot zijn
recht?

In de managementliteratuur (Stacey, 1996; Daft and Marcic, 1998) zien we dat er
wel aandacht besteed wordt aan allerlei cognitieve mechanismen die de waarneming
beïnvloeden en aan beperkingen van de rationaliteit in besluitvorming, maar deze is
dan vooral gericht op managers als individu beschouwd. Als we de relatie tussen
beelden op individueel niveau en op teamniveau introduceren, komen vragen naar
boven die ingaan op de relatie tussen beide niveaus, de wederzijdse beïnvloeding en
de mogelijke relatie tussen manieren van omgaan met beide niveaus en vormen van
samenwerken. 

Wij vermoeden dat deze vragen over de verhouding tussen de individuele
inbreng en de inbreng van het team, voor managers en voor de ontwikkeling van de
theorie over het managen van belang is. Een uitwerking van dit sociologische thema
op het gebied van de bedrijfskunde kan nieuwe inzichten opleveren over de wijze
waarop het managen beschreven en verklaard kan worden. In dit proefschrift maken
wij daar een begin mee door te focussen op beelden van managers.

Het derde belang wijst op een toekomstig praktisch belang. Onderzoek dat aller-
eerst een model ontwikkelt van de voorstellingen in de vorm van beelden geeft de
gelegenheid om het omgaan met diversiteit in beelden systematischer te beschrijven.
Ons onderzoek streeft dat na. Na dit onderzoek geeft dat de gelegenheid om het
omgaan met diversiteit in beelden van managers in een team, in een helder kader te
plaatsen en te vertalen in praktische adviezen aangaande het omgaan met beelden en
verschillen tussen beelden in samenwerkingssituaties. Dat kan dan betrekking hebben
op de wijze waarop in een team managers hun bijdrage leveren. Voor managers is het
van belang om te weten wat de inbreng is van elk van de afzonderlijke leden van een
team. Als alle teamleden hetzelfde inbrengen bij het oplossen van een probleem dan
kan dat vragen oproepen over de samenstelling van het team, de teamgrootte enzo-
voort. Door beelden van de teamleden en van het team te beschrijven, zou duidelijk
kunnen worden wat de bijdrage was van de individuele beelden en wat de bijdrage
was van het teambeeld bij het oplossen van problemen.

Inzicht in de bijdragen van elk van de managers zou aanleiding kunnen geven om
verder te onderzoeken welke effecten een andere samenstelling van het team kan
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hebben op de prestaties van een team. Onze theoretisch gerichte vragen hebben een
toekomstig praktisch belang. Antwoorden op de onderzoeksvragen uit dit proefschrift
zouden later vertaald kunnen worden in praktische aanbevelingen.

1.5 BEDRIJFSKUNDIGE LITERATUUR OVER BEELDVORMING, BEEL-
DEN EN DIALOOG

Vanuit een vergelijking met het thema: ‘omgaan met kennis’ hebben we drie start-
punten gevonden om de toegevoegde waarde van ons onderzoek voor de bedrijfs-
kunde duidelijk te maken. In Karsten en Van Veen (1998) worden drie manieren van
het gebruik van kennis omschreven: instrumenteel, conceptueel en symbolisch.

Bij het instrumentele gebruik gaat het om kennis die ontstaat door het zoeken van
wetmatigheden bij het handelen van managers. Alleen die kennis is bruikbaar bij het
managen. Binnen deze manier van het gebruiken van kennis, benoemt Donaldson
vijftien nieuwe stromingen in de managementliteratuur (Karsten en Van Veen, 1998,
voetnoot 18 van hoofdstuk drie van dat boek). Op het terrein van beeldvorming,
beelden en dialoog, een van de vijftien stromingen, komen we bij Weick terecht als
toonaangevend representant van die stroming. Binnen het instrumentele gebruik is de
achterliggende gedachte dat door nauwkeurig onderzoek te doen naar de wijze van
waarnemen, het mogelijk moet zijn om van daaruit kennis te ontwikkelen die bruik-
baar is bij het managen. 

Bij het conceptuele gebruik ligt de nadruk op het constructieproces waarin mana-
gers samen een situatie in hanteerbare termen onder woorden brengen. Dialogen
spelen daarin een belangrijke rol. Vanuit deze invalshoek hebben we ervoor gekozen
om aandacht te besteden aan Isaacs.

Het symbolische gebruik benadrukt dat “een manager concepten als expliciete
kaders nodig kan hebben om de gecompliceerdheid van en onzekerheid over een
bepaalde situatie te benoemen” (Karsten en Van Veen, p. 77). Concepten als kader
staan hier centraal en dan komen we uit bij Morgan, die het heeft over metaforen die
dienen om een situatie weer te geven en dan met name over het veranderen van die
metaforen als middel om verandering te bewerkstelligen. 

Van elk van de drie auteurs hebben we een hoofdwerk gekozen:
- Sensemaking in organizations van Weick,
- Imaginisatie, de kunst van creatief management van Morgan, 
- Dialogue and the art of thinking together van Isaacs.
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Aan de hand van een omschrijving van die boeken kunnen wij aangeven waar wij ons
op richten en met welke aspecten van deze literatuur we rekening houden, zie daar-
voor paragraaf 1.5.7.

1.5.1 Zingeving in organisaties: beeldvorming

We beginnen ons overzicht met Weick en zijn bijdrage op het gebied van zingeving
met betrekking tot het vraagstuk van omgaan met percepties en mogelijke verschillen
tussen percepties, en de rol daarvan in organisaties. 

Het handelen van mensen berust volgens Weick op een proces van zingeving.
Centraal in het proces van zingeving staat ‘enactment’. Daarmee wordt bedoeld dat
mensen een actieve rol spelen bij het waarnemen en vormen van een beeld. De waar-
nemer selecteert elementen uit een stroom van gebeurtenissen en prikkels: “Someone
notices something, in an ongoing flow of events, something in the form of a surprise,
a discrepant set of cues, something that does not fit.” Volgens Weick plaatst de
waarnemer die elementen in een ‘frame’: “The discrepant cues are spotted when
someone looks back over elapsed experience. The act of looking is retrospective.”
(Weick, p. 2) en geeft daar dan een waardering aan. Het is een proces van betekenis
geven waarbij de elementen in een onderling verband worden geplaatst: “Plausible
speculations are offered to explain the cues and their relative rarity.” (Weick, p. 2).
Dit is een voortgaand proces waarin op een volgend moment eerder gevormde ver-
banden een rol spelen bij de nieuwe selectie. 

De kern van het zingeven is het leggen van een relatie tussen een overtuiging en
een actie. Weick omschrijft dit als volgt: “These are fundamental operations of sense-
making. Two elements, a belief and an action, are related. The activities of relating
are the sensemaking process. The outcome of such a process is a unit of meaning, two
connected elements.” (Weick, p. 135).

Zingeving is een actief proces waarbij de zingever iets creëert: “The act of inter-
preting implies that something is there, a text in the world, waiting to be discovered or
approximated. Sensemaking,, however, is less about discovery than it is about inven-
tion.” (p. 13) en “To engage in sensmaking is to construct, filter, frame, create
facticity, and render the subjective into something more tangible..” (p. 14).

Zingeving verschilt daarin fundamenteel van interpretaties: “The key distinction
is that sensemaking is about the ways people generate what they interpret.” (p. 13) en
“Sensemaking is clearly about an activity or a proces, whereas interpretation can be a
proces but is just likely to describe a product.” (p. 13). Zingeving verschilt allereerst
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van het interpreteren niet alleen doordat gereflecteerd wordt op wat binnenkomt (bij
de waarnemer), maar ook door een actieve selectie daaruit. En vervolgens verschilt
zingeving van interpreteren doordat het zingevingproces retrospectief is terwijl het
interpreteren ook gericht is op de toekomst.

Nu we weten hoe Weick zingeving omschrijft, kunnen we ingaan op het proces van
zingeving en de uitkomst van dat proces. 

Het proces van zingeving wordt door Weick getypeerd met behulp van zeven
kenmerken, kort en bondig omschreven door De Man (1995):

1. Zingeving is gefundeerd op identiteitsconstructie.
Als mensen betekenisvolle situaties construeren, geven ze tevens aan wie zij
zelf (willen) zijn. 

2. Zingeving is retrospectief.
“Het gaat om het achteraf structureren van ervaringen die als het ware uit de
stroom van levende ervaringen worden gelicht.” (De Man, pp. 2-3).
Veelal gaat het niet om het zoeken naar een betekenis maar meer om uit de
vele mogelijke betekenissen die er zijn een betekenis te distilleren: “The
important point is that retrospective sensemaking is an activity in which
many possible meanings may need to be synthesized, because many different
projects are under way at the time reflections take place. The problem is that
there are too many meanings, not too few. The problem faced by the sense-
maker is one of equivocality, not one of uncertainty. (Weick, p. 27). 

3. Zingeving creëert zinvolle omgevingen.
Wieck koppelt zijn begrip van zingeving hier aan het begrip ‘enactment’: in
het proces van zingeving gaat het niet alleen om het interpreteren van een
omgeving die al bestaat, maar ook om het creëren van een zinvolle omge-
ving. Weick (p. 31) hierover: “I like the word enactment because it suggests
that there are close parallels between what legislators do and what managers
do. Both groups construct reality through authoritative acts.” Het gaat dus
niet alleen om het kijken naar, maar evenzeer om het oproepen van de werke-
lijkheid. Die werkelijkheid is weliswaar geconstrueerd, maar die constructie
gaat een eigen leven leiden doordat mensen ernaar blijven handelen. In die
zin gaan ze hun eigen constructies als een objectieve werkelijkheid be-
schouwen.

4. Zingeving is sociaal.
“De constructie en interpretatie van situaties komt tot stand in de interactie
tussen mensen.” (De Man, p. 3). Deze omschrijving heeft een toevoeging
nodig. De constructie en interpretatie van situaties komt tot stand in de inter-
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actie tussen mensen en beperkt zich niet alleen tot interacties tussen mensen
die daadwerkelijk aanwezig zijn. Weick hierover: “Conduct is contigent on
the conduct of others, wether those others are imagened or physically
present.” en “....how thought, feeling, and behavior of individuals are
influenced by the actual, imagined or implied presence of others.” en “Social
influences on sensmaking do not arise solely from the physical presence.
That is the whole point of the phrase symbolic interaction.” (Weick, pp. 39-
40).

5. Zingeving is een continu proces.
Mensen staan altijd midden in processen die geen begin of einde hebben. 

6. Zingeving is gericht op en wordt bepaald door ‘extracted cues’.
Mensen nemen niet de dingen zelf waar, maar bepaalde kerneigenschappen.
Of zoals Weick het zegt: “An extracted character (cue) is taken to be
equivalent to the entire datum from wich it comes.” (Weick, p. 49). Het zijn
de kernelementen die worden waargenomen en een rol spelen in het zin-
geving proces. Aan zingeving gaat een proces vooraf waarin bepaalde zaken
(‘cues’) worden opgemerkt (‘noticing’). En wat opgemerkt wordt, hangt weer
af van de context waarbinnen de ‘cues’ geplaatst worden.

7. Zingeving wordt meer gemotiveerd door plausibiliteit dan door nauwkeurig-
heid.
Mensen zijn gericht op een bruikbaar en plausibel beeld van de situatie, niet
op de nauwkeurige analyse ervan. In deze veronderstelling zien we Weick’s
pragmatische filosofie: “Waarheid is wat werkt.” (De Man, p. 3).

Naast het proces van zingeving besteedt Weick ook aandacht aan de inhoud van de
betekenisgeving: de uitkomst van zingeving. “The combination of a past moment +
connection + present moment of experience creates a meaningful definition of the
present situation.” (Weick, p. 111). Daarin zijn de ‘cues’ veelal in het heden gelegen
en de ‘frames’ veelal in het verleden. In het resultaat wordt een verbinding gelegd
tussen het verleden en de huidige momenten. Of nauwkeuriger omschreven: er wordt
een relatie gelegd tussen ‘cues’ uit het heden en manieren waarop in het verleden met
soortgelijke ‘cues’ werd omgegaan. Weick gebruikt voor de manieren van omgaan
het woord vocabulaire: “... all six vocabulaires describe either past moments, present
moments or connections.” (Weick, p. 111). Die vocabulaires zijn ondersteunende
mechanismen die mensen in organisaties helpen bij het formuleren van een ‘frame’ of
standaardrepertoire. Weick onderscheidt daarbij zes vocabulaires, die hij als volgt
omschrijft: 

1. Ideologie.
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“Sensemaking can be understood as an act of filtering and that beliefs and
values are influental filters.” (Weick, p. 112). Om een frame te construeren,
kunnen mensen in organisaties putten uit de aanwezige normen en waarden
in de samenleving.

2. Derde-orde-controlemechanismen.
Naast de eerste-orde-controlemechanismen (directe supervisie) en tweede-
orde-controlemechanismen (afspraken en controle daarop) bestaan er ook
derde-orde-controlemechanismen: volgens Weick bestaan die uit “...
assumptions and defenitions that are taken for given.” (Weick, p. 113). Het
zijn de ‘frames’ die in de organisatie als algemeen aanvaard worden be-
schouwd. 

3. Paradigma’s over het werk.
‘Frames’ kunnen geconstrueerd worden op basis van de wijze waarop in
organisaties altijd gehandeld wordt en hoe in het algemeen altijd gesproken
en gedacht wordt. Weick noemt dit ook een paradigma: “By paradigm we
refer to those sets of assumptions, usually implicit, about what sort of things
make up the world, how they act, how they hang together, and how they may
be known.” (Weick, p. 118).

4. Handelingstheorieën.
“People in organizations build knowledge as they respond to the situations
they encounter.” (Weick, p. 121). En “Statements about implications, state-
ments containing if-then assertions, and statements that describe means-ends
structures all have the content one would associate with theories of action.
These theories are plausible structures for sensemaking.” (Weick, p. 124). 

5. Traditie.
“We understand tradition to mean something that was created, was performed
or believed in the past, or believed to have existed or to have been performed
or believed in the past, and that has been or is being handed down or
transmitted from one generation to the next.” (Weick, p. 124). Als boeiende
aanvulling geeft Weick nog het volgende: “The odd twist in traditions is that
concrete human action, know-how embodied in practice, persists and is
transmitted only if it becomes symbolic.” (Weick, p. 125).

6. Verhalen vertellen.
“Thus telling stories about remarkeble experiences is one of the ways in
which people try to make the unexpected expected, hence manageble.”
(Weick, p. 127).

Deze mechanismen helpen mensen in organisaties om de inhoud van de ‘frames’ te
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vormen en met behulp van die ‘frames’ betekenisgeving tot stand te brengen.
Czarniawska (1997) omschrijft zingeving en de vocabulaires als volgt: “To adopt
Weick’s vocabulary, inspired by Goffman, we can speak of a frame (which is
relatively large and lasting), a cue (which is smaller and tentave), and a connection.
The frames can be usefully conceived as inherited vocabularies: those of society
(ideologies), of organizations (taken-for-granted premises), of work (shared norms),
of individual life projects (theories of action) and of tradition (histories).”
(Czarniaska, p. 114).

Zingeving is niet beperkt tot individuen. Weick introduceert het niveau van ‘generic
subjectivity’: “The level above interaction, the level of social structure, is where
Wiley (1988, p. 259) includes organizations. The distinguishing characteristic of this
level is the shift from intersubjectivity to generic subjectivity” (p. 71). Het gaat dus
niet alleen om het individu en de interactie tussen individuen, maar ook om een
niveau dat deels losstaat van de concrete interactie tussen individuen. In organisaties
kunnen individueel ontstane beelden opgepikt worden door andere organisatieleden
en die kunnen bij hen dienen als input (cues) in een nieuw proces van zingeving. Zo
kunnen naast individueel ontstane beelden als resultaat van zingeving ook beelden
ontstaan die boven het individu uitgaan. “By that I mean that organizing is a mixture
of vivid, unique intersubjective understanding that can be picked up, perpetuated, and
enlarged by people who did not participate in the original intersubjective construction
and organizational forms are bridging operations that link the intersubjectivity with
the generically intersubjective. And it is these bridging operations that seem to be
prominent in those descriptions of organizing that fit best with descriptions of
sensemaking.” (Weick, pp. 72-73). 

Zingeving op organisationeel niveau bestaat uit: “An ongoing pressure to
develop generic subjectivity in the interest of premise control and interchangeability
of people. Generic subjectivity is developed through processes of arguing, expecting,
committing, and manupulating. These four processes produce roles that create
interchangeability, and they produce arguments, expectations, justifications, and ob-
jects that become common premises for action. These same four processes dominate
the more intimate intersubjective interactions where innovations in arguments, ex-
pectations, justifications and objects are formed.” (Weick, p. 170). 

In organisaties kan zingeving ontstaan vanuit twee ‘momenten’: overtuigings-
momenten en handelingsmomenten. Weick noemt deze beide momenten: ‘belief-
driven moments’ en ‘action-driven moments’. Bij ‘belief-driven moments’ horen het
al eerder genoemde arguing: “Any individual statement of an opinion is potentially a
part of a social argument in which someone else will argue the other side. And the
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unfolding of the controversy is what we mean by arguing as a vehicle for
sensemaking.” (Weick, p. 136)) en expecting:“...using their predictions as a lens, they
often confirm their predictions. The joint product of this directive action and selective
attention is a set of inputs that match expectations and make sense.” (Weick, p. 152)
Bij action-driven moments horen committing: “... imposes a form of logic on the
interpretation of action.” (Weick, p. 159) en manipulating: “... involves acting in
ways that create an environment that people can then comprehend and manage.”
(Weick, p. 165).

1.5.2 Reflectie op Weick

Weick heeft een indrukwekkend raamwerk opgezet om het zingevingsproces in kaart
te brengen binnen organisaties. Toch roept zijn uitwerking ook vragen op. Zijn uit-
werking is in de eerste plaats sterk sociaal-psychologisch van aard en gericht op het
proces van waarnemen. In de bestudering van dat proces staat de uitkomst (in onze
termen: beelden) niet centraal en besteedt Weick nauwelijks aandacht aan de
verhouding tussen individuele beelden en gemeenschappelijke beelden. In de tweede
plaats bestudeert hij het proces van zingeving van mensen in organisaties vooral
vanuit een beschouwende rol. Hoe dat proces verbonden kan worden aan het handelen
van mensen en in het bijzonder aan het handelen van managers blijft buiten
beschouwing.

Doordat Weick zich richt op het proces van zingeving en daarbij een sterk
sociaal-psychologisch accent hanteert, blijven de beelden zelf buiten beschouwing.
Niet alleen de beelden zelf blijven grotendeels buiten de aandacht, ook het onder-
scheid tussen individuele beelden en gemeenschappelijke beelden komt niet aan de
orde. Voor ons onderzoek biedt dit de gelegenheid om daar aanvullend werk te doen
in de vorm van het beantwoorden van vragen zoals: Hoe zien beelden eruit? Hoe zijn
die beelden te beschrijven? Hoe zien individuele en gemeenschappelijke beelden
eruit?

Verder gaat het werk van Weick over mensen in het algemeen in organisaties en
niet in het bijzonder over managers in organisaties. Onderzoek daarnaar zal eveneens
een welkome aanvulling kunnen zijn. Het is aantrekkelijk om te onderzoeken op
welke wijze managers omgaan met het zingevingsproces, om te weten welke beteke-
nis managers aan een specifieke situatie hebben gegeven. En hoe die inzichten te
combineren zijn met de aandacht voor beelden. Of anders omschreven: hoe hun
beelden in een specifieke situatie bij een managementvraagstuk eruitzien en hoe deze
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gerelateerd zijn aan hun handelen. Want dat zou kunnen helpen om te beschrijven en
te modelleren hoe in samenwerkingssituaties beelden worden samengebracht en
worden gerelateerd aan het samen handelen. In hoofdstuk 3 komt dit uitgebreid aan
de orde.

Verder valt op dat in het proces van zingeving het accent ligt op het terugkijken.
Meerdere auteurs hebben daarop gewezen. Achteraf (na de handelingen) vindt
zingeving plaats. Terwijl in managementsituaties juist vooruitgekeken wordt en ge-
zocht wordt naar mogelijke motieven en alternatieven en hun onderlinge relaties. In
ons onderzoek proberen we niet alleen het aspect van achteruitkijken te benadrukken
maar ook het vooruitkijken bij beelden niet uit het oog te verliezen. Analoog met het
terugkijken en betekenis geven daarbij moet het ook mogelijk zijn om in het vooruit
kijken betekenissen te veronderstellen bij motieven en handelingen. Het betekenis
geven is eenvoudig in de toekomst te projecteren. In hoofdstuk 5 en 6 gaan we daarop
in.

In zijn beschrijving van het proces van zingeving op organisationeel niveau gaat
Weick, zo lijkt het, haast automatisch over van het individuele niveau naar niveaus
van een hogere aggregatie niveau. Beide soorten niveaus betrekt hij in zijn analyses,
maar nadat de overgang van het individuele niveau naar een hoger niveau heeft
plaatsgevonden, wordt het individuele niveau verder buiten beschouwing gelaten.
Voor een managementteam zou dat betekenen dat Weick na de overgang van het
individuele niveau naar het teamniveau de individuele beelden buiten beschouwing
laat en dat er niet wordt ingegaan op mogelijke verschillen tussen individuele beelden
onderling en gemeenschappelijke beelden. Derhalve wordt ook niet ingegaan op de
winst die daaruit gehaald kan worden voor het zoeken naar handelingsalternatieven en
blijft onhelder hoe de verhouding is tussen de individuele beelden en de teambeelden
en de mogelijkheden die dat inzicht kan bieden. Dergelijke vragen blijven buiten
beschouwing in het werk van Weick. In ons onderzoek willen we dat juist wél in de
analyses opnemen. In hoofdstuk 6 gaan wij daar nader op in en zullen we laten zien
dat die vragen de kern raken van het samenwerken. En dat het ingaan op die vragen
nuttig is voor het beschrijven en modelleren van de rol die beelden spelen bij het
samenwerken. 

Weick benadrukt dus sterk het proces van zingeving. Terwijl wij juist gericht zijn op
die beelden zelf en het omgaan met die beelden in relatie tot het handelen van
managers. Dat brengt ons onherroepelijk bij het werk van Morgan. In zijn boek
Imaginisatie (1993) – wij hebben de Nederlandse editie gebruikt – gaat hij wel in op
beelden, het omgaan met beelden en de relatie met het handelen in organisaties.
Vandaar dat we Morgan hier behandelen.
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1.5.3 Imaginisatie, de kunst van het creatief management: beelden

In zijn boek stelt Morgan het begrip imaginisatie centraal; een samenvoeging van de
woorden organisatie en imaginatie. Morgan omschrijft imaginisatie als de kunst van
creatief management. Imaginisatie is goed weer te geven met behulp van vijf punten,
die tevens de titels zijn van de vijf paragrafen uit hoofdstuk 1 van het boek Imagi-
nisatie:
 1. Imaginisatie gaat over het verbeteren van ons vermogen om situaties op

nieuwe manieren te zien en te begrijpen. 
Wanneer managers met elkaar een probleem willen oplossen, dan kunnen ze
in onderling overleg proberen te komen tot overeenstemming over de situatie
en de mogelijke oplossingen. Wanneer in dat overleg problemen en menings-
verschillen ontstaan, dan kunnen managers eindeloos doorgaan met het verbe-
teren van de communicatie, maar dat heeft volgens Morgan geen zin. Beter is
het om de situatie anders te gaan bekijken. Of met andere woorden: om een
ander begrip, een ander beeld van de situatie te krijgen. “Beelden, voor-
onderstellingen en referentiekaders kunnen fungeren als verschillende lenzen
waardoor wij kunnen zien wat wij anders niet kunnen waarnemen.” (Morgan,
p. 37). 

2. Imaginisatie heeft te maken met het vinden van nieuwe beelden voor nieuwe
wijzen van organiseren.
Managers moeten volgens Morgan voortdurend op zoek naar nieuwe beelden
want: “als managers dingen op oude manieren bekijken, is het erg moeilijk
om op nieuwe manieren te handelen. Dat is momenteel een van de belang-
rijkste problemen in organisatie en management. Oude denkwijzen zijn zo
ingebakken dat het moeilijk is om ze af te schudden.” (Morgan, p. 38).
Volgens Morgan zijn oude beelden nog wel nuttig voor het organiseren van
routinematige, voorspelbare werkzaamheden, maar heden ten dage komen die
werkzaamheden steeds minder voor. Vraagstukken die niet-routinematig zijn
komen steeds vaker voor en juist die vraagstukken roepen om nieuwe
inzichten, nieuwe beelden en bijbehorende nieuwe wijzen van organiseren.

3. Imaginisatie heeft te maken met het creëren van gemeenschappelijk begrip.
Volgens Morgan: “... draait organiseren altijd om het creëren van gemeen-
schappelijke zingeving en gemeenschappelijk begrip, omdat er altijd referen-
tiepunten moeten zijn als mensen hun activiteiten op een georganiseerde ma-
nier willen vormen en laten samenlopen.” (Morgan, pp. 41-42). Het gemeen-
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schappelijk begrip is volgens Morgan zelf ook in beweging en in samen-
werkingssituaties moeten managers daar steeds weer opnieuw naar op zoek.
“Het vermogen om suggestieve beelden en verhalen te verzinnen die reso-
neren met de uitdagingen waarmee men te maken krijgt, en kunnen helpen om
mensen te motiveren en te bewegen de gewenste doeleinden te bereiken of het
onbekende het hoofd te bieden, wordt een essentiële management-
vaardigheid.” (Morgan, p. 43). Opvallend is dat Morgan (p. 43) hier ook wijst
op het gevaar van een te sterke beeldvorming indien die gedomineerd wordt
door eeen van de betrokkenen: “Sterke leiders, krachtige visies en sterke
signalen uit de centrale leiding kunnen ook valkuilen graven. Zij kunnen
leiden tot een verkeerd soort gedeeld begrip, zij kunnen conformiteit en
onderdanigheid in de hand werken in plaats van de bereidheid en het ver-
mogen om met de verandering mee te gaan.”

4. Imaginisatie heeft te maken met persoonlijke bezieling.
Volgens Morgan (p. 46) krijgen we door beelden grip op de werkelijkheid en
veel mensen vinden het niet prettig om die grip kwijt te raken. Daarnaast
kunnen mensen verstrikt raken in hun eigen beelden en het bijbehorend
gedrag. Andere beelden zoeken en aannemen vraagt om de bereidheid daar-
toe: “Door zichzelf open te stellen voor nieuwe beelden en het nieuwe identi-
teitsgevoel dat die beelden creëert, komen zij buiten de begrenzing van de
status quo en kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan.”

5. Imaginisatie heeft te maken met het ontwikkelen van het vermogen tot voort-
durende zelforganisatie. 
Volgens Morgan: “... was de uitdaging in het verleden ‘georganiseerd te
raken’, de uitdaging voor de toekomst is wegen te vinden om open te blijven
staan voor voortdurende zelforganisatie; zodat wij ons aldoende kunnen aan-
passen en ontwikkelen.” (Morgan, p. 47). Imaginisatie is in de ogen van
Morgan noodzakelijk voor organisaties, want dat stelt ze in staat om in de
sterk veranderende wereld constant beelden van de huidige en gewenste
situatie te herzien en steeds opnieuw met elkaar in verband te brengen. “Het
imaginisatieproces versterkt dit proces door individuele en collectieve imagi-
nisaties te gebruiken en nieuwe inzichten te generen, nieuwe vragen op te
werpen en innovatieve acties tot stand te brengen.” (p. 47).

De eerste twee punten benadrukken dat Morgan op zoek is naar nieuwe manieren van
zien en begrijpen om daarbij nieuwe patronen van handelen te zoeken die kunnen
helpen bij het beïnvloeden van managementsituaties. Het derde punt benadrukt het
gemeenschappelijke. Het vierde punt geeft aan dat het veranderen van zienswijze
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vraagt om een persoonlijke drijfveer daartoe bereid te zijn. Het vraagt om een open
houding. Het laatste punt wijst niet alleen op een persoonlijke maar ook een gemeen-
schappelijke drijfveer om steeds opnieuw bereid te zijn samen te heroverwegen hoe
naar situaties gekeken moet worden. 

De kern van het realiseren van imaginiseren is dat in situaties waarin meerdere
managers samen een vraagstuk willen oplossen, zij moeten komen tot een nieuw ge-
meenschappelijk beeld van de situatie door de situatie zoals die gepercipieerd wordt te
vergelijken met een of meerdere metaforen. De vergelijking moet dan uiteindelijk
leiden tot een nieuw gemeenschappelijk beeld. “Het is een proces dat ons mogelijk
maakt te ontsnappen uit de beperking van traditioneel denken, en om de moge-
lijkheden voor nieuw gedrag te creëren dat geworteld is in een nieuw beeld van wat
wij doen.” (Morgan, p. 112). 

Door het hele boek heen geeft hij voorbeelden van metaforen en over de wijze
waarop de vergelijking tussen een metafoor en datgene wat men percipieert kan leiden
tot nieuwe inzichten en nieuwe beelden. Die nieuwe beelden zijn behulpzaam om
anders te kijken, meer mogelijke oplossingen te zien, om uit impasses te raken en/of
uit manieren van probleem oplossen die te veel standaard zijn en op den duur niet
vruchtbaar meer zijn. “Uiteindelijk gaat het er bij imaginisatie om creatieve manieren
te vinden om de problemen, uitdagingen en moeilijkheden die wij tegenkomen aan te
pakken.” (Morgan, p. 114). 

In hoofdstuk 8 van zijn boek beschrijft Morgan hoe een hoofd Patiëntenzorg van
een middelgroot ziekenhuis in Amerika hem vraagt te helpen bij een veranderings-
proces door middel van het imaginiseren. Dit voorbeeld is voor ons onderzoek interes-
sant omdat hierdoor goed naar voren komt waar wij ons op richten in tegenstelling tot
Morgan. In zijn werk vraagt Morgan aan alle medewerkers om een beest of een beeld
te bedenken bij de afdeling zoals zij twee jaar geleden was, nu is en over vijf jaar wel-
licht zal zijn. Hij vraagt daarbij niet om een beschrijving te geven van de afdelingen
op diverse tijdstippen maar om een metafoor te geven voor elk van die tijdstippen.
Vervolgens vergelijkt hij die metaforen. In ons onderzoek richten wij ons op die
beschrijvingen en niet op de metaforen. Daar ligt een verschil tussen Morgans en ons
werk.

1.5.4 Reflectie op Morgan

Morgan richt zich op het veranderen in organisaties en om dat te realiseren, richt hij
zich op het veranderen van het kijken naar een situatie. Om dat veranderen van het
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kijken te realiseren, introduceert hij het proces van imaginiseren. In dat proces spelen
metaforen een belangrijke rol en door mensen met metaforen te laten spelen, hoopt hij
dat mensen in organisaties anders gaan kijken. Daarbij blijven de beelden van een
situatie zelf en hoe die te structuren zijn buiten beschouwing. Hier ligt een aansluiting
voor verder onderzoek door die beschrijvingen zelf te onderzoeken en te vergelijken.
In het werk van Morgan blijft dat buiten beschouwing. Het zou even informatief kun-
nen zijn en minder ver weg staan van de dagelijkse praktijk om te beginnen met die
beelden en die te beschrijven. Pas in een volgende stap zou dan het vergelijken van die
beschrijvingen met zelfbedachte metaforen kunnen volgen. 

In de rest van de beschrijving van de case wordt verder duidelijk dat Morgan zelf
in een expertrol van groot belang was bij het proces van imaginiseren. Beelden en het
omgaan met beelden zouden een middel kunnen zijn waardoor die expertrol ook
vervuld kan worden door managers zelf. In ons onderzoek richten wij ons juist op die
beelden en de rol van beelden. Wellicht is een dergelijke expert nauwelijks of niet
meer nodig als managers op redelijk eenvoudige wijze hun eigen beschrijvingen
kunnen analyseren met behulp van beelden en eigenschappen van beelden. Een goede
reden om in dit onderzoek juist wel aandacht te besteden aan die beelden.

In het proces van imaginiseren is de focus van Morgan gericht op het ontstaan
van nieuwe gemeenschappelijke beelden van een situatie. Verschillen tussen betrok-
ken managers worden wel gesignaleerd maar dienen alleen in een beginstadium van
imaginisatie een rol te spelen. Hoe individuele beelden van managers zich verhouden
tot het nieuwe gemeenschappelijke beeld van het team blijft verder buiten beschou-
wing. De focus is het gemeenschappelijke, het resultaat van convergeren. Wij willen
niet uitsluiten dat naast het convergerende beeld van een team de individuele beelden
ook een rol kunnen blijven spelen, en dat die individuele beelden niet alleen in de
beginfase van het imaginiseren van belang zijn maar ook nog steeds indien het
gemeenschappelijke beeld is ontstaan. Verder onderzoek is ook nodig om inzicht te
krijgen in die situaties waarin geen gemeenschappelijk beeld ontstaat. Daar kan een
situatie ontstaan waarin managers op de hoogte zijn van elkaars beelden, die met
elkaar delen maar toch niet overgaan tot een gemeenschappelijk beeld. Er ontstaat dan
een situatie van gedeelde beelden. Nader onderzoek moet dan laten zien hoe dat van
invloed is op het samenwerken, maar dat valt buiten dit onderzoek.

Het einde van imaginiseren bestaat volgens Morgan uit een gemeenschappelijk
ontstaan beeld. Maar het is volgens ons ook mogelijk dat het resultaat aan het einde
bestaat uit het gemeenschappelijke beeld of een situatie van gedeelde beelden, een
beschrijving van de verschillen die bestaan tussen de individuele beelden en de ver-
schillen tussen individuele beelden en het gemeenschappelijke beeld. In het laatste
hoofdstuk komen we hierop terug.
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 In tegenstelling tot Morgan vinden wij dat het samen veranderen van denken en
het zoeken van handelingen niet alleen berust op het gemeenschappelijke beeld.
Volgens ons staan het gemeenschappelijke, het individuele en de relatie tussen indivi-
duen en het gemeenschappelijke centraal in het samen kijken en zoeken naar hande-
lingen bij een managementsituatie. Met andere woorden: Morgan geeft als basis van
het samenwerken een gemeenschappelijk beeld terwijl wij daar verschillen tussen
individuele beelden en verschillen tussen het individuele en het gemeenschappelijke
aan toevoegen. De focus van Morgan op het gemeenschappelijke heeft dus ook
duidelijk beperkingen. 

In het proces van imaginisatie staat de vergelijking van een bestaand beeld met
een metafoor centraal. Op basis van overeenkomsten en vooral verschillen moeten
nieuwe beelden ontstaan. In de vergelijking tussen beeld en metafoor ligt de nadruk op
de metafoor en de verandering en vallen de beelden zelf buiten het centrum van de
belangstelling. Aan de hand van het ziekenhuisvoorbeeld hebben we al beschreven dat
beschrijvingen van de situatie zelf op zich ook al de moeite waard zijn om te
beschrijven en te analyseren. In plaats van een focus op de vergelijking van de
beschrijving met een metafoor denken wij dat het goed is om te beginnen met de
beschrijvingen zelf. Daarbij gaat het dan natuurlijk niet alleen om de gemeenschap-
pelijke beschrijving maar ook om de individuele beschrijvingen. In ons onderzoek
willen we beide naar voren halen en modelleren.

1.5.5 Dialogue, the art of thinking together: dialoog 

In Dialogue, the art of thinking together gaat Isaacs (1999) wel in op een aantal van
die aspecten die we hierboven beschreven. Niet elke vorm van converseren bevordert
het ontstaan van gemeenschappelijke beelden. De dialoog als ideale vorm doet dat
wel. Wat Isaacs onder een dialoog verstaat wordt langzamerhand duidelijk in het boek.
“Dialogue, as I define it here, is about shared inquiry, a way of thinking and reflecting
together.” (Isaacs, p. 9). Een eindje verderop spitst hij dat toe: “Dialogue is a living
experience of inquiry within and between people.” (Isaacs, p. 9). Een dialoog is samen
denken en reflecteren en tegelijkertijd speelt zich ook iets af binnen de personen zelf.
“Dialogue offers a route for understanding and effectiviness that goes to the heart of
human beings - the meanings we make, and the thinking and feeling that underlies
what we do, individually and together.” (Isaacs, p. 12). En “Dialogue is not in the end
merely talking, it is about taking action.” (Isaacs, p. 13). In een dialoog vindt een
afweging plaats van: “... the True focus on objectivity, using ‘It’ language, the
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Beautiful focuses on our subjective experience and uses ‘I’ language, and the Good on
intersubjective descriptions, and uses ‘We’ language.” (Isaacs, p. 13).

Door deze eerste vijf omschrijvingen ontvouwt zich de betekenis van een dialoog.
Het is een specifieke vorm van converseren waarin binnen en tussen mensen afwe-
gingen gemaakt worden tussen meaning, feeling, action, ‘It’ descriptions, ‘I’
descriptions and ‘We’ descriptions. In een conversatie kunnen al deze elementen
worden ontleed, maar in een dialoog gaat het niet om het uiteenleggen van allerlei
redeneringen in kleine fragmenten, het ontleden. In een dialoog staat het zoeken naar
‘an already existing wholeness’ centraal. Of zoals Isaacs het omschrijft: “A dialogue
seeks to adress the problem of fragmentation not by rearranging the physical
components of a conversation but by uncovering and shifting the organic underlying
structures that produce it.” (Isaacs, p. 20).

De dialoog als conversatievorm is het geschiktst om de onderliggende structuren
te ontdekken, maar mensen zijn volgens Isaacs tegenwoordig zo gericht op het alleen-
denken: “Thinking alone is so taken for granted, so deeply embedded in our modern
ways of living.” (p. 29) dat ze niet meer gemeenschappelijk kunnen denken. Hier ligt
een belangrijk en aantrekkelijk aanknopingspunt voor ons onderzoek. Isaacs pleidooi
voor het houden van een dialoog is in de kern een beroep doen op het sociale in
mensen. Hij is ervan overtuigd dat organisaties alleen nog maar hedendaagse vraag-
stukken op kunnen lossen door een beroep te doen op mensen in een organisatie om
het gemeenschappelijke te zoeken en dat te doen door het houden van dialogen. 

Vier vormen van denken zijn een bedreiging voor het houden van een dialoog.
Isaacs geeft bij elk van die bedreigingen ook aan hoe die bestreden kunnen worden: 

1. Abstract denken en het ontleden in delen.
Mensen vergeten daarbij dat na het ontleden ook een moment van weer samen-
voegen moet aanbreken. De ‘I’, de ‘It’ en de ‘We’ descriptions worden uit
elkaar gehaald en uiteindelijk niet meer samengevoegd. Tegenover deze
bedreiging stelt Isaacs het idee van participatie: “The principle of participation
takes us back into a more direct experience of the world and of ourselves.
When we label the world we lose track of the difference between our labels
and our experience.” (Isaacs, p. 57). En minder esoterisch: “If you walk
arround a room, you are aware of the whole of the room from whatever corner
of it in which you stand. Despite the fact that you look from different
perspectives, you still have a sense of the total room.” (Isaacs, p. 58). Dit is
tevens een heldere omschrijving van pluriform kijken dat zo kenmerkend is
voor de bedrijfskunde. Om de idee van participatie vorm te geven, benadrukt
Isaacs de praktijk van het luisteren. De kern van die praktijk is dat mensen hun
best moeten doen om te ontdekken wat er gezegd wordt: “... to listen well, we
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must attend both to words and the silence between words.” (Isaacs, p. 86). Bij
het luisteren kunnen we niet altijd een beroep doen op de directe ervaringen.
“We need to distinguish between the inferences we make about experience and
the experience itself.” (Isaacs, p. 94). Meestal te snel concluderen we dat de
ervaringen en de gevolgtrekking een en dezelfde zijn. Het gevaar daarvan is
dat we uitsluiten dat we ons kunnen vergissen; we kunnen niet meer ver-
trouwen op de ervaringen want de gevolgtrekkingen komt dan niet uit de erva-
ring maar veelal uit het geheugen. Nieuwe ervaringen zijn dan niet meer
mogelijk. Daarom moeten we ons bij het luisteren richten op zaken die juist
niet het eigen standpunt bevestigen: “Instead of looking for evidence that
confirms your point of view, you can look for what disconfirms it.” (Isaacs, p.
99). In situaties waar mensen samen een gesprek voeren, betekent het dat we
meer aandacht moeten besteden aan dilemma’s.

2. Het verwarren van bestaande gedachten uit het geheugen met nieuwe
gedachten. Isaacs omschrijft dit als: “What we usually call thinking is often
merely the reporting or acting out patterns already in our memory. Like a
prerecorded tape, these thoughts (and feelings) are instantly ready for
playback.” (Isaacs, p. 59). Bohm, een auteur op wie Isaacs steunt, noemt
nieuwe gedachten ‘thinking’ en bestaande gedachten uit het geheugen
‘thoughts’. Om nieuwe gedachten na te streven, doet Isaacs een beroep op de
idee van ontvouwen: “The idea is that there is an invisible patterned reality
waiting to unfold into present visible form.” (Isaacs, p. 63). Nieuwe ideeën
laten ontvouwen is nodig en dat kan gerealiseerd worden door de stem in
jezelf te laten spreken: “... of listening and speaking my authentic voice, which
ultimately flows from the implicate order.” (Isaacs, p. 168). 

3. Het reïficeren van gedachten.
“We form images and then act as if they were the reality.” (Isaacs, p. 64). Deze
manier van denken brengt mensen ertoe aan te nemen dat een eenmaal
gevormd beeld de realiteit weergeeft. Het loslaten van een eenmaal gevormd
beeld boezemt veel mensen angst in omdat ze dan denken dat er verder niets
meer is. Ze zullen dan ook met een grote mate van zekerheid vast blijven
houden aan reeds gevormde beelden. Het nadeel hiervan is dat individuen en
mensen die samenwerken slechts op één manier een situatie kunnen begrijpen.
Om deze manier van denken te voorkomen, doet Isaacs een beroep op de idee
van ‘awareness’ (bewustzijn): “It entails developping the capacity to see the
living processes that underlie all things, and to begin to become aware of
ourselves and the impact we have... “ en “It is also the ability to let go, to
suspend certainty, the rigid opion we formed about something.” (Isaacs, p. 66).
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Om het reificeren van gedachten te voorkomen, moeten mensen zich meer
bewust worden van het feit dat ze denken, een meer reflexieve houding
aannemen en moeite doen om niet de zekerheid de boventoon te laten voeren. 

4. Het projecteren en laten overheersen van de eigen gedachten.
“We impose our views on others and the world.” (Isaacs, p. 67). In het geheel
van ervaringen en waarnemingen, zien mensen niet gelijk een coherent geheel.
Om daarin te voorzien, creëren mensen een eigen beeld en projecteren dat
vervolgens op anderen en sluiten daarbij andere beelden uit. Om deze manier
van denken te bestrijden, doet Isaacs een beroep op de idee van coherentie:
“With the principle of coherence in mind, we learn to inquire what is, not
constantly to try produce what we imagine should be.” (Isaacs, p. 69). In het
samen denken krijgt deze idee vorm door respect te tonen voor anderen en de
wereld. Dat respect moet opgeroepen worden omdat in de ander en in de
wereld het geheel, de waarheid, gezocht kan worden. De ander en de wereld
maken ook deel uit van de waarheid. Het projecteren van eigen beelden op
anderen moet dus bestreden worden door in praktische zin een beroep te doen
op het respect voor de ander. Polariseren in groepen is goed maar niet het
fixeren van een projectie. De grenzen van een ander moeten gerespecteerd
worden.

In voornoemde omschrijvingen zijn naast de bedreigingen ook manieren opgenomen
om die bedreigingen te bestrijden en of te voorkomen. Naast de vierbasis ideeën waar-
op die manieren berusten, geeft Isaacs nog een aantal basisideeën om een dialoog na te
streven. Wanneer mensen een dialoog tot stand willen brengen dan zal in die dialoog
een combinatie nodig zijn van drie ‘talen’: “People speak three different languages
when they express themselves: the language of affect (feeling), meaning and power (or
the language of action or the energy to get things done). (Isaacs, p. 208). Wanneer in
een dialoog niet alle drie die talen worden gebruikt, ontstaat er geen dialoog; dit is de
vijfde basisidee. Daarbij moet ‘power’ niet opgevat worden in de zin van het dwingend
voorschrijven van handelingen. Isaacs wijst hier op ‘power’ in de zin van drijfveren
om daadwerkelijk iets te realiseren.

De zesde basisidee heeft betrekking op de verbinding tussen denken/spreken en
doen. Wil een dialoog resulteren in gemeenschappelijk handelen dan zal in de dialoog
gebalanceerd moeten worden tussen ‘advocacy’ (het uiten van iemands mening) en
‘inquiry’ (het zoeken naar iets): “Advocacy means speaking what you think, speaking
for a point of view. Inquiry means looking into what you do not yet know, what you do
not yet understand, or seeking to discover what others see and understand that may
differ from your point of view.” (Isaacs, p. 188).
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In de zevende basisidee wijst Isaacs op de wenselijkheid van de aanwezigheid van
drie architecturen die de grondslag kunnen zijn voor de wijze waarop een dialoog vorm
krijgt. Hij onderscheidt drie grondvormen of paradigma’s: gesloten, open en random.
“The expectation of an open-system approach is that it shall respect the individuals and
the challenges they face, and from that sense of participation grow a sense of
responsibility. Community grows out to this deliberative respect for the
individual.”(Isaacs, p. 217). “Closed systems value tradition. They place community
and history first and the individual second.” (Isaacs, p. 218). En: “A random-system
paradigm is one in which people are in one way or another attuned to ‘orders of infinite
degree’: they listen for possibilities that go beyond finite systems and bring back things
that enrich the rest of us.” (Isaacs, p. 221). In een dialoog zou de grondvorm getypeerd
moeten worden en dat kan helpen om te realiseren dat alle drie de vormen voorkomen
in een dialoog.

Een dialoog kan niet worden afgedwongen. Wel kunnen er condities gecreëerd
worden die deze mogelijk maken, zoals de zeven basisideeën. 

Bij een dialoog wijst Isaacs verder op nog twee zaken die beide met beweging te
maken hebben. De eerste beweging in de dialoog is dat de deelnemers verschillende
rollen moeten spelen tijdens de dialoog en de tweede beweging gaat in op de verdere
architectuur van de dialoog in termen van het bewegen door vier velden. In een dialoog
moet van het ene veld naar het andere veld bewogen worden. 

Allereerst de beweging in de rollen die de deelnemers in een dialoog moeten
spelen. Isaacs doelt hier op de vier rollen zoals Kantor die heeft omschreven: “Kantor’s
model reveals four fundamental different kinds of actions within a group: When
someone makes a move; they are initiating an action..... another person listening to this
initial proposal might agree and want to support what is being said. .... The second
person could be said to be following the first.... Then there might be someone who is
opposite with the propostion, this one is an opposer, and finally a fourth person may
propose a way of thinking and seeing that expands everyone’s vision, and could be
called a bystander.” (Isaacs, p. 193). In een dialoog zouden de vier rollen: initiatief-
nemer, volger, tegenstander en medestander, moeten voorkomen. Tevens zouden
verschillende mensen ook verschillende rollen moeten spelen. 

De tweede beweging in een dialoog heeft betrekking op vier velden waarbinnen
een dialoog zich afspeelt. Isaacs beschrijft de context van een dialoog met behulp van
twee begrippen: ‘fields’ en ‘containers’. “A field is the quality of shared meaning and
energy that can emerge among a group of people. We cannot manufacture a ‘field’. But
we can create conditions under which a rich field for interaction is more likely to ap-
pear. These conditions make up what we have called the container for dialogue.”
(Isaacs, p. 242). “Fields are spaces in which there is a particular quality of energy and
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exchange. Containers are the relatively observable features of fields.” ( Isaacs, p. 257). 
Op basis van twee assen creëert Isaacs vier velden. Op de horizontale as loopt het

continuüm van ‘gericht op het geheel’ tot ‘gericht op de delen’. Op de verticale as
loopt het continuüm van ‘aandacht voor zelfreflectie’ naar het andere uiterste van ‘geen
aandacht voor zelfreflectie’. Zo ontstaan vier velden getypeerd door vier woorden van
Isaacs: ‘politeness’, ‘breakdown’, ‘inquiry’ en ‘flow’ of in het Nederlands: be-
leefdheid, openheid, onderzoekslievend en beweging. In figuur 1.1 geven we dit weer.
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Figuur 1.1   Beweging binnen een dialoog
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Het eerste veld (linksonder) lijkt op die situaties waarin een groep net begint met een
gesprek. Men kent elkaar nauwelijks, iedereen stelt zich gereserveerd op en men laat
niet het achterste van zijn of haar tong zien. “In these initial moments, people bring
with them a set of inherited norms about how to interact.” (Isaacs, p. 257). Het gesprek
blijft aan de oppervlakte, men blijft vooral beleefd naar elkaar toe en menings-
verschillen worden vermeden. In het tweede veld (rechtsonder) worden menings-
verschillen juist wel explicieter. De rollen van ‘initiatiefnemer’ en ‘tegenstander’
komen sterker tot uitdrukking in dit veld. In dit veld is de opgave om enerzijds argu-
menten boven tafel te krijgen, maar anderzijds ook om die argumenten in een nieuwe
ordening te plaatsen. In dit veld lukt dat laatste meestal niet. In het derde veld
(rechtsboven) verschuift in de argumentatie de focus, namelijk van verhalen over
derden naar verhalen van de deelnemers zelf. In dit veld, de reflectieve dialoog,
worden die verhalen naast elkaar geaccepteerd en op die wijze probeert men te
ontdekken hoe de dialoog verder moet lopen. Ten slotte in het vierde veld (links
boven): “It is the one where people cross over into an awareness of the primacy of the
whole. Iit is also a time when genuinely new possibilities come into being. In this
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fourth space, people have an experience of flow - often a collective flow.” (Isaacs, pp.
279-280). Met deze schets hebben we het raamwerk van Isaacs neergezet.

1.5.6 Reflectie op Isaacs

Het houden van een dialoog zoals Isaacs dat omschrijft gaat in op het belang van het
creëren van het gemeenschappelijke en met name dat dat niet vanzelf gaat. Dit is ten
opzichte van Weick en Morgan een belangrijke toevoeging en ook een aanknopings-
punt voor ons onderzoek. Mensen hebben invloed op de manier waarop zij samen in
gesprek zijn. Dat ‘in gesprek’ zijn moet dan ruim worden opgevat in de zin van:
uitwisselen van gedachten, interactie, converseren enzovoort. Wil een gesprek een
dialoog worden dan voegt Isaacs daar twee dingen aan toe, namelijk dat het slechts de
condities zijn die beïnvloedbaar zijn en dat het beïnvloeden van die condities mogelijk
is maar niet eenvoudig. Wil een dialoog slagen dan moet er van alles gebeuren, maar
een dialoog begint met de welwillendheid van de betrokkenen. In hoofdstuk vijf zullen
we zien dat ook Barnard aan die welwillendheid aandacht besteedt. 

De gedachte van Isaacs aangaande het ontvouwen van het geheel tijdens een dia-
loog verdient nadere aandacht en onderzoek. Hij suggereert daarbij dat een geheel, ‘a
wholeness’, onafhankelijk van de betrokkenen bestaat en slechts ontvouwd (herin-
neren, herkennen) hoeft te worden (via een dialoog). Onze modellering van beelden
geeft gelegenheid om die idee los te laten en datgene wat totstandkomt in de dialoog te
beschouwen als een gemeenschappelijk beeld. Waarbij voor de totstandkoming indi-
viduele beelden een bijdrage kunnen leveren. Maar tegelijkertijd wordt dan ook
duidelijk dat datgene wat het resultaat is van de dialoog gezien kan worden als een
constructie van betrokkenen en van hen afhankelijk is. Daarmee nemen wij afstand van
de idee dat uit de dialoog een geheel wordt ontvouwen. In plaats daarvan wordt een
beeld geconstrueerd. 

Opvallend is ook dat bij deze auteur de aandacht voor de beelden zélf nauwelijks
een rol speelt. Het hele boek is gericht op het beschrijven van de dialoog en hoe die via
het creëren van gunstige condities bevorderd kan worden. De inhoud blijft grotendeels
buiten beschouwing. 

Tot slot zien we ook bij Isaacs dat hij met name gericht is op het eindresultaat van
de dialoog. Door die focus krijgen ook bij hem vragen over de verhouding tussen de
verschillende inbrengen van de deelnemers en het gemeenschappelijke minder
aandacht. Wel wijst hij erop dat mensen verschillende rollen moeten aannemen in een
dialoog, maar de overstap van verschillen in houding naar verschillen in beelden
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betrekt hij daarbij niet. De diversiteit aan mensen wordt wel gebruikt tijdens het proces
van de dialoog, maar de diversiteit in beelden komt niet meer ter sprake wanneer de
dialoog is afgerond.

1.5.7 Conclusies voor ons onderzoek

Onze eerste zoektocht door drie belangrijke boeken voor de bedrijfskunde levert
volgende aanknopingspunten op:

- Wij richten ons op samenwerken.
Weick heeft het nauwelijks over samenwerken, Morgan heeft het niet over
samenwerken. Isaacs heeft het duidelijk wel over samenwerken. Belangrijk
voor dat samenwerken is dat mensen een dialoog nastreven als de ideaalste
vorm om samen iets gemeenschappelijks te realiseren, aldus Isaacs. In ons
onderzoek staan naast de beelden het samenwerken wel centraal. In ons
onderzoek richten we ons op het samenwerken van managers, en daarbij is het
gebruik van de ideeën van Weick en Morgan een toepassing in een specifieke
situatie met betrekking tot dat samenwerken. 

- Wij richten ons op managers die samenwerken.
Weick en Isaacs hebben hun werk niet gericht op managers in het bijzonder.
Beide boeken hebben als doel om beweringen te doen over mensen in het
algemeen. Morgan daarentegen heeft het wel expliciet over managers maar
niet over samenwerkende managers. In ons onderzoek willen we de ideeën
goed toepassen op samenwerkingssituaties van managers.

- Wij richten ons op de beelden zelf en de rol van die beelden bij het samen-
werken.
Morgan richt zich net zoals Weick op het proces: “Imaginisatie berust op het
proces waarmee nieuwe beelden, inzichten en interpretaties gegenereerd wor-
den en niet op die beelden, inzichten en interpretaties zelf.” (Morgan, p. 144).
Weick legt de nadruk op het totstandkomen van beelden: het proces van
zingeving, Morgan legt de nadruk op het totstandkomen van nieuwe beelden
en het belang daarvan. Weick richt zich hoofdzakelijk op het totstandkomen
van beelden bij individuen en op het totstandkomen van gemeenschappelijke
beelden in organisaties. Morgan richt zich met name op het veranderen van al
gevormde, gemeenschappelijke beelden. 
Beiden laten volgens ons verschillende aspecten buiten beschouwing. Het
betreft aspecten zoals: Hoe zien beelden eruit? Hoe verhouden individuele
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beelden zich tot gemeenschappelijke beelden? Hoe spreken mensen over die
antwoorden? Op welke wijze voeren mensen gesprekken over beeldvorming
en beeldverandering? Beide auteurs betrekken in hun beschouwingen weinig
of niets over een mogelijke relatie tussen het proces van betekenisgeving of
het proces van imaginiseren en het samenwerken van mensen in organisaties. 

- Wij richten ons op de relatie tussen beelden van de individuele manager en
beelden van het team bij het samenwerken.
Morgan en Weick zijn weliswaar ook op zoek naar het gemeenschappelijke
maar Isaacs laat zien dat dat niet vanzelf gaat. Het gemeenschappelijke moet
gecreëerd worden maar dat kan alleen indirect via het scheppen van gunstige
condities. Weick en Morgan besteden weinig aandacht aan hoe individuele
beelden zich verhouden tot gemeenschappelijke beelden. Alleen Isaacs be-
schrijft dat voor ‘het samen creëren van iets gemeenschappelijks’ of ‘iets dat
gedeeld wordt’ mensen moeite moeten doen. Ze moeten moeite doen om con-
dities te creëren die het mogelijk maken om een dialoog te laten ontstaan.

Hiermee is duidelijk geworden waar we ons op richten. Bij het beantwoorden van onze
onderzoeksvragen houden we vervolgens rekening met de volgende aspecten:

- De verhouding tussen individu en team in navolging van Isaacs;
 - De relatie tussen beelden en handelen in navolging van Weick;

- Het belang van het proces om systematisch tot beelden te komen, dit in na-
volging van en als uitbreiding op Morgan;

- Het gemeenschappelijke dat niet vanzelf ontstaat, in navolging van Isaacs;
- Het ‘gemeenschappelijke’ creëren dat een beroep doet op de welwillendheid,

in navolging van Weick.

Met deze eerste verkenningstocht in de bedrijfskundige literatuur hebben we kunnen
aangeven welke bijdrage we zullen leveren. In de volgende paragraaf wordt dat gecon-
cretiseerd in een korte vooruitblik op de komende hoofdstukken.
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1.6 OVERZICHT VAN DIT PROEFSCHRIFT: VOORUITKIJKEN

In dit onderzoek hebben we niet gekozen voor een klassieke aanpak van het verkennen
van de literatuur, het formuleren van hypothesen, het toetsen van die hypothesen en de
terugkoppeling naar de theorie. In dit onderzoek hebben wij de exploratieve vragen
centraal gesteld en zijn we begonnen met eerst goed te kijken naar beelden van
managers in samenwerkingssituaties. Vanuit die bevindingen zijn we verder gaan
zoeken in de literatuur. Uit de zoektocht door de empirie en de zoektocht daarna verder
door de literatuur zijn we gekomen tot het formuleren van een model van een beeld en
een model van de rol van beelden bij het samenwerken. 

In hoofdstuk 2: Kijken naar onderzoek van beelden en beeldvorming, gaan we in
op de methodologie, waarin we door gebruik te maken van onderzoeksresultaten van
anderen zo efficiënt mogelijk te werk zijn gegaan. Door meerdere deelonderzoeken
door anderen te laten uitvoeren, waarbij verschillende dataverzamelingstechnieken en
dataanalysetechnieken worden gebruikt, wordt het mogelijk om beelden te onder-
zoeken. Onze onderzoeksaanpak steunt daarbij op de ‘multi-method approach’ van
Brewer en Hunter (1989) maar heeft een duidelijk eigen gezicht. Het onderzoek bestaat
uit twee zoektochten: een door de empirie en een door de literatuur.

In hoofdstuk 3: Kijken naar onderzoeksresultaten: op zoek in de empirie naar ele-
menten voor een model van een beeld, presenteren we resultaten uit onze zoektocht in
de wereld van het management. We laten zien hoe we uiteindelijk tot een achttal eigen-
schappen van een beeld zijn gekomen. Met die acht eigenschappen wordt het mogelijk
om voorstellingen van managers te beschrijven.

In het korte hoofdstuk 4: Zoektocht door de literatuur: kijken naar beelden als
‘object’ van onderzoek stellen we het object van dit onderzoek centraal. Naast mentale
beelden kennen we nog meer soorten beelden: fotografische beelden, videobeelden,
standbeelden enzovoort. Verder vergelijken we het begrip beeld met een aantal andere
begrippen dat hiermee is verbonden, zoals: attitude en visie. 

In hoofdstuk 5: Vervolg van de zoektocht door de literatuur: kijken naar het
samenwerken van managers, vervolgen we onze zoektocht door de relevante literatuur.
We beginnen met een aantal omschrijvingen dat ingaat op de vraag: wat is samen-
werken van managers in de bouw en van mensen in een ziekenhuis? Vanuit die
omschrijvingen gaan we in dit hoofdstuk in op de drie belangrijke elementen van het
samenwerken: de bereidheid tot samenwerken, de manier waarop de relatie tussen
managers bij het samenwerken vorm krijgt en de manier waarop beelden in de commu-
nicatie een rol kunnen spelen.

De bereidheid tot samenwerken beschrijven we aan de hand van het werk van
Barnard, daarbij gaan we uitgebreid in op het belang van coöperatief samenwerken. De
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manier waarop de relatie bij het samenwerken vorm krijgt, belichten we met het werk
van Habermas. Zijn onderscheid tussen strategisch en communicatief handelen geeft
goede mogelijkheden om een relatie te leggen tussen samenwerken, de relatie die
daarbij hoort tussen de samenwerkende managers en de kennis/beelden die ze hanteren.
In de beschrijving van de communicatie tussen managers maken we onderscheid tussen
vier zienswijzen: de mechanische, de psychologische, de interpretatieve en de
systemische zienswijze. Die laatste zienswijze geeft een goede opstap om het samen
managen en daarin de rol van beelden bij het samenwerken te plaatsen. 

In hoofdstuk 6: Kijken naar onderzoeksresultaten: conceptvorming over de rol
van beelden bij samenwerken, maken we gebruik van de resultaten uit de zoektocht
door de literatuur en de empirie om concepten te ontwikkelen om een model van een
beeld te schetsen. Verder schetsen wij een model van de rol van beelden in het samen-
werken. Onderdeel van dit model zijn de al eerder beschreven eigenschappen, concept-
vorming over een manier van omgaan met informatie door managers (de zogenaamde
trechterwerking), het samen omgaan met beelden (in een zogenaamde beeldruimte) en
het typeren van managementsituaties in termen van mogelijke divergentie (met een
uitgebreide onderzoeksmatrix). 

In het hoofdstuk 7: Terugkijken en vooruitkijken, geven we in de vorm van een
aantal conclusies antwoord op de onderzoeksvragen en komen aanbevelingen aan de
orde. Tevens openen we de discussie aangaande de rol die beelden kunnen spelen bij
het samen handelen.

In de titels van de hoofdstukken komt het woord kijken steeds terug:
- Vooruitkijken;
- Kijken naar onderzoek;
- Kijken naar beelden;
- Kijken naar onderzoek van beelden en beeldvorming; en
- Kijken naar onderzoeksresultaten en terugkijken.

De onderzoeker vormt zich net zoals een manager een beeld van de gang van zaken.
Het onderzoek naar de beelden van managers heeft de vorm gekregen van het kijken
naar managers. Om dit te benadrukken, bevatten alle titels het woord kijken. 

In het volgende hoofdstuk wordt de eerste stap beschreven die de onderzoeker
heeft verricht om een model te kunnen maken van beelden en het omgaan met beelden.



HOOFDSTUK 2

KIJKEN NAAR ONDERZOEK VAN
BEELDEN EN BEELDVORMING

2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk staat de gekozen methodologie centraal. Onze onderzoeksvragen zijn
open en de consequenties daarvan bespreken we in de tweede paragraaf. In de derde
paragraaf komt de ‘multi-method approach’ van Brewer en Hunter (1989) aan de
orde. Hun werkwijze vertoont veel overeenkomst met de door ons gevolgde werk-
wijze. In de vierde paragraaf beschrijven wij onze eigen onderzoeksaanpak en in de
slotparagraaf geven we een overzicht van de diverse deelonderzoeken die we zelf
uitgevoerd hebben en van onderzoeken die we van anderen gebruikt hebben.

2.2 OPEN KARAKTER VAN ONDERZOEKSVRAGEN EN DE GEVOLGEN
DAARVAN VOOR DE UITVOERING VAN ONDERZOEK

In hoofdstuk 1 formuleerden we reeds onze voorlopige onderzoeksvragen:
1. Hoe ziet een beeld eruit?
2. Wat is de rol van beelden bij het samenwerken?

Wij zijn in dat hoofdstuk niet ingegaan op de overgang van het samen managen naar
het samenwerken uit de tweede onderzoeksvraag. Toch verdient die overgang nadere
aandacht. Fayol (geciteerd uit Boersma, 2002) zegt over management het volgende:
“Administrer, c’est prevoir, organiser, commander, coördiner et controler.” In al die
genoemde activiteiten gaat het er steeds om dat mensen iets met andere mensen doen.
De Leeuw (1988) geeft in de aanloop tot het omschrijven van managen als besturen
eerst een ruwe omschrijving: “Management kan worden omschreven als het geven
van leiding aan een organisatie of een onderdeel daarvan.” (p. 5) De kern hiervan is
ook dat een manager ervoor zorgt dat andere mensen iets (niet) doen. Managen berust
op het samenwerken tussen mensen. Barnard (1938) noemt zelfs expliciet het samen-
werken: “Formal organization is that kind of coöperation among men that is con-
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scious, deliberate, purposeful.” (p. 4). In ons onderzoek hebben wij daarom het
samenwerken centraal gesteld en ons beperkt tot het samenwerken van managers in
een team. Nu de overgang naar het samenwerken is verhelderd, kunnen we ons rich-
ten op de vorm van de vragen. 

De onderzoeksvragen hebben een zogenaamd open karakter (Jonker en Pennink,
2000). Bij de dataverzameling hebben we er terdege rekening mee gehouden dat
directe metingen een stempel drukken op datgene wat we willen waarnemen. Bij de
uitvoering van ons onderzoek heeft dat in een deels eigen aanpak geresulteerd waarbij
de indirecte meting karakteriserend is geweest. We hebben dat kunnen realiseren door
voor een deel van ons empirisch materiaal gebruik te maken van onderzoek van
anderen. Het indirecte werd allereerst gerealiseerd doordat we zelf de onder-
zoeksresultaten niet konden beïnvloeden met onze eigen ideeën aangaande beelden en
de rol van beelden bij het managen. In de tweede plaats werd het indirecte
gerealiseerd doordat het gebruikte onderzoek van anderen niet rechtstreeks ging over
het maken en bewust worden van beelden van managers. Hiermee hebben we het
indirecte karakter van de meting gerealiseerd.

Verder hebben we ons onderzoek zodanig uitgevoerd dat we verdedigbare ant-
woorden kregen. In de bedrijfskunde is dit een vraag naar de kwaliteit van het onder-
zoek. De Leeuw (1988) vertaalt dit in een vraag naar de doelmatigheid en bruikbaar-
heid. De bruikbaarheid wordt op haar beurt weer opgesplitst in de relevantie en in de
deugdelijkheid. 

Om doelmatige antwoorden te kunnen geven, hebben we het volgende gedaan:
uitvoering van ons onderzoek moest verricht worden naast de gewone universitaire
onderwijsverplichtingen. Dat riep de vraag op of het niet mogelijk zou zijn om
onderzoek van anderen ook te gebruiken voor dit onderzoek. Stapsgewijs is dit uitge-
probeerd. Soms door data op een andere manier te belichten, soms door andere
onderzoekers te vragen kleine stukjes aan hun eigen onderzoek toe te voegen. Het
bleek in de loop van de tijd heel goed mogelijk om onderzoek van anderen in te
passen in dit onderzoek (zie ook paragraaf 2.4). 

Bij dat zoeken naar en geschikt maken van onderzoek van anderen hebben we
onze eigen onderzoeksvragen vertaald naar een zogenaamde onderzoeksmatrix. Ana-
loog aan het denken over de interacties tussen en de wederzijdse afhankelijkheid in
een onderneming van de marketing-, productie- en R&D-afdeling zoals dat beschre-
ven wordt door Matthyssens en Hillen (Matthyssens en Hillen in: Van Engelen, Van
der Hart en Keikes, 1994), hebben wij ons een abstracte voorstelling gemaakt van
managementsituaties. Daarin hebben wij beelden en mogelijke verschillen en over-
eenkomsten tussen beelden geplaatst. In een onderneming, zo beweren zij, kan het
nooit zo zijn dat een manager slechts op één terrein verantwoordelijk is. Altijd zal er
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Figuur 2.1   De onderzoeksmatrix

enige overlapping bestaan tussen diverse terreinen. Dus een marketeer zal altijd ten
dele rekening moeten houden met en zich buigen over R&D-vraagstukken, en omge-
keerd zal een ‘R&D-er’ zich ten dele moeten bezighouden met marketing-
vraagstukken. 

In onze voorstelling hebben we het managen beschreven als een matrix waarin in de
rijen de verschillende managers geplaatst zijn en in de kolommen de verschillende
problemen. In een willekeurige cel staan de beelden die een manager maakt van een
probleem, hoe de situatie ervoor staat, hoe de context van de situatie eruitziet en wat
de manager wil realiseren in deze situatie. Bij het ondernemen en daarbinnen het
samenwerken van managers veronderstellen we dat in termen van deze matrix de
beelden uit een kolom bij elkaar gebracht en onderling vergeleken kunnen worden. Of
dit gebeurt hangt af van de wijze van samenwerken en hoe dit gebeurt is onderwerp
van dit onderzoek. Een voorbeeld van een welhaast klassieke situatie in een
organisatie is de situatie waarin drie managers - een hoofd Productie, Marketing en
R&D - gezamenlijk drie problemen - een productie, marketing- en R&D - probleem
bespreken. 

We stellen ons dat voor in de vorm van een matrix (figuur 2.1) waarbij in de
kolommen het soort probleem staat en op de regels de terreinen waarop de managers
werkzaam zijn. 

In de cellen staan de beelden. Een kolom in de matrix kan laten zien in hoeverre
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drie managers een verschillend beeld van hetzelfde probleem hebben. Met deze
matrix wordt het mogelijk op redelijk eenvoudige wijze onderzoek van anderen te
vertalen naar onze eigen onderzoeksvragen. Een andere invulling van de onderzoeks-
matrix kan een situatie in een ziekenhuis zijn, waar de drie managers respectievelijk
een medisch directeur, een economisch directeur en een directeur zorg zijn die zich
gezamenlijk bezighouden met diverse vraagstukken die in een ziekenhuis kunnen
spelen. Door onderzoekssituaties van anderen te beschrijven met een dergelijke
matrix is het eenvoudiger om bij ander onderzoek los van de inhoud een mogelijke
overeenkomst te ontdekken. Impliciet zit hier de hypothese in dat de functionele
positie van invloed zal zijn op de voorstelling die een manager zich maakt van de
gang van zaken.

Naast de relevantie die in het eerste hoofdstuk in paragraaf 1.4 en 1.5 aan de orde
is geweest, is de deugdelijkheid een tweede onderdeel van de bruikbaarheid. Die
deugdelijkheid werken we op drie manieren uit. Allereerst door ons conceptuele
model expliciet weer te geven. Vervolgens is het mogelijk om de voorlopige onder-
zoeksvragen te herformuleren tot definitieve onderzoeksvragen en tot slot gaan we in
op de manier waarop we onze onderzoeksactiviteiten geordend kunnen weergeven.

Als eerste onderdeel van de deugdelijkheid dient een conceptueel model expliciet
gemaakt te worden. Het gaat om een conceptueel model van het samenwerken tijdens
het managen van een organisatie. Daarmee bedoelen we dat we ons niet richten op
een aantal managers dat samen een vlot bouwt. In het geval van het bouwen van een
vlot zou het gaan om de wijze waarop ze leidinggeven aan mensen die het vlot
bouwen. In ons conceptuele model van het samenwerken stellen we ons die managers
voor als actoren die handelen op basis van beelden. Dat handelen moet worden
opgevat als het hele repertoire aan mogelijkheden dat managers tot hun beschikking
hebben om aan andere mensen in een organisatie duidelijk te maken wat ze willen. En
daarmee heeft het begrip handelen een ruimere betekenis dan alleen maar dingen
daadwerkelijk doen. Onder handelen verstaan we dus bijvoorbeeld ook het geven van
aanwijzingen en bevelen. Wanneer managers handelen en ook wanneer ze samen
handelen, veronderstellen we dat ze meer of minder bewust gebruik maken van de al
eerder genoemde beelden.

Wanneer het samen handelen betrekking heeft op een strategische vraag dan
berust het handelen op beelden aangaande de omgeving van de organisatie, hoe de
organisatie er zelf voorstaat en ook op een beeld van de doelen die een organisatie
nastreeft. In dat laatste beeld zal een mix kunnen ontstaan van enerzijds organisatie-
doelen en anderzijds persoonlijke doelstelling die nagestreefd worden. In meer alge-
mene termen zijn dit beelden aangaande de situatie, de context van de situatie en wat
iemand wil in een dergelijke situatie. In systeemtermen gevat betreft het hier infor-
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matie over het systeem, de omgeving van het systeem en de doelen van het systeem.
Hoe de beelden tot stand komen. laten we in dit onderzoek verder buiten beschou-
wing. In hoofdstuk 1 hebben we al laten zien dat daar door Weick en Morgan uitge-
breid over geschreven is. Tijdens het verzamelen van het onderzoeksmateriaal hebben
we verondersteld dat de beelden die managers hebben beïnvloed worden door de
discipline vanwaaruit ze werken. Dus wanneer de beelden van een hoofd Marketing
en een hoofd Productie vergeleken worden, dan zullen er verschillen zichtbaar zijn,
mede veroorzaakt door het verschil in disciplines vanwaaruit ze werken. Bij het
samenwerken ontstaat binnen ons model de vraag welke beelden en wiens beelden
een rol spelen in relatie tot de oplossing van het managementvraagstuk en hoe de
beelden zich tot elkaar verhouden. Op basis van dit conceptuele model zijn we ons
onderzoek gestart. Maar pas achteraf zijn we in staat geweest om dit model helder te
expliciteren en weer te geven zoals het in dit onderzoek staat. 

Hiermee zijn we aangekomen bij het tweede element om de deugdelijkheid te
vergroten: het herformuleren van de deelvragen. De deugdelijkheid van het onderzoek
wordt vergroot door de twee onderzoeksvragen verder uit te splitsen in definitieve
onderzoeksvragen:

- Hoe ziet een beeld eruit?
- Wat zegt de literatuur over beelden? (hoofdstuk 3 en 4).
- Hoe zien beschrijvingen van beelden eruit? (hoofdstuk 3, 4, 5 en 6).
- Welke kenmerken kan een beeld hebben? (hoofdstuk 3).

Toelichting: Na de eerste zoektocht in hoofdstuk 1 naar bedrijfskundige literatuur
over beelden ligt het voor de hand om de zoektocht te vervolgen met het gewoon eerst
goed gaan kijken in de empirie. We hebben empirisch materiaal verzameld om die
beelden te kunnen beschrijven en te modelleren. Onderdeel van de modelvorming is
het benoemen van kenmerken waarmee beelden te beschrijven zijn. 

- Wat is de rol van beelden bij het samenwerken?
- Wat is samenwerken? (hoofdstuk 6).
- Welke rol kunnen beelden spelen in de communicatie tussen managers?

(hoofdstuk 5).
- Wanneer zijn managers zich meer bewust van beelden? (hoofdstuk 6).
- Hoe ziet een model van het managen eruit, waarin beelden een rol spe-

len? (hoofdstuk 6).
- Op welke wijze hangt binnen het model de mogelijkheid om beelden

zichtbaar te maken, samen met specifieke kenmerken van de manage-
mentsituatie? (hoofdstuk 6).
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Toelichting: Onderzoek naar beelden en het beschrijven van de rol van beelden bij het
samenwerken roepen de vraag op wat samenwerken is, op welke wijze beelden daar
een rol in kunnen spelen en op welke wijze beelden een rol zouden kunnen spelen in
de communicatie tussen managers. Die rollen hangen natuurlijk ook af van de mate
waarin managers zich in samenwerkingssituaties bewust zijn van beelden. De
antwoorden op deze vragen zijn nodig om het omgaan met beelden in samen-
werkingssituaties te kunnen modelleren. 

Als derde onderdeel van de deugdelijkheid geven we een manier weer om onze
onderzoeksactiviteiten te ordenen. Hiervoor maken we gebruik van twee blokken-
dozen (Jonker en Pennink, 2000) die we in figuur 2.2 en figuur 2.3 weergeven. Ons
onderzoek betreft niet, zoals bij beide blokkendozen is aangeven, een duidelijke
probleemsituatie waar een oplossing bij gezocht wordt, dus de ‘probleemom-
schrijving’ en ‘probleemoplossing’ uit de blokkendoos kunnen alleen kunstmatig in-
gevuld worden. Die invulling is dan een verwoording van de relevantie. 

De onderzoeksvragen zijn open. De blokkendoos waarin de zoekstrategieën cen-
traal staan is dus de meest geëigende manier om de onderzoeksactiviteiten weer te
geven. In grote lijnen kan het onderzoek met die blokkendoos worden weergegeven:
Als richtinggevende begrippen hebben we beeld, samenwerken en de relatie tussen
beelden en het samenwerken gebruikt. Verder hebben we een conceptueel model (zie
hiervoor) als uitgangspunt genomen. 

Bij de dataverzameling en dataanalyse hebben we op basis van de werkwijze van
Brewer en Hunter (1989 en paragraaf 2.3) een eigen invulling (zie paragraaf 2.4)
gegeven aan de ‘multi-method approach’. Dat heeft geresulteerd in een zoektocht met
twee sporen. Het eerste spoor is een zoektocht door de empirie en het tweede spoor is
een zoektocht door de literatuur. De zoektocht in de empirie bestaat uit zestien
deelonderzoeken die deels door onszelf zijn uitgevoerd (2), deels samen met andere
onderzoekers (2), deels door afstudeerders (7) en voor een deel door andere onder-
zoekers (5) (zie hiervoor ook de volgende twee paragrafen). Om die onderzoeken
weer te geven, hebben we de onderzoeksactiviteiten geordend met een blokkendoos
binnen de context van dat specifieke onderzoek. Vervolgens hebben we een nieuwe
blokkendoos gemaakt, maar nu zodanig ingevuld dat een deelonderzoek (veelal van
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Figuur 2.2   Blokkendoos: gesloten vraagstelling
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Figuur 2.3   Blokkendoos: open vraagstelling
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een ander) past binnen ons onderzoek. In de appendix staan de diverse onderzoeken
uitgebreid beschreven en in de slotparagraaf van dit hoofdstuk hebben we een korte
beschrijving gegeven. 
 Naast vragen over de betrouwbaarheid en validiteit horen bij een blokkendoos
met zoekstrategieën ook vragen over de inzichtelijkheid en navolgbaarheid van het
zoekproces. Door de ordening van de deelonderzoeken elk met behulp van een
blokkendoos en het tevens met een blokkendoos inpassen in ons onderzoek hebben
we een poging gedaan om de navolgbaarheid te realiseren. Het streven naar navolg-
baarheid (Jonker en Pennink in: Van Riemsdijk, 1999) blijft echter moeilijk. Om de
zoekstrategie nog verder te onderbouwen, geven we in paragraaf 2.3 de ‘multi-
method approach’ van Brewer en Hunter weer en in paragraaf 2.4 komt onze eigen
invulling daarvan aan bod. En in paragraaf 2.5 beschrijven we het gebruikte
empirisch materiaal.

2.3 DE MULTI-METHOD APPROACH VAN BREWER EN HUNTER

Voor de uitvoering hebben we al vastgesteld dat onderzoek:
- exploratief is;
- deels een ontwerpend karakter heeft;
- kennis op moet leveren die relevant is voor managers;
- gericht moet zijn op een bijdrage aan de kennis op het gebied van de bedrijfs-

kunde; en
- mogelijkheden moet bieden om onderzoeksmateriaal van anderen te ge-

bruiken.

Met als gevolg dat: 
- er geen expliciete scherpe hypotheses bij aanvang van het onderzoek zijn;
- een indirecte wijze van meten noodzakelijk is;
- het zoekproces naar beelden, hoe beelden te beschrijven zijn, wat zijn eigen-

schappen van beelden zijn, en hoe beelden gebruikt kunnen worden om het
samenwerken te verbeteren, centraal staat; en

- we bij de uitvoering van het onderzoek ook gebruikmaken van onderzoeks-
materiaal van anderen, mede uit efficiency overwegingen.

Een definitie geven van beelden roept allerlei moeilijkheden op. En dat heeft weer
zijn consequenties voor de operationalisatie van beelden. In plaats van één wijze van
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operationaliseren hebben we gekozen voor het op meerdere manieren operationali-
seren van beelden. Dit komt overeen met datgene wat Brewer en Hunter nastreven in
hun aanpak. Daarbij voegen wij eraan toe dat er bij aanvang van ons onderzoek nog
geen sprake kon zijn van een operationalisatie zoals De Groot (1961) dat nastreeft. In
ons onderzoek waren het pogingen tot operationaliseren. In dat operationalisatie-
proces hebben begrippen als beeld en de rol van beelden bij samenwerken gediend als
richtinggevende begrippen gedurende het onderzoek.

Ook Brewer en Hunter pleiten ervoor om begrippen op meerdere manieren te
operationaliseren. Dit vertoont overeenkomst met de ‘multimethod-multitrait’ aanpak
van Campbell and Fisk (1959). In de aanpak van Campbell en Fisk wordt een begrip
op meerdere manieren geoperationaliseerd en bij de dataverzameling worden tevens
verschillende methoden gehanteerd. Wanneer de metingen via verschillende operatio-
nalisaties en verschillende dataverzamelingsmethoden overeenkomsten vertonen, is er
sprake van een betrouwbare en valide meting van een begrip. De overeenkomst zit in
het gebruik van meerdere methoden en meerdere meetinstrumenten om eenzelfde
begrip ‘als bedoeld’ te meten. Wanneer de resultaten van de metingen met diverse
meetinstrumenten en diverse methoden van meten overeenkomen, convergeren, dan is
dat een aanwijzing dat de validiteit hoog is. Hier komt ook het verschil tussen de
‘multi-method approach’ en de ‘multimethod-multitrait’ aanpak naar voren. In de
‘multimethod-multitrait’ aanpak staat de convergentie centraal. In de ‘multi-method
approach’ speelt de divergentie een minstens zo belangrijke rol. Door middel van
divergerende resultaten kan de onderzoeker meer inzicht en een rijker inzicht in het
‘object van onderzoek’ krijgen. 

Het pleidooi van Brewer en Hunter ging er verder om de ‘multi-method
approach’ niet alleen te beperken tot de meetinstrumenten maar om ook in meerdere
stadia van het onderzoek, dus bij diverse onderzoeksactiviteiten, variatie toe te
passen. Ook wij hebben dat nagestreefd. In de eerste plaats door het onderzoek op te
bouwen met behulp van meerdere deelonderzoeken. De eerste belangrijkste reden om
meerdere deelonderzoeken te gebruiken lag echter in de efficiëntievraag. Wat is
efficiënter dan het gebruik van onderzoek van anderen voor eigen onderzoek?
Derhalve is in het design van ons onderzoek ruimte geschapen voor het opnemen van
meerdere deelonderzoeken. Een tweede reden om meerdere deelonderzoeken te gaan
gebruiken heeft te maken met het zoekproces. Meerdere deelonderzoeken uitvoeren
biedt de gelegenheid om het zoekproces breed te houden, omdat het mogelijk wordt
om op meerdere plaatsen te zoeken. Als derde reden levert het gebruik van meerdere
deelonderzoeken op, dat op verschillende manieren en meerdere malen het samen-
werken van managers bekeken wordt. Door vaak en juist op verschillende manieren te
kijken, hopen we te voorkomen dat de onderzoeksresultaten artefacten zijn van het
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onderzoek zelf. En tot slot de reden dat het onderzoeksmateriaal door meerdere
deelonderzoeken rijk wordt. Door onderzoeksmateriaal van anderen te gebruiken,
nam de variatie toe en naar wij hoopten ook de rijkheid van het onderzoeksmateriaal. 

In de tweede plaats hebben wij variatie in onze onderzoeksaanpak ingevoerd
door bij de dataverzameling een combinatie van ingevulde enquêtes, interviewver-
slagen, observatiegegevens, eigen indrukken enzovoort te gebruiken. Hiermee kan de
rijkheid van de (alledaagse) werkelijkheid in organisaties ook goed in kaart gebracht
worden.

Het ‘multi-method’ aspect op het gebied van de keuze van onderzoekseenheid en
analyse-eenheid komt tot uiting doordat bijvoorbeeld niet slechts voor één analyse-
niveau gekozen wordt, maar altijd voor meerdere. Dat geldt ook voor de eenheid van
observatie. Ook combinaties die gemaakt kunnen worden, versterken het ‘multi-
method’ karakter.

Onze wijze van onderzoek uitvoeren lijkt op het verhaal van de drie blinden die
moeten onderzoeken hoe een olifant er uitziet terwijl ervan uitgegaan wordt dat ze
niet weten wat een olifant is. De waarnemingen van de drie blinden gezamenlijk
leveren meer inzicht op omtrent het object van onderzoek dan de waarneming van elk
van de blinden afzonderlijk.

Brewer en Hunter (1989) beredeneerden in de lijn van het laatste argument dat
veel sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden elk hun eigen zwaktes en sterk-
tes hebben. In plaats van het kiezen van één methode binnen een onderzoek achtten
zij het veel verstandiger om combinaties van methoden te hanteren. Zij omschreven
de kern van hun aanpak als volgt: “Its fundamental strategy is to attack a research
problem with an arsenal of methods that have nonoverlapping weaknesses in addition
to their complementary strengths.” (Brewer en Hunter, 1989, p. 17). De belangrijkste
drijfveer voor Brewer en Hunter om meerdere methoden in een onderzoek te hanteren
was dat het daardoor beter mogelijk wordt om theoretische inzichten verder te ont-
wikkelen. Dat sluit goed aan bij onze eigen onderzoeksvragen. 

Brewer en Hunter wezen op de beperkte opvatting over de invulling van vali-
diteit bij deze aanpak. Kennis wordt pas valide als de onderzoeksresultaten conver-
geren. Volgens Brewer en Hunter kan de divergentie van onderzoeksresultaten wel
wijzen op een lagere betrouwbaarheid, maar de divergerende resultaten kunnen ook
aanwijzingen zijn voor nieuwe inzichten. Divergentie in de resultaten is voor hen een
goede reden om het onderzoeksprobleem verder te onderzoeken, want dat kan wijzen
op relevante nieuwe theoretische aspecten. Hier komt het doel van de ‘multi-method
approach’ naar voren: divergentie kan nieuwe inzichten opleveren en zo de moge-
lijkheid op theorieontwikkeling vergroten.
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Het is duidelijk dat Brewer en Hunter met hun aanpak vooral gericht zijn op het
ontwikkelen van theoretische inzichten. Door in allerlei stadia van onderzoek niet
voor één manier te kiezen, hoopten ze twee dingen te realiseren. Enerzijds de rijkheid
van, in ons geval, de alledaagse praktijk van managers in kaart te brengen en ander-
zijds ontwikkelingen in de theorie te bevorderen door elkaar tegensprekende resul-
taten te gebruiken. In de volgende paragraaf beschrijven we onze aanpak die deels
overeenkomt met de ‘multi-method approach’ van Brewer en Hunter.

2.4 ONZE ONDERZOEKSAANPAK: EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT
GAAN HAND IN HAND

Het formuleren van de onderzoeksvragen is een belangrijke activiteit zowel bij
aanvang van een onderzoek als ook tijdens het onderzoek. Bij aanvang liggen wel
onderzoeksvragen vast maar tijdens het onderzoek is het niet uitgesloten dat die
vragen enigszins gewijzigd kunnen worden. 

In het verlengde van Brewer en Hunter pleiten wij ervoor om ook hier het
principe van variatie in te voeren. Onderzoek van anderen gebruiken, vraagt om
creativiteit om te ontdekken welke delen van een ander onderzoek te gebruiken zijn
binnen het eigen onderzoek. Bruikbare delen bij anderen opzoeken roept ook vragen
op over de eigen onderzoeksvragen en daardoor zijn onze onderzoeksvragen mede
aangescherpt door het proces van zoeken naar geschikt onderzoeksmateriaal bij
anderen. In dat zoekproces ontstaat een behoorlijke variatie in onderzoeksvragen en
ander onderzoeksmateriaal. Visueel kunnen we dit zoekproces voorstellen als een
verzameling van cirkels die onderling elkaar kunnen overlappen en waarbij wij de
bruikbare delen hebben opgezocht. De variatie die uiteindelijk overblijft kan ook
gezien worden als nuttig voor het verder ontwikkelen van inzichten aangaande de
eigen onderzoeksvragen.

Natuurlijk kan de variatie niet onbeperkt groot zijn. Hoe groot mag dan de afwij-
king zijn in een onderzoeksvraag en onderzoeksmateriaal van een deelonderzoek om
toch nog een bijdrage te kunnen leveren? Dat was in een aantal gevallen duidelijk,
maar in een aantal andere gevallen werd dat pas echt duidelijk tijdens een dergelijk
onderzoek. 

Dat gebeurde bijvoorbeeld in een onderzoekssituatie waar bij een grote bouw-
onderneming een managementteam zich boog over de vraag hoe mensen uit de
ontwerpfase en de uitvoeringsfase meer met elkaar zouden kunnen samenwerken bij
het maken van een ontwerp voor grote projecten. Met andere woorden: hoe kan de
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‘voorwaartse integratie’ vorm krijgen? In eerste instantie een ideaal deelonderzoek.
Welke beelden hebben al die managers over voorwaartse integratie en welke ver-
schillen bestaan er enzovoort? Gaandeweg dat onderzoek, dat uitgevoerd werd door
een van die teamleden in het kader van een MBA-opleiding, bleek dat die vragen te
veel spanning opriepen in dat team. Men was meer gericht op het ‘gemeenschap-
pelijke’ en vragen naar verschillen in beelden en het expliciet maken van die
verschillen werd steeds minder op prijs gesteld in deze samenwerkingssituatie. Dat
leverde te veel spanningen op. Dus moest dit deelonderzoek afvallen. 

Om de variatie te begrenzen en te systematiseren, hebben we twee dingen ge-
daan. Als eerste hebben we steeds weer gebruikgemaakt van de al eerder beschreven
onderzoeksmatrix (zie figuur 2.1). Onderzoek dat niet met de matrix te beschrijven
was viel af. Wanneer de ordening mogelijk was, bleek het de moeite waard om een
nadere verdieping en invulling uit te voeren. Bij het gebruikmaken van onderzoek van
anderen, waardoor het voor ons een deelonderzoek werd, hebben we ervaren dat het
steeds opnieuw invullen van de onderzoeksmatrix in samenspraak met een andere
onderzoeker, de onderzoeksvragen tijdens het hele onderzoeksproces heeft aange-
scherpt. Het spreken over onderzoek, het proberen te plaatsen van onderzoeks-
materiaal van anderen binnen onze conceptuele gedachtegang en het overtuigen van
een andere onderzoeker van die mogelijkheid, werken ook als een proces van
‘schuren en schaven’ aan het eigen onderzoek.

Een voorbeeld waarbij het schuren en schaven nauwelijks meer mogelijk was
ontstond bij een deelonderzoek naar hoe hoofden van afdelingen Bouwen en Wonen
van gemeentes en wethouders dachten over de toekomst van ‘ondergronds wonen’.
Aanvankelijk leek het een geschikt onderzoek: beelden van diverse managers over
een specifiek onderwerp. Maar al snel bleek dat de beelden over de toekomst van
‘ondergronds wonen’ niet direct gekoppeld werden aan een managementvraagstuk dat
opgelost moest worden. De gedachten werden te algemeen en gingen lijken op
toekomstvisies. Terwijl wij in ons onderzoek ons juist willen richten op die beelden
die te relateren zijn aan concrete situaties waarin managers willen handelen. Bij dit
onderzoek werd duidelijk dat die concrete situatie er niet was en er ook niet
eenvoudig bij te construeren was. 

 Als tweede hebben we dat ‘schuren en schaven’ gebruikt om de variatie in te
perken door bij elk nieuw op te starten onderzoek of te gebruiken materiaal ons af te
vragen hoe de relatie te leggen is met de conceptuele gedachtegang. In de loop van
het onderzoek hebben we de centrale vragen en het conceptuele model als anker
gebruikt, maar daarbij is het anker wel over de bodem verschoven. Achteraf bleek het
een slepend anker te zijn! 

Naast deze twee redenen om specifiek onderzoeksmateriaal van anderen te
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gebruiken of niet te gebruiken, hebben we ook een argument met betrekking tot de
kwaliteit van het onderzoek. In ieder geval moesten we goed zicht kunnen krijgen op
al het materiaal en de totstandkoming ervan. Ook moesten we zelf kunnen beschikken
over het ruwe materiaal. En tot slot hebben we alleen materiaal gebruikt waarbij we
op basis van, weliswaar, een eigen inschatting konden vertrouwen op de eerlijkheid
van de andere onderzoekers. 

Het onderzoek op zich heeft als doel om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De
onderzoeksaanpak op zijn beurt heeft daarbij het volgende doel gehad:

- Het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van onderzoek.
We hebben ons tot doel gesteld om het onderzoek zo efficiënt mogelijk uit te
voeren. En wij hebben dat vormgegeven door een substantieel deel van het
empirische materiaal door anderen te laten verzamelen. Dit kwam mede voort
uit de consultaties op het gebied van de methodologie, die verleend werden
aan anderen. In gesprekken over die consultaties ontstond de idee om
onderzoek van anderen ook te gebruiken voor eigen onderzoek.

Voor het onderzoek als geheel geldt dat we twee dingen voortdurend hebben bena-
drukt:

- Conceptvorming over beelden en het beschrijven van beelden en de concept-
vorming over de rol van beelden bij het samenwerken van managers. 
Centraal heeft conceptvorming rond het begrip beeld in relatie tot het hande-
len gestaan. Hoe zien beelden eruit? Hoe is een beeld te beschrijven? Hoe
ziet een model eruit waarin managers in samenwerkingssituaties omgaan met
beelden? Conceptvorming hebben we nagestreefd omdat er zo weinig bekend
was op het samenwerkingsniveau over de relatie tussen beelden en handelen.

- Vasthouden aan een duidelijke doelstelling.
De doelstelling in ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van theore-
tische kennis op het gebied van individuele en gezamenlijke mentale model-
len in relatie tot het samenwerken van managers.
 

Deze drie doelen hebben geresulteerd in de volgende kenmerken:
1. Het uitvoeren van meerdere deelonderzoeken.

Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we meerdere deel-
onderzoeken gebruikt. Eén deelonderzoek kan slechts één kant laten zien,
meerdere deelonderzoeken meerdere.

2. Het aanbrengen van systematische variatie in methode van waarnemen en
onderzochte eenheden.
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De deelonderzoeken vertonen een grote variëteit qua methode van waar-
nemen. De manier waarop de gegevens zijn geanalyseerd, vertoont ook vari-
atie.

3. Het aanbrengen van systematische variatie in ‘operationalisaties’ van een
beeld.
In de deelonderzoeken hebben we beelden op diverse manieren geoperationa-
liseerd. Dit varieerde van het vragen naar het maken van een tekening bij een
voorstelling die een manager had van een vraagstuk, tot het voorleggen van
uitgebreide vragenlijsten over allerlei vraagstukken in een organisatie.

4. Het verzinnen van een stramien of een onderzoeksmatrix. 
Meerdere deelonderzoeken moeten binnen hetzelfde conceptuele model pas-
sen en de onderzoekssituaties moeten onder één noemer te brengen zijn. Om
dat te realiseren, hebben we de samenwerkingssituatie waarin beelden ge-
bruikt kunnen worden bij het managen, voorgesteld als een situatie waarin
meerdere managers samen drie verschillende problemen oplossen. Een klas-
sieke invulling is een situatie waarin de drie managers een hoofd Productie,
een hoofd Marketing en een hoofd R&D zijn. De drie problemen zijn: een
productieprobleem, een marketingprobleem en een R&D-probleem. Maar
ook andere invullingen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld een samenwerkings-
situatie waarin managers met verschillende culturele achtergronden samen
managen. We stellen ons dat voor in de vorm van een matrix (figuur 2.1)
waarbij in de kolommen het soort probleem staat en op de regels de terreinen
waarop de managers werkzaam zijn. Door te proberen om onderzoeks-
situaties van anderen te beschrijven met behulp van onze onderzoeksmatrix
konden we uitzoeken of een dergelijk onderzoek ook geschikt was voor ons
eigen onderzoek.

5. Het gebruik van verschillende analysetechnieken en het alert zijn op resul-
taten die elkaar kunnen tegenspreken.
In het verlengde van de triangulatiegedachte waarbij meerdere technieken
gebruikt worden, pleiten wij ervoor om niet alleen aandacht te besteden aan
resultaten die met elkaar overeenkomen. Bij de triangulatie zijn dat tekenen
van goede validiteit en hogere betrouwbaarheid. Maar wanneer we op zoek
zijn naar nieuwe inzichten, is het zaak om juist elkaar tegensprekende resul-
taten (Jonker en Pennink, 2000) nader te bekijken.

6. Het gebruikmaken van gegevens van anderen.
In de bedrijfskundige onderzoekspraktijk wordt veel onderzoek verricht dat
snel en praktisch moet zijn. Er ligt veel onderzoeksmateriaal dat lang niet
altijd tot op de bodem wordt uitgezocht en gebruikt. Hier liggen nog (onge-
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kende) mogelijkheden en wij hebben gebruikgemaakt van deze kansen. Maar
niet alleen daarom. Juist door ander onderzoek te gebruiken, moet steeds
opnieuw de relatie met de eigen hoofdvraag beschreven worden. Daardoor
neemt de kans toe dat nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Niet elk onderzoek
is even eenvoudig te gebruiken in een andere context. Dat spanningsveld
biedt soms kansen. Naast de efficiëntie is dit een tweede reden om gegevens
van anderen te gebruiken.

7. Methodologische moeilijkheden in eerste instantie inhoudelijk oplossen.
Wanneer voor een onderzoeksvraag de bestaande onderzoeksmiddelen niet
voldoen, staat de onderzoeker voor een dilemma. Zal hij zijn onderzoeks-
vraag aanpassen en/of verder ontwikkelen zodat bestaande middelen geschikt
worden, of zal hij nieuwe onderzoeksmiddelen ontwikkelen om de onder-
zoeksvragen te beantwoorden. In veel gevallen gaan onderzoekers nieuwe
instrumenten ontwikkelen. Omdat een onderzoek niet uitgevoerd kan wor-
den, zoeken ze de oplossing in het verder ontwikkelen van de methoden en
technieken en niet in het verder ontwikkelen van de onderzoeksvragen en de
bijbehorende conceptuele gedachtegang. Wij hebben wel een poging gedaan
om onze conceptuele gedachtegang te ontwikkelen. Onze eerste onderzoeks-
gedachten en onderzoeksactiviteiten waren gericht op het maken van een
meetinstrument van de omgeving van een organisatie waarmee managers snel
inzicht zouden kunnen krijgen in de omgeving van hun organisatie. Het
meetinstrument was bedoeld voor managers in bedrijven om te gebruiken bij
allerlei strategische overwegingen. We stuitten daarbij op het volgende
dilemma: moeten we de omgeving beschouwen vanuit de positie van een ex-
terne beoordelaar (een beoordelaar buiten de managers om die de resultaten
zou kunnen gebruiken) of vanuit de positie van de managers die de infor-
matie zouden kunnen gebruiken. In plaats van het verder uitwerken van het
meetinstrument in een mogelijke combinatie van objectieve en subjectieve
factoren hebben wij ons verder gericht op de manier waarop managers om-
gaan met de informatie en dan met name in situaties wanneer ze samen iets
willen realiseren. Dat heeft ons ertoe gebracht om het begrip beeld te intro-
duceren. Het ontwikkelen van concepten, hoe moeilijk ook, is centraal
gebleven. De methodologische moeilijkheden zagen we daarvoor als aanwij-
zingen.

8. Het proberen te leren uit de opeenvolgende deelonderzoeken.
De deelonderzoeken, zeker als het er veel zijn, zullen nooit allemaal tege-
lijkertijd worden uitgevoerd. Hoewel het moeilijk is, biedt het uitvoeren van
meerdere deelonderzoeken op verschillende tijdstippen, de gelegenheid om
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tussentijds nieuwe dingen te leren en conceptuele gedachtegangen verder uit
te werken. Achteraf hebben wij ons gerealiseerd dat dit heeft plaatsgevonden.
Expliciet is dit nauwelijks meer aan te wijzen.

Een aantal punten vertoont overeenkomst met de ‘multi-method approach’ van
Brewer en Hunter. Maar toch kunnen we spreken van een eigen aanpak. Volgens onze
inzichten is dit een efficiënte en effectieve manier om het onderzoek uit te voeren.

In de volgende paragraaf beschrijven we het materiaal dat we uiteindelijk ge-
bruikt hebben om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

2.5 DE DEELONDERZOEKEN BESCHREVEN: EMPIRISCH MATERIAAL

Het verzamelen van de deelonderzoeken heeft ons variatie in het onderzoeksmateriaal
opgeleverd. Qua situaties gaat het om onder meer kwaliteitsvraagstukken en
productontwikkelingsvraagstukken. Ook ‘gewone’ managementbijeenkomsten waren
onderwerp van studie. Wat betreft de wijze van operationaliseren, hebben we variatie
aangebracht door gebruik te maken van diverse manieren om beelden zichtbaar te
maken. Een aantal keren zijn er open vragen gebruikt, een aantal keren gesloten
vragen. Ook is er een keer gevraagd om geen gesproken taal te gebruiken maar een
tekening te maken. Qua dataverzamelingsmethodes hebben we gebruikgemaakt van
observatie, open en gesloten vragen in schriftelijke vorm en interviews. Een tweetal
deelonderzoeken hebben we zelf uitgevoerd. In die deelonderzoeken zijn we ook in
staat geweest om een aantal van de ontwikkelde ideeën uit te testen (waaronder het
concept beelden en het weergeven van het managen met behulp van ons basisfiguur
uit hoofdstuk 5). Zes deelonderzoeken zijn door afstudeerders van de Faculteit
Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd en één door doctoraal-
studenten van de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Vijf
deelonderzoeken zijn door andere onderzoekers uitgevoerd. Zij waren bereid om hun
oorspronkelijke materiaal ter beschikking te stellen. Ten slotte zijn erdoor ons twee
deelonderzoeken in samenspraak met andere onderzoekers uitgevoerd. Dit resulteerde
alles bij elkaar in zestien deelonderzoeken. Voor elk van de hierboven genoemde
categorieën zijn we in staat geweest deelonderzoeken te vinden en/of uit te voeren.
Ons idee was dat minimaal in elke categorie een tot twee onderzoeken behoorden te
zitten. Op een gegeven moment zijn we gestopt omdat het onderzoeksmateriaal in
grote hoeveelheden beschikbaar was en ook een grote variatie vertoonde. Aandacht
besteden aan de conceptvorming, hoe moeilijk ook, verdiende vanaf dat moment de



Hoofdstuk 250

voorkeur. 
Drie van de deelonderzoeken wijken af van de overige onderzoeken doordat ze

niet direct terug zijn te voeren op een directe samenwerkingssituatie. Twee daarvan:
de nummers 5 en 12 met de titels KKNN (KwaliteitsKring Noord-Nederland) en
Human Resource zijn deelonderzoeken waarin managers uit meerdere bedrijven in
survey-achtig onderzoek vragenlijsten invulden over de omgeving van een organisatie
(KKNN) en over de houding ten aanzien van Human Resource Management. In beide
onderzoeken veronderstelde men dat een houding of een omgeving te meten is met
een set met vragen. Met daarbij impliciet verondersteld dat voor alle managers
dezelfde vragen relevant zijn; de vragen zijn voor alle managers dezelfde, de
antwoorden natuurlijk niet. In het kader van ons onderzoek hadden wij daar de
gedachte over dat niet alleen de antwoorden kunnen verschillen maar ook de set met
vragen. Om dat te onderzoeken, hebben we vervolgens de managers uit deze deel-
onderzoeken opgedeeld in groepen (bijvoorbeeld: managers die werken als hoofd
Personeelszaken versus managers van wie de werkzaamheden meer algemeen gericht
zijn) en denkbeeldig in onze onderzoeksmatrix geplaatst. Zo werd het vergelijken
mogelijk. In tegenstelling tot het al eerder besproken onderzoek waarin het ging over
‘voorwaartse integratie’, dat te algemeen werd opgevat en daardoor afviel, is dat in
beide deelonderzoeken minder gebeurd, en omdat beide onderzoeken zo sterk
afweken van de rest maar toch in de matrix te plaatsen waren, gaf dat aanleiding om
beide op te nemen in deze set. Het derde deelonderzoek, Burkina Faso, heeft betrek-
king op zeven managers uit Burkina Faso aan wie gevraagd werd om de markt van
hun bedrijf te omschrijven. Met name omdat de antwoorden uit een heel andere
cultuur kwamen was reden om de antwoorden te analyseren en op te nemen in de set
met deelonderzoeken.
 Elk van de zestien deelonderzoeken beschrijven we door bondig de kern weer te
geven en daarnaast laten we zien waar de beelden betrekking op hebben in dat deel-
onderzoek. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in de appendix, daarin hebben
we de blokkendozen als hulpmiddel gebruikt.

De eerste drie deelonderzoeken stellen alle de mening over de omgeving van een
bedrijf en de bedrijfsprocessen aan de orde. We hebben ze Bedrijf A, Project Versnel
Productontwikkeling en Tandenstoker genoemd.

1. Bedrijf A: beelden in een overnamesituatie.
Een bedrijf wil een van zijn afdelingen afstoten en laten overnemen door
een ander bedrijf. Bij de overname zijn in ieder geval vier managers
betrokken. Twee managers komen uit het over te nemen bedrijf en twee
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managers uit het bedrijf dat overneemt. Aan de vier managers is gevraagd
hoe zij de afdeling beoordelen, wat de afdeling voor mogelijkheden heeft
en hoe de markt voor die afdeling eruitziet (Harmsen, 1993). Beelden
betrekken wij hier op de wijze waarop de vier managers naar de afdeling
en naar de markt voor die afdeling kijken en daar een voorstelling van
hebben gemaakt.
Uitvoering: een afstudeerder.
Beelden gerelateerd aan: hoe zien de vier managers de afdeling en de

markt voor die afdeling?

2. Promis.
Nieuwe producten ontwikkelen is voor veel bedrijven een kostbare zaak.
Voor bedrijven zou het heel gunstig zijn indien ze in een vroeg stadium al
kunnen voorspellen of een product rendabel is. Hiervoor heeft een
onderzoeksgroep (Bronnenberg en Van Engelen, 1988) een techniek ont-
wikkelt. In tien bedrijven is managers die betrokken zijn bij productont-
wikkeling verzocht om vragen over het product, de marktmogelijkheden
en de bedrijfsmogelijkheden te beantwoorden. Ook de mate van zekerheid
werd steeds gevraagd. In het kader van ons onderzoek beschouwen wij
hun kijk op de bedrijfsmogelijkheden, marktmogelijkheden en product-
eigenschappen als beelden.
Uitvoering: andere onderzoekers.
Beelden gerelateerd aan: hoe kijken de managers uit de diverse be-

drijven naar bedrijfsmogelijkheden, markt-
mogelijkheden en producteigenschappen?

3. Tandenstoker: beelden bij het ontwikkelen van een informatiesysteem.
In een managementteam van een bedrijf dat tandheelkundige producten
maakt, wil men een informatiesysteem ontwikkelen. Met als doel het
managen te verbeteren. Om dat systeem te ontwikkelen, werd drie mana-
gers uit dat bedrijf gevraagd om hun mening te geven in antwoord op open
en gesloten vragen aangaande de omgeving van het bedrijf, de doelen en
de bedrijfsprocessen (Koopman, 1993). Binnen het kader van ons onder-
zoek beschouwen wij die antwoorden als beelden van de omgeving, de be-
drijfsprocessen en de doelen van het bedrijf.
Uitvoering: een afstudeerder.
Beelden gerelateerd aan: de antwoorden op vragen, van de drie mana-

gers aangaande de doelen van het bedrijf, de
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omgeving van het bedrijf en de bedrijfs-
processen.

De tweede groep, vier deelonderzoeken, richt zich in hoofdzaak op de omgeving van
het bedrijf. Het zijn, Burkina Faso, KKNN, Ovens en Werkgemeenschap.

4. Burkina Faso: beelden in een Afrikaanse situatie.
In het kader van een onderzoek verricht door een docent en een drietal
studenten van de universiteit van Ouagadougou (FASEG) werd een aantal
leidinggevenden in grote West-Afrikaanse bedrijven ondervraagd over de
omgeving van hun bedrijf (Ouedrago & Tabsoba, 1992). Zeven managers,
zes directeuren en één financieel directeur hebben de markt voor hun
eigen bedrijf omschreven. In alle beschrijvingen kwam een duidelijk
beoordelende component voor, terwijl daar niet naar gevraagd was. Die
omschrijvingen hebben we in het kader van ons onderzoek benoemd als
beelden.
Uitvoering: een andere onderzoeker in samenwerking met doctoraalstu-
denten van de universiteit van Ouagadougou (Burkina Faso).
Beelden gerelateerd aan: de omschrijving van de markt door leiding-

gevenden van een aantal grote West-Afri-
kaanse ondernemingen.

5. KKNN: beelden in het kader van kwaliteitszorg.
In een onderzoek naar de stand van zaken van de kwaliteitszorg in Noord-
Nederland werd een enquête verstuurd naar een groot aantal bedrijven
(Judistera, 1993). Aan de vragenlijst werden tien vragen over de
omgeving toegevoegd die zijn ingevuld door kwaliteitsmanagers en alge-
mene directieleden uit bedrijven met meer dan vijftig werknemers, uit het
Noorden van Nederland. Hun antwoorden beschouwen we als beelden van
de omgeving. De wijze van beantwoording verschilde duidelijk tussen de
groep van kwaliteitsmanagers en de groep van directieleden. Ook wanneer
alleen in één branche gekeken werd, bleven de verschillen bestaan.
Uitvoering: Pennink in samenwerking met een afstudeerder.
Beelden gerelateerd aan: de antwoorden op tien vragen aangaande de

omgeving, en de stelligheid waarmee deze
gegeven werden, uitgedrukt in de mate van
zekerheid.
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6. Ovens: beelden bij het ontwikkelen van een verkoop informatiesysteem.
Binnen een bedrijf dat industriële ovens vervaardigt, bestond de wens om
het verkoopproces te verbeteren. Als eerste stap daarvoor wilde men een
verkoopinformatiesysteem ontwikkelen. Een afstudeerder aan de faculteit
Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen ging hiermee aan de
slag (Nulle, 1992). In het kader van dat onderzoek is twee managers,
beiden betrokken bij het verkooptraject, gevraagd om samen een aantal
topics te formuleren waarover informatie bekend moest zijn bij het ver-
kopen. Beiden maakten individueel een inschatting van het belang, de
ernst en de urgentie van die topics. In het kader van ons onderzoek zien
wij de inschattingen van beide managers als beelden. De antwoorden ver-
tonen grote verschillen en de overeenstemming wordt nog kleiner wanneer
rekening wordt gehouden met de mate van zekerheid.
Uitvoering: een afstudeerder.
Beelden gerelateerd aan: de inschatting van het belang, de ernst en de

urgentie aangaande de topics over het ver-
kooptraject door beide managers.

7. Werkgemeenschap: beelden bij een bedreigende situatie voor een orga-
nisatie.
Een landelijke commissie die zich bezighoudt met het ontwikkelen en
bevorderen van nieuwe onderwijsmethodes wordt in haar voortbestaan
bedreigd. De voorzitter van de met opheffing bedreigde commissie heeft
regelmatig vragen ingevuld over hoe hij aankeek tegen de omgeving,
welke problemen er speelden en hoe de bedreiging werd ervaren. Binnen
ons onderzoek beschouwen we de antwoorden als beelden.
Uitvoering: Pennink in samenwerking met een andere onderzoeker.
Beelden gerelateerd aan: hoe een voorzitter naar de omgeving keek,

hoe hij naar problemen keek en hoe hij be-
dreigingen heeft ervaren.

In de derde groep deelonderzoeken komt telkens één aspect van een organisatie aan
de orde. Het zijn vijf deelonderzoeken waarin managers gevraagd werd hoe zij
denken over verschillende centrale thema’s. Het zijn: Harsen, Melk, Plattegrond,
Werkbelasting en Human resource.

8. Harsen: beelden in een teamvergadering en bij functiewisseling.
In een chemisch bedrijf dat lijmen en harsen produceert, ontstond de
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gelegenheid voor de onderzoeker om alle managementleden te inter-
viewen en een teamvergadering bij te wonen. Open interviews bij alle
teamleden en observatie van een teamvergadering gaven inzicht in de
wijze waarop in een team op meerdere tijdstippen gesproken werd over de
stand van zaken. Een diepte-interview met een van de managers gaf
inzicht in de wijze waarop zijn blik op het bedrijf veranderd was door een
functiewisseling. De diverse antwoorden bezien wij in ons onderzoek als
beelden.
Uitvoering: Pennink.
Beelden gerelateerd aan: de wijze waarop teamleden de stand van

zaken op een bepaald moment beschrijven.

9. Melk: beelden bij het voorspellen van een afrekeningswijze.
Wanneer boeren hun melk aan een melkfabriek afleveren dan wordt er
niet direct afgerekend. De boer krijgt een voorschot en pas enige tijd later
wordt er daadwerkelijk afgerekend. Dit heeft te maken met diverse
factoren zoals het feit dat pas achteraf de kwaliteit van de melk (o.m. het
vetgehalte) vastgesteld kan worden. Diverse betrokkenen in het zuivel-
concern geven elk een eigen omschrijving van de manier waarop een
zogenaamde afrekeningswijze (de zuivelwaarde) voorspeld zou moeten
worden. Tijdens het onderzoek (Smeding, 1992) kwam dit naar voren.
Betrokkenen waren daar niet van op de hoogte. 
Uitvoering: een afstudeerder.
Beelden gerelateerd aan: verschillende manieren waarop een afre-

keningswijze gezien werd door betrokken
managers.

10. Plattegrond: beelden bij een simpele vraag naar de plattegrond van een
organisatie.
In het promotieonderzoek naar het geheugen van organisaties werd in
diverse bedrijven aan managers verzocht om een plattegrond van hun
bedrijf te tekenen (Lappöhn, 1987). Bij twee bedrijven is alle manage-
mentteamleden gevraagd om individueel een plattegrond te schetsen van
hun bedrijf. Die schets beschouwen wij als een beeld.
Uitvoering: een andere onderzoeker.
Beelden gerelateerd aan: diverse schetsen als plattegrond van één be-

drijf door managementteamleden.
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11. Werkbelasting: beelden bij het beschrijven van werkbelasting in een
vakgroep.
In elke faculteit worden afspraken gemaakt over wie welk werk uitvoert.
Eén van de factoren die daarbij meespelen is de werkbelasting. Bij de
verdeling van het werk dient men rekening te houden met een evenredige
verdeling van de werkbelasting. Hoe is de werkbelasting te omschrijven?
Wie omschrijft de werkbelasting? Hoe denken de medewerkers daarover?
Hoe kijkt het faculteitsbestuur hiernaar? Spreken over werkverdeling
betekent ook spreken over de ervaren werkbelasting. Tussen diverse
betrokkenen bestaan verschillen in het omschrijven van de werkbelasting.
Binnen het onderzoek beschouwen wij die omschrijvingen als beelden.
Uitvoering: Pennink.
Beelden gerelateerd aan: de verschillende omschrijvingen van de

werkbelasting.

12. Human resource: beelden bij opvattingen over personeelsmanagement.
Tissen (1991) legde in zijn promotieonderzoek naar personeelsmanage-
ment een groot aantal leidinggevenden uit Nederlandse bedrijven een
vragenlijst voor. Uit de gerealiseerde steekproef was het mogelijk om 29
mensen te selecteren die werkzaam zijn op het gebied van marketing,
inkoop en verkoop. Daarnaast waren er 39 mensen die aangaven dat zij
productiemanager waren. Deze twee verzamelingen van managers ver-
tonen duidelijke verschillen in patronen van de antwoorden op de gesloten
vragen die ingaan op Human Resource Management. Hun antwoorden
zien wij als beelden.
Uitvoering: een andere onderzoeker.
Beelden gerelateerd aan: de antwoorden van de managers op vragen

hoe zij denken over Human Resource
Management (HRM).

De vierde groep, twee deelonderzoeken, stelt een te volgen strategie én de verdeling
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden centraal. Het zijn Succes en TNO.

13. Succes: beelden bij het in kaart brengen van de marktstrategie.
In een onderzoek naar de consistentie tussen datgene wat managers zeg-
gen over de marktstrategie en de gerealiseerde marktstrategie worden in
vier bedrijven managementleden ondervraagd over welke marktstrategie
men als bedrijf nastreeft (Hekman en Kremer 1993). Vervolgens wordt dit
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gecheckt met behulp van een vragenlijst. Er kunnen enerzijds verschillen
bestaan tussen wat men wil en wat men realiseert en anderzijds tussen wat
men zegt te willen en zegt te realiseren. Maar wat gebeurt er als men niet
allemaal hetzelfde zegt? De antwoorden op de vragen zien we als beelden.
Uitvoering: doctoraal studenten aan de Economische Faculteit (Rijks-
universiteit Groningen).
Beelden gerelateerd aan: de mening van managers uit vier bedrijven

over wat het bedrijf doet en wat men zegt na
te streven.

14. TNO: beelden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
In het promotieonderzoek van Ahaus (1994) stond de vraag naar de
verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden centraal. Door
middel van duidelijke afspraken over wie wat mag doen en wie waar
verantwoordelijk voor is, hoopte hij een balans te kunnen vinden in de
verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Men begon met
een nulmeting en maakte daarna afspraken over de voornoemde verdeling
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Direct daarna vond een
meting plaats en die werd herhaald na ongeveer een half jaar. Aan de hand
van metingen op drie tijdstippen is gekeken hoe de diverse teamleden de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeelden. De antwoorden die
de managers gaven, beschouwen wij als beelden.
Uitvoering: een andere onderzoeker.
Beelden gerelateerd aan: hoe denken managers in diverse bedrijven

over de verdeling van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden?

De laatste groep van twee deelonderzoeken heeft betrekking op hoe werk beoordeeld
wordt en hoe onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende werksoorten.

15. Afgeleverd werk: beelden bij de beoordeling van afgeleverd werk.
Een van de afdelingen van een nutsbedrijf heeft als taak om storingen in
de stroomvoorziening op te heffen. Andere afdelingen mogen deze af-
deling inschakelen en achteraf mogen zij een oordeel uitspreken over het
geleverde werk. In een situatie waarin werk (het opheffen van storingen
bij electriciteitsleveringen) wordt beoordeeld, geven de betrokkenen hun
mening over de uitvoering en hun verwachting van het werk. In het onder-
zoek (Sluis, 1993) werden de antwoorden van leidinggevenden en
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werknemers met elkaar vergeleken. Het oordeel en de verwachtingen
beschouwen wij als beelden.
Uitvoering: een afstudeerder.
Beelden gerelateerd aan: meningen van leidinggevenden en werk-

nemers over het geleverde werk en hun ver-
wachting van het geleverde werk.

16. Mytyl-tyltyl: beelden bij het onderscheid tussen revalidatiezorg en onder-
wijs.
In het kader van een afstudeeronderzoek aan de Faculteit Bedrijfskunde
van de Rijksuniversiteit Groningen werd een onderzoek uitgevoerd bij een
Mytyl-tyltylschool om beter zicht te krijgen op het maken van onder-
scheid tussen onderwijsactiviteiten en revalidatieactiviteiten binnen deze
school (Allersma, 1994). Het onderscheid is van belang voor de planning
en inrichting van het primaire proces en achteraf voor de verrekening met
de verzekeraars en de overheid (Ministerie van OCW). Bij 7 mytyl- en
tyltylscholen zijn 59 onderwijsgevende en revalidatiegevende mede-
werkers geïnterviewd aangaande het maken van onderscheid tussen onder-
wijs en revalidatie. De antwoorden van medewerkers zien wij als beelden.
Uitvoering: een afstudeerder.
Beelden gerelateerd aan: meningen van verschillende betrokkenen

over het onderscheid tussen onderwijs en
revalidatiezorg geven aan kinderen.

2.6 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk hebben we onze voorlopige onderzoeksvragen uitgewerkt tot defini-
tieve onderzoeksvragen. Deze vragen hebben een open karakter. Hier hoort met
betrekking tot de onderzoeksactiviteiten een zoekstrategie bij. Om de deugdelijkheid
verder te bevorderen, hebben we ons conceptuele model geformuleerd. 

De zoekstrategie bestaat uit een zoektocht met twee sporen. Het ene spoor is
een combinatie van elementen uit de literatuur met betrekking tot het samenwerken in
organisaties, communicatie in organisatie, systeemleer en de cognitieve psychologie. 

Het andere spoor bestaat uit een zoektocht door de empirie. Centraal staan in
die zoektocht twee dingen: een variatie op de ‘multi-method approach’ van Brewer en
Hunter, uitgewerkt in paragraaf 2.4, en de doelstelling om de efficiëntie van het
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onderzoek te vergroten door voornamelijk onderzoek van anderen te gebruiken. Beide
zoektochten lopen deels door elkaar heen.

Uiteindelijk hebben we zestien deelonderzoeken verkregen waarvan een aantal
zelf is uitgevoerd (2), een aantal in samenwerking met andere onderzoekers (2), een
aantal deelonderzoeken is verricht door afstudeerders (7) en tot slot een aantal door
andere onderzoekers (5). Deze onderzoeken voldeden aan de voorwaarden dat ze te
plaatsen waren in de onderzoeksmatrix, dat de ruwe gegevens beschikbaar waren en
dat de relatie met de onderzoeker die erbij betrokken was geen aanleiding gaf om de
gegevens niet te vertrouwen. Deze zestien deelonderzoeken zijn in dit hoofdstuk in
grote lijnen beschreven en met name is duidelijk aangegeven waar we de gedachte
van beelden aan koppelen. Natuurlijk was het mogelijk om meer materiaal te ver-
zamelen, maar mede vanwege pragmatische redenen zijn we gestopt op het moment
dat we het idee hadden dat we veel data hadden die veel variatie vertoonden. 

Door onderzoeksmateriaal van anderen te gebruiken ontstond nog een tweede
voordeel, naast de efficiëntiewinst. Veel materiaal werd verzameld zonder dat onze
onderzoeksvragen daarop van invloed waren. Rechtstreeks onderzoek naar beelden
die managers maken van een gebeurtenis beïnvloedt die beelden. Door materiaal van
anderen te gebruiken werd de kans op verstoringen veel kleiner. 

Het ontwerpende element in ons onderzoek hebben we gerealiseerd door bij
een aantal deelonderzoeken ideeën uit te proberen en te bespreken met de betrokken
managers. Op deze wijze zijn we in staat geweest om onze onderzoeksvragen te
beantwoorden. In de volgende hoofdstukken beschrijven we de antwoorden op de
onderzoeksvragen.
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KIJKEN NAAR ONDERZOEKSRESULTATEN:
OP ZOEK IN DE EMPIRIE NAAR ELEMENTEN VOOR 

EEN MODEL VAN EEN BEELD

3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk doen we verslag van onze zoektocht door de empirie. Weick voerde
voor het waarnemen het begrip ‘enactment’ (zie hoofdstuk 1) in. Om het beschrijven
van dat proces van waarnemen voor managementsituaties verder te ontwikkelen,
hebben wij uit het verzamelde empirische materiaal een aantal eigenschappen van
beelden en een voor managers hopelijk bruikbare indeling te geformuleerd. Het for-
muleren van de eigenschappen hebben we getypeerd in drie stappen. 

In paragraaf 3.2 beginnen we met een aantal voorbeeldsituaties waarin beelden
geïntroduceerd kunnen worden. Die paragraaf vervolgen we met het weergeven van
de eerste stap in de analyse: het formuleren van vijf eigenschappen die we hebben
onderscheiden op basis van het onderzoeksmateriaal zoals dat in hoofdstuk 2 is
beschreven. 

In paragraaf 3.3 maken we in een tweede stap een eerste indeling van de eigen-
schappen. Die indeling leidt tot het formuleren van een zesde eigenschap. Hier wor-
den de zes eigenschappen uitgebreid beschreven en illustreren we de eigenschappen
van beelden met foto’s om naast de weergave in taal een tweede manier te hebben om
die eigenschappen weer te geven. 

In paragraaf 3.4 leggen we een relatie tussen het beschrijven van beelden met
behulp van eigenschappen en het reticulatiebegrip zoals In ’t Veld dat hanteert. Dit
leverde een nieuwe indeling op in structuureigenschappen en eigenschappen die be-
trekking hebben op de omgang met beelden. De hernieuwde indelingen leverden ook
twee nieuwe eigenschappen op, waarmee we in totaal acht eigenschappen hebben
geformuleerd.
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3.2 VIJF EIGENSCHAPPEN VAN EEN BEELD: EEN EERSTE INDELING

Alvorens wij een aantal eigenschappen formuleren om daarmee een begin te maken
met het modelleren van een beeld geven wij eerst drie voorbeelden van situaties
waarin beelden eenvoudig te introduceren zijn:

Situatieschets 1: beelden bij het samen kijken naar een landschap
Twee mensen besluiten samen om aan elkaar te tonen welke indrukken zij
hebben van een specifiek landschap, bijvoorbeeld het Oldambt in de pro-
vincie Groningen. Wanneer ze beiden op dezelfde plek staan, zullen de in-
drukken toch heel verschillend zijn. Zouden ze beiden een foto nemen dan is
te zien dat beide foto’s overeenkomsten én verschillen vertonen. Wanneer
we zouden luisteren naar datgene wat die twee zouden vertellen, dan zijn
ook overeenkomsten én verschillen te horen.

In een heel gewone situatie waar twee mensen een landschap staan te bewonderen,
praten mensen met elkaar over dat landschap op basis van de beelden die ze in hun
hoofd gemaakt hebben van dat landschap. Hier is het goed mogelijk om te ver-
onderstellen dat ze elk een beeld van dat landschap hebben.

Situatieschets 2: beelden bij het samen spreken over de werklast
Wanneer docenten die werken bij een universiteit samen spreken over het
werk dat gedaan moet worden en welke werklast dat oplevert, zien we al
heel snel dat men onderling sterk verschillende invullingen geeft aan het be-
grip werklast. De een zal een invulling geven in termen van: hoeveel uren
krijg ik vanuit de beheerskant voor een vak of voor een werkcollege? De
andere docent zal de werklast uitdrukken in hoeveel uren voorbereidingstijd
er voor hemzelf inzitten. Een derde docent zal de werklast van een hoor-
college uitdrukken, niet in voorbereidingstijd of in toegewezen uren maar in
de mate van spanning die dat kan oproepen. Samen spreken de docenten
over de werklast, toch bedoelen ze elk geheel of gedeeltelijk iets anders.

In deze situatie veronderstellen we dat ze alle drie een eigen beeld hebben. Daarmee
wordt het voor het gesprek over de verdeling van de werklast helder dat de drie
docenten elk een eigen beeld hebben en dat die beelden een rol zullen spelen in dat
gesprek.

Situatieschets 3: beelden bij het samen leidinggeven in een organisatie
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Vier managers uit een bedrijf - de bedrijfsleider, het hoofd Marketing, het
hoofd Productie en het hoofd R&D - zitten samen om de tafel om de moge-
lijkheden van een nieuw te ontwikkelen product te bespreken. Tijdens het
gesprek komen ze erachter dat ieder een eigen invulling geeft aan de markt
voor het product. Die eigen invulling is niet alleen dat de eenn meer
mogelijkheden ziet dan de ander, maar ook dat ze verschillende invullingen
geven aan de markt. De marketeer denkt aan groepen klanten, het hoofd
Productie aan individuele klanten en R&D-hoofd aan de markt als ‘een ont-
moetingsplaats waar producten verkocht worden’. Wat zullen ze doen:
samen één omschrijving kiezen, de verschillen nader invullen of de verschil-
len negeren? 

Ook hier kunnen we over beelden spreken. Door beelden te veronderstellen, kan het
eenvoudiger zijn om datgene wat de managers denken en hoe zij naar de markt kijken
bespreekbaar te maken. Met het introduceren van beelden kan het eenvoudiger
worden om overeenkomsten en mogelijke verschillen bespreekbaar te maken. Dit kan
gezien worden als een uitbreiding van en aanwinst op de overwegingen in het ontwik-
kelproces omtrent een nieuw product.

Om beelden systematisch te hanteren, beginnen we met een voorlopige omschrijving:

Gegeven een managementvraagstuk zal een manager zich een voorstelling
maken van de situatie. Die voorstelling noemen wij ‘een beeld’.

De omschrijving is nog voorlopig omdat het lastig is om exact te definiëren wat bij
aanvang van ons onderzoek onder een beeld moet worden verstaan. Met deze definitie
kunnen we de analyse starten. Die bestaat, zoals we in de inleiding al stelden uit drie
stappen. De eerste stap bestaat uit twee elementen. Als eerste het formuleren van vijf
eigenschappen en als tweede het presenteren van die eigenschappen om reacties te
krijgen aangaande die eigenschappen zowel van managers uit de praktijk als uit het
wetenschappelijke forum. We spreken bewust niet van toetsen omdat hier het ont-
werpende aspect de boventoon speelt. 

We gingen er bij het formuleren van de eigenschappen van beelden vanuit dat het
niet te veel eigenschappen mochten zijn, dat ze goed definieerbaar moesten zijn en ten
slotte eenvoudig te vertalen moesten zijn om ze bruikbaar en toepasbaar te maken
voor situaties waarin managers samen handelen. Wanneer wij een instrumentarium
willen aanreiken aan managers in de praktijk van hun managen, vereist dat een zekere
bondigheid; dat is een eerste reden om het aantal eigenschappen beperkt te houden.
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Daarnaast is het ook uiterst praktisch omdat het nadenken over de voorstellingen die
managers zich maken al lastig genoeg is. Wanneer er te veel eigenschappen aan een
beeld kunnen worden verbonden, dan wordt het model van die voorstelling te
complex en is het model nauwelijks hanteerbaar. 

De omschrijving van de vijf eigenschappen ziet er als volgt uit (Pennink, 1997):
- Een beeld kan bestaan uit veel details.

Een marketeer kan uitgebreid vertellen welke klanten een bedrijf heeft, hoe
ze heten, wat ze maken enzovoort. 
(Details: welke klanten, namen van klanten, wat ze maken.) 

- Een beeld kan veel dimensies, kanten bevatten.
Een marketeer kan uitgebreid vertellen dat een bedrijf veel klanten heeft, dat
het aantal jaarlijks sterk wisselt en dat de klanten allemaal dichtbij gevestigd
zijn.
(Dimensies: aantal, wisseling per jaar en plaats van vestiging.)

- Een beeld kan sterk normatief zijn.
Een hoofd van de R&D-afdeling kan met grote overtuiging beweren dat de
markt dynamisch is. 
(Het normatieve is dat het niet alleen een dimensie of detail is maar dat
iemand dat ook vindt en daar niet van af wil wijken.)

- Een beeld kan zeer uniek zijn (zowel van een individu als van een team).
Een algemeen directeur poneert zijn beeld van een bedrijf in de vorm van de
uitspraak: “Het gaat slecht.” 
(Uniekheid: de directeur sluit uit dat anderen een ander beeld hebben.)

- Een beeld kan sterk veranderbaar zijn.
In een team heeft men het beeld dat flexibele arbeid inhoudt dat medewerkers
overal inzetbaar moeten zijn en desnoods eenvoudig ontslagen moeten
kunnen worden. Door inbreng van het hoofd Productie realiseert het team
zich dat flexibele arbeid niet tot het uiterste moet worden doorgevoerd en dat
flexibele arbeid niet moet betekenen dat bij een mislukte overplaatsing ont-
slag volgt.
(Veranderbaarheid: flexibiliteit van arbeid krijgt een andere, beperktere
inhoud.)

Tijdens onze zoektocht door de empirie, in gesprekken met managers en in gesprek-
ken met andere onderzoekers (een mix van reacties uit het zogenaamde weten-
schappelijke forum en reacties uit de praktijk van managers), ontstonden vragen
omtrent de omschrijving van eigenschappen, de compleetheid en ook vragen omtrent
mogelijke indelingen van de vijf eigenschappen. Wanneer we in staat zouden zijn om
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de eigenschappen in te delen en die indeling te vergelijken met andere mogelijke
indelingen, dan zou dat tegelijkertijd een argument kunnen zijn om de vraag naar de
compleetheid te  beantwoorden. Vragen naar verdergaande omschrijvingen van de
eigenschappen verdienden ook aandacht. In de tweede stap is aan beide aspecten (het
indelen van de eigenschappen en het verder omschrijven van de eigenschappen)
aandacht besteed. In de volgende paragraaf ondernemen we daartoe een poging.

3.3 EEN NADERE BESCHRIJVING VAN DE EIGENSCHAPPEN EN EEN
TWEEDE INDELING

In de tweede stap geven we een uitgebreidere beschrijving van de eigenschappen en
maken we een indeling van de tot nu toe geformuleerde eigenschappen. De eigen-
schappen hebben we ingedeeld in drie groepen die te typeren zijn door de volgende
drie vragen: Hoe is datgene wat een manager ziet te typeren?

In figuur 3.1 wordt dat aangegeven met het label: ‘de exactheid van een beeld’.
De tweede vraag gaat in op de relativiteit van een beeld en wordt ook zo gelabeld in
figuur 3.1. De derde vraag heeft een meer beschouwend karakter. In de eerste plaats
gaat het om de vraag of een manager zich ervan bewust is dat hij een beeld heeft van
de situatie. In de tweede plaats gaat het om de vraag in hoeverre de manager er zich
van bewust is dat het beeld normatief is. In figuur 3.1 duiden we deze categorie aan
met het label: ‘het geheel overziend’. Bij elk van deze vragen hebben we twee eigen-
schappen omschreven, vijf daarvan komen uit de eerste stap en een zesde hebben we
toegevoegd: het bewustzijn van een beeld. Of anders omschreven: het bewust weet
hebben dat de voorstelling een beeld, een ‘Gestalt’ is. In figuur 3.1 zijn de zes eigen-
schappen en de indeling weergegeven.

De eerste twee eigenschappen, het aantal details en het aantal dimensies, hebben
betrekking op de exactheid van een beeld. In populaire termen duiden deze twee
eigenschappen op de vraag: wat zie je allemaal?

Voor het weergeven van een beeld kan iemand kiezen om meer of minder details
te tonen. Het is ook goed mogelijk dat de details zijn in te delen naar onderdelen. Die
onderdelen noemen we dimensies. Wanneer een organisatie wordt beschreven, kan
heel uitgebreid worden weergegeven hoeveel mensen er werken, wat ze doen, hoe
tevreden ze zijn enzovoort. Een andere serie van details kan gaan over de gebouwen
waarin de organisatie is gehuisvest. In het kader van beelden spreken we dan van een
andere dimensie.
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Figuur 3.1    Beelden getypeerd
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De volgende twee eigenschappen, het aggregatieniveau en de mogelijkheid tot
veranderen, hebben betrekking op wat we de relativiteit van een beeld hebben ge-
noemd. Wanneer managers samenwerken dan kunnen ze een situatie waar ze met
elkaar over spreken, beschrijven vanuit de eigen positie (door hun eigen ogen) of
vanuit de positie van de ander (door de ogen van de ander) of vanuit de gezamenlijke
positie. De mate waarin managers zich bewust zijn van deze niveaus staat centraal bij
deze eigenschap, die we het aggregatieniveau genoemd hebben.

Het beeld dat een manager heeft van een situatie kan ook veranderen. Na een
eerste indruk is het mogelijk dat een manager zijn beeld bijstelt. De weergave van de
situatie wijzigt zich. Net zoals de situatie niet altijd dezelfde blijft, kan een beeld ook
veranderen. De tweede eigenschap betreft dus de mate waarin een manager zich
bewust is van de mogelijkheid om een beeld te laten veranderen in de loop van de
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tijd.
De laatste twee eigenschappen gaan in op het beoordelende karakter van een

beeld. Is de manager zeker van zijn beeld? Vindt hij het goed? Dit is een kant van het
beoordelen: het normatieve. Het normatieve is altijd onderdeel van een beschrijving
en we beschouwen de mate waarin dat duidelijk zichtbaar is ook als een eigenschap.

Om een beoordeling te geven, moet een manager daarnaast ook kans gezien
hebben om in een situatie een geheel, een ‘Gestalt’ te zien. Deze eigenschap om-
schrijven we als het in meer of mindere mate zien van een ‘Gestalt’. Deze laatste twee
eigenschappen hebben we in de figuur geplaatst onder de titel: ‘het geheel overziend’.
Na deze korte introductie van de zes eigenschappen behandelen we de eigenschappen
uitgebreider.

3.3.1 De exactheid van een beeld

De eerste twee eigenschappen hebben betrekking op de exactheid van een beeld. 

De mate van gedetailleerdheid
In het deelonderzoek dat we Tandenstoker hebben genoemd, hebben managers bij een
open vraag naar hoe de bedrijfsprocessen verlopen, heel gevarieerd geantwoord. De
antwoorden liepen uiteen van een paar woorden tot veel zinnen waarin veel details
naar voren kwamen.

Eén kort antwoord bestond uit een opsomming van vier punten: personeels-
kosten, kwaliteit, voorraad en investeringen. Een uitgebreider antwoord bestond uit
een opsomming van de volgende punten: prijs per aandeel, omzet, marktaandeel,
cashflow, kapitaallasten, quick ratio, aantal klanten per jaar, aandeel omzet van
diverse onderdelen, current ratio, nettowinst, solvabiliteit, personeelslasten, betalings-
termijn debiteuren, omzetsnelheid, voorraden en investeringen. Het ene antwoord
bevat weinig details, het andere antwoord daarentegen bevat veel details. Deze
bevinding was voor ons mede aanleiding om bij een beeld het aantal details als
eigenschap op te nemen. 

Naast de open vraag is er ook een serie gesloten vragen gesteld over de be-
drijfsprocessen. Ook de antwoorden op de gesloten vragen laten verschillen zien. De
mate van overeenstemming (uit te rekenen met de Cohens kappa) was laag. Dus de
verschillen in de antwoorden kunnen niet alleen veroorzaakt zijn door de vraagvorm. 

De eigenschap van een beeld die we vatten onder de mate van gedetailleerdheid
beschreven wij eerder (Pennink en Terlouw, 1993) als het aantal stukken dat gebruikt
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is om een tangram te leggen. Het leggen van een tangram gaat met behulp van zeven
voorgevormde meetkundige figuren zoals driehoeken, ruiten en vierkanten. Daardoor
kan een figuur ontstaan. Dat figuur noemen we een beeld. De mate van gedetailleerd-
heid heeft betrekking op de hoeveelheid stukjes die gebruikt worden om het beeld
weer te geven. In het tangram ligt het aantal vast, bij een beeld daarentegen kunnen
onbeperkt veel stukjes worden gebruikt.

Wanneer een treinspoor beschreven wordt, is het goed mogelijk om een beschrij-
ving te geven waarin wordt verteld dat een spoor een situatie is waarin twee stalen
staven, de rails, evenwijdig aan elkaar op houten bielzen rusten. De beschrijving kan
ook zijn dat erbij wordt verteld dat die bielzen rusten op een grindbed en dat iedere
stalen staaf aan die bielzen vastzit met speciale klemmen. De tweede omschrijving
omvat meer details maar heeft betrekking op dezelfde situatie. Foto 3.1 laat van
boven zien hoe de staven aan een biels bevestigd zijn. De mate van gedetailleerdheid
is laag omdat slechts één detail van de bevestiging is weergegeven. Met de mate van
gedetailleerdheid wordt het aantal details bedoeld. Dit ene detail wordt op de foto in
een close-up weergegeven. Voor deze en andere foto’s in dit hoofdstuk wordt
verwezen naar pp. 78-80.

De mate waarin een beeld wordt uitgedrukt in een of meerdere dimensies
In het onderzoek dat wij binnen ons verband Plattegrond hebben genoemd staat het
geheugen van een organisatie centraal (Lappöhn, 1987). Managers van een bedrijf
werd als onderdeel van een serie vragen ook gevraagd om een plattegrond van hun
bedrijf te maken. In de antwoorden ontstond een verrassende variatie. Zeker verras-
send als we weten dat managers letterlijk de volgende vraag werd gesteld:

?Teken in 5 tot 10 minuten tijd uit uw hoofd de plattegrond op een blad.” 
 

De schriftelijke weergave van het antwoord op die vraag varieerde van een organo-
gram tot een geografische schets van de provincie waarin het bedrijf gevestigd was.
De beelden die managers weergaven verschilden onderling nogal. De ene manager
gaf een meer nauwkeurige geografische weergave dan de andere. 

De verschillen tussen de weergave als een geografische beschrijvingen en een
tekening in de vorm van een organogram bracht ons erop bij beelden de eigenschap
van verschillende dimensies te introduceren. Wellicht is het mogelijk om de verschil-
len in beelden te verklaren doordat de managers een verschillend belang hebben
gehecht aan de beantwoording. Dat is mogelijk, maar de setting waarin de vraag werd
voorgelegd was voor elk van de managers dezelfde en kan geen reden zijn geweest
voor het ontstaan van de verschillen. En ook in andere managementsituaties kwamen
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we, weliswaar in andere vormen, maar toch ook verschillen tegen die het acceptabel
maken om over dimensies als eigenschap te spreken. In twee andere deelonderzoeken
vonden we nog een argument om dimensies als eigenschap van beelden te introdu-
ceren. Daar zijn gesloten vragen gebruikt.

In de deelonderzoeken Human resource en KKNN zijn we op zoek geweest naar
beelden en mogelijke verschillen tussen managers. In beide onderzoeken werden aan
grote groepen managers vragenlijsten met gesloten vragen voorgelegd om met behulp
van die vragen over een aantal onderwerpen hun mening te achterhalen. Om de
metingen nauwkeurig en betrouwbaar te verrichten, werd met behulp van een groot
aantal vragen dat betrekking had op één onderwerp de mening over dat onderwerp
gemeten. Bij het Human resource onderzoek ging het bijvoorbeeld over constructen
die de oriëntatie van managers op de wijze waarop personeelsaangelegenheden kun-
nen worden behandeld, weergeven. In de sociale wetenschappen wordt verondersteld
dat door het gebruik van meerdere vragen en het samenvoegen van antwoorden op die
vragen, een betrouwbare en valide meting verricht kan worden aangaande een
construct. Het is een klassieke opvatting over meten en operationaliseren (De Groot,
1961) waarbij verondersteld wordt dat de vragen tezamen het achterliggende begrip
of ook wel het begrip als bedoeld, goed kunnen meten. Bij alle mensen wordt
eenzelfde achterliggend begrip verondersteld. 

De Groot laat op heldere wijze zien dat theoretische begrippen geoperatio-
naliseerd kunnen worden en dat bij het afnemen van een vragenlijst de operatio-
nalisatie ondersteund kan worden door betrouwbaarheids- en factoranalyses. Daarbij
wordt voor een groep managers eenzelfde, zogenaamd achterliggende structuur
verondersteld. De vragen die bij één begrip als bedoeld horen, hangen voor alle
managers op dezelfde manier samen.

In beide onderzoeken hebben we die gedachte van eenzelfde achterliggende
structuur gebruikt om te onderzoeken of die achterliggende structuur te vinden was.
Hiervoor hebben we factoranalyses uitgevoerd op deelverzamelingen van managers.
Net zoals bij Maas (1988) vonden wij ook tussen verschillende groepen managers
verschillende achterliggende begrippen. De gedachte van een begrip als bedoeld, dat
op één éénduidige en voor iedereen op eenzelfde wijze te concretiseren is, lijkt niet
houdbaar te zijn. Bij eenzelfde vragenlijst waarin verondersteld wordt dat er voor
iedereen eenzelfde achterliggend begrip geldt, kunnen we die veronderstelling ook
loslaten.

Uitgaande van deze nieuwe gedachte is het raadzaam om steeds weer te achter-
halen hoe managers een begrip als bedoeld omschrijven. In plaats van één en dezelfde
dimensie bij alle managers, zullen we vaak meerdere dimensies aantreffen. 
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In foto 3.2 illustreren we het onderscheid in dimensies door de rails en de bielzen
samen op de foto te nemen. De foto kun je van links naar rechts via de rails bekijken
en ook van de voorgrond naar achtergrond via de biels. Op een andere wijze kunnen
we ook het verschil in dimensies weergeven. Wanneer we de foto beschrijven, kun-
nen we steeds meer materiële details toevoegen. Door de functie van het vervoer over
het spoor erbij te betrekken, voegen we een andere dimensie toe.

3.3.2 De relativiteit van een beeld

De volgende twee eigenschappen hebben betrekking op de relativiteit van een beeld.
We hebben onder dit label de eigenschap geplaatst: het bewust zijn van het aggre-
gatieniveau van een beeld en de mogelijkheid tot veranderen van een beeldt. In plaats
van het woord ‘relativiteit’ hadden we ook het label ‘subjectiviteit’ kunnen kiezen,
maar dat leek ons een te beladen woord. Zowel in de wetenschappelijke setting als in
de praktijk van het managen roept dat woord allerlei associaties op die in ons onder-
zoek niet wenselijk zijn. Vandaar het label ‘relativiteit’. We kunnen ons bewust
worden van die relativiteit als we ons tevens realiseren dat een ander ook een beeld
heeft en dat bij het samenwerken ook nog nagedacht kan worden over een gezamen-
lijke voorstelling. Net zoals een mening herzien kan worden in de loop van de tijd, zo
is het wellicht ook mogelijk dat managers zich realiseren dat een voorstelling kan ver-
anderen.

De mate waarin de manager zich bewust is van het aggregatieniveau van het beeld
Deze eigenschap benadrukt het onderscheid tussen het ‘weet hebben’ van een beeld
van een managementteam en het ‘weet hebben’ van een beeld van een individuele
manager en van het ‘weet hebben’ van verschillende beelden die managers kunnen
hebben. Dit kwamen we onder meer tegen in het deelonderzoek Succes: een
onderzoek waarin de managementteamleden van een viertal bedrijven elk een set
vragen invulden. Op basis van die gegevens werd een soort gewogen gemiddelde
strategie opgesteld. Het eindresultaat zou dan de strategie zijn van het team. Er
bestonden echter duidelijke verschillen tussen wat men zelf vond en wat men dacht
dat door het team werd nagestreefd als strategie. Wanneer geen onderscheid gemaakt
wordt tussen een individueel beeld van iemand zelf, een individueel beeld van een
ander en een groepsbeeld, dan zouden dergelijke verschillen buiten beschouwing
blijven. Het onderscheid geeft managers de mogelijkheid om in samenwerkings-
situaties vragen te stellen over dat onderscheid en vragen te stellen over de eigen
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inbreng, de inbreng van anderen en de relatie met een teambeeld.
In foto 3.3 zien we twee sporen, die in de verte bij elkaar komen. Op de voor-

grond zien we twee afzonderlijke sporen. Deze twee afzonderlijke sporen stellen we
ons voor als individuele beelden. Op de achtergrond is slechts één spoor (één beeld)
te zien. We associëren dat met het teambeeld.

In een team roept deze eigenschap vragen op of de betrokken managers bij het
samenwerken moeten beslissen op welk spoor ze gaan zitten, welk beeld ze op welk
moment gaan gebruiken enzovoort. De sporen op de foto suggereren absolute keuzes
tussen het ene en het andere spoor, maar in de praktijk van het managen zullen er
meer nuanceringen mogelijk zijn. Duidelijk is dat een onderscheid gemaakt kan
worden. In het verloop van ons onderzoek heeft het formuleren van deze eigenschap
ertoe geleid dat de vraag naar de inhoud van het samenwerken belangrijker is
geworden in vergelijking met de start van het onderzoek. 

De mate waarin een beeld te veranderen is
In het deelonderzoek Harsen, spraken we alle managementteamleden afzonderlijk.
Verspreid over een tweetal weken vonden alle gesprekken plaats en tot slot woonden
we een managementteambespreking bij. Tijdens die teambespreking viel het ons op
dat de onderlinge verschillen die we hadden aangetroffen in de individuele gesprek-
ken grotendeels verdwenen waren. Het is mogelijk dat de verschillen op voorhand
werden afgestemd. Het is ook mogelijk dat dit een effect was van het bij elkaar zijn
als team en dat hier het verschijnsel van ‘groupthinking’ optrad. Of er nu wel of niet
was afgestemd, duidelijk was dat de beelden veranderd waren.

Het bracht ons ertoe om ‘verandering’ als afzonderlijke eigenschap van een beeld
te benoemen. Bij het deelonderzoek Harsen zagen we dat de verschillen tussen de
beelden in de loop van de tijd afnamen. De beelden van met name de omgeving
veranderden en gingen meer op elkaar lijken.

In foto 3.4 wordt de mogelijkheid tot veranderen weergegeven door opnieuw een
spoor met een wissel. Zoals het mogelijk is om op een ander spoor te komen zo is het
ook mogelijk dat een ander beeld ontstaat.

3.3.3 Het geheel overziend

De laatste twee eigenschappen hebben betrekking op de vragen: Hebben managers
een beeld van een situatie? En als ze dat hebben: Hoe sterk is dat beeld gekleurd door
voorkeur en overtuiging? 
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Het besef van een ‘Gestalt’
Met behulp van de relatie tussen letters en een woord kunnen we wel uitleggen wat
we bedoelen met deze eigenschap. Wanneer we een aantal letters naast elkaar plaatsen
dan is het soms mogelijk daar een woord in te zien. Uit de informatie die zich
aandient bij een waarnemer vormt de waarnemer zich een beeld. In het geval van het
woord vormen de letters de aangeboden informatie en is het woord het beeld. Uit de
psychologie kennen we het bekende verschijnsel van een ‘Gestalt’, een schema
(Sternberg, 1996). Het woord is als het ware het ‘Gestalt’. Maar het kan nog
complexer. Een manager kan als ‘Gestalt’ het woord hebben, maar het is ook goed
mogelijk dat hij de verzameling van waargenomen letters als een ‘Gestalt’ ziet.
Kijkend naar de letters van een woord veronderstellen we dat managers de letters als
het ‘Gestalt’ zien of het woord als het ‘Gestalt’ zien. In het geval van een woord is het
duidelijk dat er slechts één goede ‘Gestalt’ mogelijk is: het woord zoals dat in de
spellingsregels wordt voorgeschreven. Maar kijkend naar de verzameling van letters
wordt dat al heel wat moeilijker vast te stellen; in managementsituaties zijn meerdere
‘Gestalten’ mogelijk en zijn er meerdere goed.

In veel gevallen vormt een manager zich een ‘Gestalt’ waarbij lang niet alle
informatie aanwezig is. Wanneer in een situatie nog een letter ontbreekt, dan wordt
toch het woord, het beeld gevormd, zoals in ‘fototoestl’. Managers fantaseren als het
ware een beetje.

Om nog een ander voorbeeld te gebruiken, maken we weer een vergelijking met
het leggen van een tangram. Er zijn vele patronen mogelijk en de speler moet erin
slagen om met alle losse onderdelen dat ene patroon te leggen. Wanneer we over
beelden spreken dan helpt dit voorbeeld ons. Enerzijds kunnen managers een beeld
hebben, het ‘Gestalt’, en willen ze weten welke informatie daarbij hoort. Anderzijds
kunnen managers op de hoogte zijn van bepaalde informatie en zich daarbij afvragen
welk beeld, welk ‘Gestalt’, daarbij te vormen is.

De mate waarin het normatieve zichtbaar aanwezig is 
Net zoals we een foto mooi of lelijk kunnen vinden en daar min of meer zeker van
zijn, zo veronderstellen we bij een beeld ook dat de mate van zekerheid en het
waarderen een rol zal spelen. Managers vormen zich een beeld van de omgeving. Wat
vinden ze van dat beeld? En hoe zeker zijn ze van dat beeld?

In een van onze deelonderzoeken, Burkina Faso, werd een aantal managers van
diverse bedrijven gevraagd om de omgeving van hun bedrijf te beschrijven. Opval-
lend daarbij was dat ze in die beschrijvingen sterk de nadruk legden op de beoor-
deling van de markt: de mate waarin de omgeving (de markt) gunstig of niet gunstig
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Figuur 3.2   Een tangram leggen

was. In het deelonderzoek Harsen, waarin we een manager ondervroegen over de
gevolgen van een functiewisseling van assistent-bedrijfsleider naar bedrijfsleider,
troffen we aan dat de manager vond dat de zekerheid van zijn beeld was toegenomen.
Hij had meer informatie en meer vergelijkingsmogelijkheden.

In het deelonderzoek Promis werd managers gevraagd te reageren op 48 stellingen.
De stellingen hadden betrekking op eigenschappen van een nieuw te ontwikkelen
product, de omgeving van hun bedrijf en de bedrijfsmogelijkheden. Daarnaast
moesten ze ook aangeven hoe zeker ze waren van elk van die uitspraken. De ant-
woorden van managers van een ontwikkelteam werden samengenomen en aan de
hand daarvan werden voorspellingen gedaan over het toekomstperspectief van een
nieuw product. Binnen ons onderzoek hebben we gezien dat de managers omtrent de
beantwoording van de stellingen een weinig overeenkomst vertoonden. Temeer
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opmerkelijk omdat dit ook voorkwam bij producten waarover via de methode uit het
Promis-project goede toekomstperspectieven werden voorspeld. De overeenstemming
tussen de managers werd nog kleiner als ook rekening werd gehouden met de mate
van zekerheid.

In het deelonderzoek Ovens kregen we ook te maken met het normatieve. Daar
waar twee managers samen een aantal indicatoren zoeken om het verkoopproces van
hun producten te beschrijven, is het goed mogelijk dat ze tot overeenstemming komen
over welke aspecten van het verkoopproces van belang zijn. Bij een beoordeling van
het verkoopproces bestonden er verschillen in de onderlinge afweging van die
aspecten. Voor ons was dit een argument om een van de eigenschappen van een beeld
te omschrijven als de mate waarin het normatieve een rol speelt. 

 Kijken we naar foto 3.5 dan bedoelen we dat een beeld een waardering oproept
en een waardering inhoudt. Voor de auteur heeft deze foto een positieve waardering
omdat het een foto is die een beeld geeft van een zwembad in Kaya (Burkina Faso),
waar hij een weekend samen werkte met stafleden van de economische faculteit van
de universiteit van Ouagadougou. Het positieve voor de auteur wordt opgeroepen
door de herinnering aan de samenwerking met stafleden (en niet door het zwembad).
De waardering is nauwelijks los te koppelen van het beeld.

3.4 EEN HERINDELING VAN DE EIGENSCHAPPEN: NOG TWEE
NIEUWE EIGENSCHAPPEN

In de derde stap hebben we de ontwikkelde eigenschappen en het omgaan daarmee 
vergeleken met het reticulatiebegrip van In ’t Veld (1998). Om een systeem te
bestuderen, onderscheidt In ’t Veld twee hoofdmanieren. De eerste manier betreft de
afzonderlijke elementen en probeert vandaar uit het systeem te kunnen bestuderen. De
tweede manier lijkt op het bestuderen van de maan. Het kijken door de telescoop van
Galilei vergeleken met het kijken door de telescoop in een sterrenwachtstation levert
steeds weer andere beelden op. Het lijkt daarbij op het inzoomen van een fotolens. Bij
het inzoomen verschijnen steeds nieuwe beelden. Die nieuwe beelden hebben wel met
de eerste beelden te maken, maar bij het inzoomen is toch steeds weer sprake van een
nieuw beeld. Het nieuwe beeld dat ontstaat na het inzoomen is als geheel een detail
van het vorige beeld, maar kan ook op zich zelf geanalyseerd en beschreven worden
met behulp van onze eigenschappen. Bij het inzoomen of uitzoomen wordt de blik
verlegd van het ene aggregatieniveau van het systeem naar het andere niveau van het
systeem. In ’t Veld betitelt dit proces als een maanreisbenadering of reticuleren. Als
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we voor het te bestuderen systeem het beeld van een manager kiezen en dan het
reticuleren vergelijken met het omgaan met de door ons geformuleerde eigen-
schappen, dan is er een duidelijke overeenkomst te leggen. Een beeld typeren met
vragen aangaande de mate van detailleren, welke dimensies er te onderscheiden zijn
en op welk aggregatieniveau het beeld is, vertoont overeenkomsten met in- en
uitzoomen en het richten van een lens op een object. Op elk aggregatieniveau kunnen
we ons afvragen hoe de beschrijving verder te typeren is met het aangeven van de
hoeveelheid details en het aantal dimensies. Vragen aangaande de normativiteit en de
vraag naar het bewust zijn van een beeld passen daar ook bij maar worden niet bij het
reticuleren genoemd. In termen van een foto maken zijn dit vragen naar hoe mooi de -
foto is. En is datgene wat door de lens te zien is de moeite waard om een foto van te
maken. Met andere woorden: is het wel een (aantrekkelijke) beeld. De koppeling
tussen reticuleren en het omgaan met de eigenschappen van een beeld heeft ertoe
geleid dat we de eigenschap ‘aggregatieniveau’ zoals bij de eerste en tweede stap
omschreven hebben, aangescherpt. In die eigenschap liepen twee dingen door elkaar
heen: aggregatieniveaus zoals In ’t Veld dat omschrijft en de mate van abstractie van
een beeld. Vandaar dat we dat laatste als nieuwe eigenschap hebben geïntroduceerd.
Vergeleken met het bestuderen van de maan kan op elk moment van het inzoomen het
beeld getypeerd worden. Het onderscheid in momenten van inzoomen heeft
betrekking op het aggregatieniveau en op elk van die momenten is er sprake van
abstractie.

Verder heeft de koppeling ertoe geleid dat we in plaats van een driedeling een
tweedeling zijn gaan hanteren: eigenschappen die betrekking hebben op de structuur
van een beeld en eigenschappen die betrekking hebben op het omgaan met beelden.
Bij de eigenschappen die betrekking hebben op het omgaan met beelden plaatsen we
ook een nieuwe eigenschap, namelijk de wijze van combineren van de structuur-
eigenschappen en dan met name de eerste vier. In figuur 3.3 geven we de nieuwe
indeling grafisch weer.
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structuur omgang

Is het beeld veranderbaar?

Bewust zijn van een 'Gestalt',
bewuste beeldvorming.

Combineren van de eerste vier
structuureigenschappen:
reticuleren.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Figuur 3.3   Beeld: structuur en omgang

beeld

Hoeveel details en welke details
bevat het beeld?

Hoeveel dimensies en welke
dimensies bevat het beeld?

Op welk abstractieniveau is het
beeld?

Op welk aggregatieniveau is het
beeld beschreven?

Hoe normatief is het beeld?

De wijze van combineren van de structuureigenschappen is in wezen het reticuleren
zoals In ’t Veld dat omschrijft. Wij hebben op deze wijze daarvan een vertaling ge-
maakt in termen van eigenschappen van beelden.

Het volgende voorbeeld kan dit illustreren. Wanneer twee of meerdere managers
een bedrijf hebben bezocht dan hebben ze als het goed is veel informatie verzameld.
Dit zou bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek geweest kunnen zijn aan een afvalverwer-
kingsbedrijf in Twente. Daar maakten we een aantal foto’s. Na het ontwikkelen en
afdrukken kregen we ook een foto, een zogenaamde contactafdruk van alle
negatieven op één foto (foto 3.6). In termen van beelden zijn dit veel details, daarmee
hebben we de eerste eigenschap zichtbaar gemaakt. Met het vormen van een beeld
wordt het voor de waarnemer mogelijk een geheel, een ‘Gestalt’ te zien. Dat beeld
kan op verschillende manieren opgedeeld worden. Bijvoorbeeld een deel dat gaat
over hoe de mensen waren of over het gebouw enzovoort. Dit laatste illustreert de
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eigenschap van meerdere dimensies. Beide managers kunnen dit afzonderlijk doen.
Willen ze tot een gemeenschappelijk beeld van het bedrijfsbezoek komen dan zullen
ze met elkaar daarover moeten spreken. Om hun eigen beelden aan bod te laten
komen bij het vormen van een gemeenschappelijke beeld, bieden het begrip beeld en
de eigenschappen een goede mogelijkheid om dat systematisch te doen. Met behulp
van de eigenschappen kunnen ze aangeven wat ze als algemeen beeld hebben (het
‘Gestalt’), hoe algemeen dat beeld is (abstractie), welke kanten aan dat beeld er
volgens hen zijn (dimensies), hoe gedetailleerd ze die kanten kunnen invullen (mate
van detail) en hoe overtuigd ze zijn van hun beelden (normativiteit).

Deze nieuwe indeling en de toevoeging van twee nieuwe eigenschappen, een
uitwerking die we stap drie hebben genoemd, lijkt voldoende uitgekristalliseerd. In
relatie tot reticuleren zijn er overeenkomsten en vertonen de eigenschappen daar
verwantschap mee. De eigenschappen bieden ook de gelegenheid om het reticuleren
verder uit te werken en te omschrijven in termen van structuur van een beeld en het
omgaan met beelden.

Het resultaat van onze zoektocht hebben we achteraf vergeleken met de modellerings-
beslissingen zoals De Leeuw die omschrijft (De Leeuw, 1988, 2000). Wij zijn onze
zoektocht begonnen met zo weinig mogelijk vooronderstellingen en hebben bewust
de modelleringsbeslissingen buiten beschouwen gelaten tijdens ons zoekproces.
Achteraf is het de moeite waard om een vergelijking te maken. Daarbij realiseren we
ons dat de modelleringsbeslissingen onderdeel zijn van een bewust en rationeel
proces om een model te maken. Beelden ontstaan: dat kun meer of minder bewust zijn
en meer of minder rationeel. De vergelijking kent dus ook grenzen. De
modelleringsbeslissingen zijn (vrij naar De Leeuw, 1988, 2000):

1. De keuze van het doel van een model.
Wat is het gebruiksdoel van het model. 

2. Afbakeningsbeslissing.
Hier gaat het om de vraag waar je de grens trekt tussen systeem en omgeving.
Bijvoorbeeld bij het maken van een model van een eiland gaat het dan om
vast te stellen wat wel en wat niet tot een eiland behoort. Onmiddellijk wordt
het arbitraire karakter van de grensbeslissing duidelijk als we rekening
houden met de eb- en vloedbeweging. Maar ook als we die buiten be-
schouwing laten, blijft het trekken van de grens moeilijk: wanneer er sprake
is van nat of droog is op microbiologisch niveau ook een lastige maar niet
onmogelijk te beantwoorden vraag.

3. Aggregatieniveaus kiezen.
Beslist moet worden op welke verschillende niveau’s van aggregatie de orga-
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nisatie wordt bezien. Een directie kan gezien worden als ‘de directie’ en op
dat niveau bestudeerd worden maar ook kan een directie gezien worden als
een aantal directieleden en op dat niveau staan bijvoorbeeld de relaties tussen
de directieleden centraal.

4. Keuze van deelsystemen.
Aangegeven moet worden welke subsystemen, welke aspectsystemen en
welke fasesystemen men op het oog heeft. Men kan dan bijvoorbeeld de
informatievoorziening (een aspectsysteem) bekijken in een divisie van de
organisatie (een subsysteem) en in het bijzonder op de langere termijn (een
fasesysteem).

5. Soort model.
Men kan systemen onderscheiden in abstracte systemen en concrete syste-
men.

6. Keuze van de modeltaal.
Spreektaal, wiskundige taal, schema’s.

7. Model en systeemreticulatie.
Bij de modelleringsbeslissingen wordt ervan uitgegaan dat de beslisser een
model maakt van het te bestuderen systeem. De beslisser kan daarbij het
model meer of minder gedetailleerd maken en hij kan het te bestuderen
systeem meer of minder gedetailleerd beschouwen. Vanuit het model gerede-
neerd kan dat meer of minder details bevatten en wel of niet op hetzelfde
aggregatieniveau blijven. In het te bestuderen systeem wijzigt zich het
aggregatie niveau niet. Dit heet: modelreticulatie. Naast modelreticulatie
komt ook systeemreticulatie voor. Detaillering kan daar ook betekenen: meer
of minder details en het eventueel wijzigen van het aggregatieniveau.
Bijvoorbeeld bij het bestuderen van de directie als systeem kan de beslisser
in een model daarvan op directieniveau een beschrijving maken. Die
beschrijving kan meer of minder details bevatten. In dat model kan de
beslisser ook de onderlinge relatie tussen de directieleden betrekken (een
ander aggregatieniveau) en die relatie kan meer of minder gedetailleerd
omschreven worden. Er is dan sprake van modelreticulatie. In de model-
leringbeslissingen wordt bij modelreticulatie en systeemreticulatie het onder-
scheid tussen mate van detaillering en de niveaus niet gemaakt. (In onze
indeling van eigenschappen wel.)

Modelleringbeslissingen zijn onderdeel van een rationeel proces, beeldvorming kan
rationeel zijn maar dat hoeft niet. Modelleringsbeslissingen nemen is geen dynamisch
proces. Men maakt het model en daar wordt mee gewerkt. Beeldvorming is wel een
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dynamisch proces, en het resulteert ook in een model, namelijk een beeld, maar
beelden kunnen voortdurend veranderen. Een vergelijking heeft dus beperkingen.

Een aantal beslissingen vertoont duidelijk overeenkomst met onze eigenschap-
pen. Beslissing aangaande de grens, de afbakeningsbeslissing, heeft betrekking op
datgene wat bij een systeem beschouwd wordt en wat niet. Dat vertoont overeen-
komst met het zien van een ‘Gestalt’. Bij deze eigenschap staat centraal welk beeld
iemand ziet. En die vraag lijkt op vragen over wat wel en wat niet bij een systeem
hoort. Beslissingen aangaande aggregatieniveaus heeft een directe overeenkomst met
onze eigenschap van aggregatieniveaus. Beslissingen aangaande keuze van deel-
systemen vertonen overeenkomsten met de dimensies als het gaat om het onder-
scheiden van aspectsystemen (bijvoorbeeld de keuze voor informatievoorziening is
een dimensie) en fasesystemen (tijdsdimensie). Beslissingen aangaande het soort
model en dan met name gericht op het onderscheid tussen abstracte en concrete
systemen hebben overeenkomsten met onze eigenschap ‘de mate van abstractie’. 

De beslissing omtrent de wijze van reticuleren vertoont enerzijds overeenkomst
met onze eigenschap van het combineren van de eerste vier structuureigenschappen
en met de eigenschap die vraagt of het beeld veranderbaar is, en anderzijds weer niet.
Op het moment dat er sprake is van reticulatie is er overeenkomst. Maar meestal
wordt slechts eenmaal gereticuleerd, modelleren is statisch. Onze eigenschap heeft
een meer dynamisch karakter; daar ligt het verschil.

De beslissingen aangaande het doel van het model en de taal van het model
hebben niet een directe overeenkomst met de eigenschappen, en twee eigenschappen
vertonen weinig overeenkomst met de modelleringsbeslissingen: de mate van
detailleren en de normativiteit. Met betrekking tot de normativiteit is het duidelijk dat
er geen overeenkomst is. Wij maken wij onderscheid tussen detaillering, dimensies en
aggregatieniveaus terwijl in modelleringstaal dat onderscheid anders ligt. Detaillering
en aggregatieniveaus zijn daar sterker met elkaar verbonden in de reticulatie. En daar
waar wij spreken over dimensies wordt in de modelleringstaal gesproken over
aspectsystemen.

De vergelijking met de modelleringsbeslissingen levert ons het inzicht op dat er
overeenkomsten en verschillen zijn. De overeenkomsten zijn een ondersteuning van
onze onderzoeksresultaten. Datgene wat wij vonden is deels een bevestiging van
reeds bestaande kennis. De verschillen zijn een bevestiging van de ingenomen positie
bij aanvang van het onderzoek om met een zo open mogelijke houding (zie Jonker en
Pennink, 2000) beelden te bestuderen. Zonder die open houding waren de verschillen
niet gevonden. De vergelijking levert verder inhoudelijke vragen op over onder meer
het statische karakter van de modellering, en wat betreft onze eigenschappen onder
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meer over de eigenschap ‘het zien van een Gestalt’. Niet alleen een beeld zien maar
ook het onderscheid tussen wat wel en wat niet tot het beeld behoort is van belang. 
 

3.5 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk hebben we onze zoektocht door de empirie beschreven. Het betrof
een zoektocht langs allerlei managementsituaties en met behulp van drie stappen zijn
we uiteindelijk tot een aantal eigenschappen gekomen. In de eerste stap hebben we
vijf eigenschappen omschreven. Dit was een belangrijke stap in het ordenen van al
het onderzoeksmateriaal aangaande beelden. In een tweede stap hebben we een orde-
ning van die eigenschappen gemaakt, de eigenschappen uitgebreid beschreven met
behulp van taal en foto’s en we hebben een zesde eigenschap geïntroduceerd.
 Ten slotte in de derde stap hebben we een nieuwe ordening gemaakt en daarbij
opnieuw extra eigenschappen geïntroduceerd. Zo kregen we een vijftal eigenschappen
dat de structuur van een beeld weergeeft en een drietal eigenschappen dat ingaat op
de omgang met beelden.

De acht eigenschappen zijn onderdeel van het model van een beeld. In hoofdstuk
6 komen we daar weer op terug. Met behulp van het model van het beeld wordt het
mogelijk om onze aandacht te richten op het ontwikkelen van een model van de rol
van beelden bij het samenwerken.

Daarvoor gaan we in hoofdstuk 5 uitgebreid in op de aard en de kern van het
samenwerken. Dat doen we door de resultaten te beschrijven van een zoektocht door
de literatuur die betrekking heeft op het samenwerken in organisaties, communicatie
in organisaties en systeemtheorie. Maar voordat we daaraan toekomen, beginnen we
de zoektocht in de literatuur die de meeste verwantschap vertoont met beelden. In
hoofdstuk 4 vergelijken we het begrip beeld en de tot nu toe omschreven eigen-
schappen met een aantal begrippen uit de sociaal-psychologische literatuur.



Foto 3.1
De mate van gedetailleerdheid weergegeven
door het bovenaanzicht van de wijze waarop
rails aan een spoorbiels bevestigd zijn.

Foto 3.2
Het gebruik van één of meerdere dimensies
komt tot uiting doordat het mogelijk is in  de
foto van links naar rechts via de rails of van
voorgrond naar achtergrond via de biels te
kijken.



Foto 3.3
De mate waarin het beoordelende zichtbaar aanwezig is wordt in deze foto’s opgeroepen door
een zwembad in Kaya, waar de auteur heeft samengewerkt met collega-stafleden van de
economische faculteit van Ouagadougou (Burkina Faso).

Foto 3.4
De twee afzonderlijke sporen op de voorgrond stellen individuele beelden voor. Het ene spoor
op de achtergrond associëren we met het teambeeld.



Foto 3.5
De mogelijkheid tot veranderen weergegeven
door het wisselen van het ene spoor naar het
andere spoor.

Foto 3.6
De contactafdruk bevat een overzicht van vele foto’s. In termen van beelden zijn dit veel
details. Het is mogelijk om een indruk te vormen uit deze foto’s. In termen van beelden heet dit
een ‘Gestalt’.



HOOFDSTUK 4

ZOEKTOCHT DOOR DE LITERATUUR: 
KIJKEN NAAR BEELDEN ALS ‘OBJECT’ VAN ONDERZOEK 

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk vervolgen we onze zoektocht door de
literatuur. Niet alleen Weick is uitgebreid ingegaan op het proces van waarnemen (zie
hoofdstuk 1 en ook hoofdstuk 5). Ook andere auteurs hebben bijdragen geleverd aan
dit onderwerp. In dit hoofdstuk vergelijken we het begrip beeld met de literatuur die
betrekking heeft op concepten die vergelijkbaar zijn. Het resultaat daarvan komt in de
tweede paragraaf aan de orde. Vervolgens behandelen we naast Weick een aantal
auteurs dat ook ingaat op het vraagstuk van de representatie. Het gaat dan in onze
termen om een mogelijke relatie tussen het beeld dat een manager zich maakt en/of
heeft en de ‘werkelijkheid’ die daaraan gerelateerd kan worden. Het is daarbij niet de
bedoeling om een uitgebreide wetenschapsfilosofische verhandeling te houden. Wel
om aan te geven dat de studie naar beelden en het omgaan met beelden die vraag-
stukken niet kan negeren. In de slotparagraaf geven we een korte samenvatting van
dit hoofdstuk. In het volgende hoofdstuk vervolgen we de zoektocht door ons te
richten op het samenwerken, de communicatie tussen managers en de rol van beelden
bij het samenwerken.

4.2 BEELDEN VERGELEKEN MET EEN AANTAL CONCEPTEN

Het is nuttig om een beeld verder te omschrijven door een vergelijking te maken met
een aantal gelijksoortige concepten. Door de overeenkomsten en verschillen wordt
dan duidelijker wat wij wel en niet onder een beeld verstaan. We vergelijken beelden
met de volgende concepten:

1. een perceptie,
2. een attitude,
3. een visie,
4. kennis,
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5. object van onderzoek,
6. onzekerheidsreductie, en
7. de intenties van een actor.

1. Een perceptie
Een perceptie is een waarneming die door de waarnemer is voorzien van een bete-
kenis. “... perceiving is an act, not a response, an act of attention, not a triggered im-
pression, an achievement, not a reflex.” (Gibson, 1997, p. 153). Wanneer een waar-
neming doelbewust plaatsvindt, noemen we dit een apperceptie (zie ook paragraaf
5.5.2.). Met een perceptie wordt de werkelijkheid bedoeld zoals een individu die ziet
(De Leeuw, 1994, p. 211). De Leeuw hanteert in dit verband ook (ontleent aan In ’t
Veld, 1998) de term Real Life System (RLS): het totaal aan denkbeelden van iemand
over de werkelijkheid. 

Een perceptie geeft de eigenaar een manier om met de werkelijkheid om te gaan:
“People make meaning by abstracting relevant essential structures, which then sub-
stitute for the original. The familiarity and simplicity of the abstracted structure then
makes it workable for everyday undertakings.” (Fiske, 1993, p. 162). 

Het concept ‘perceptie’ laat zien dat een beeld van iets selectie inhoudt, een
bewuste handeling kan zijn (en dan noemen we het een apperceptie) en dat beteke-
nisgeving een rol speelt. 

2. Een attitude
Een attitude is een houding ten opzichte van iets of iemand. En daarmee is een atti-
tude te vergelijken met een voorstelling van iemand of iets. Zanna en Rempel (1988,
p. 319) omschrijven een attitude als: “We regard an attitude as the categorization of a
stimulus object along an evaluative dimension based upon, or generated from three
general classes of information: 

- cognitive information,
- affective/emotional information, and
- information concerning past behaviors or behavioral intentions.”

Een attitude heeft een algemeen beoordelend karakter en een binding met toekomstig
gedrag: “Een attitude is:

- een staat van gereedheid die een richtinggevende en dynamische invloed op
het gedrag uitoefent;

- een positieve, negatieve of neutrale evaluatie van een object, die invloed
heeft op het gedrag ten opzichte van dat object” (Paul, 1994, p. 285). 
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beelden en het bestuderen door een onderzoeker van die beelden, de beelden van de
manager en het model van de onderzoeker beïnvloeden.

6. Onzekerheidsreductie
Wanneer managers in een organisatie functioneren dan komt er een enorme stroom
van informatie op ze af. Daarbij moeten zij zich het volgende afvragen:

- Welke informatie is waardevol?
- Is de informatie wel juist?

De manager zal om moeten gaan met de informatie ook met de wetenschap dat hij
niet al die informatie kan bevatten en dat er wellicht ook informatie ontbreekt (Simon,
1976). In deze situatie vormt hij zich meer of minder bewust een beeld. Daarmee is
het beeld een middel om met de onzekerheid waarmee de manager zich ge-
confronteerd ziet, om te gaan. Een beeld reduceert de onzekerheid. Het vormen van
een beeld is zo beschouwd een rationeel slimme manier om met de onzekerheid van te
veel informatie of te weinig informatie om te gaan.

We leren uit deze vergelijking dat het vormen van een beeld een slimme manier
kan zijn om de onzekerheid aangaande de informatiestromen of de afwezigheid daar-
van, te reduceren.

7. De intenties van een actor
Tot slot maken we een vergelijking met de intenties van een actor volgens de om-
schrijving van Weber (Thurlings, 1975). 

Om mensen te bestuderen, maakte Weber gebruik van de (conceptuele) gedachte
dat mensen te beschouwen zijn als rationele actoren die handelen op basis van
intenties. Intenties zijn drijfveren van mensen, die niet te zien zijn. Het simpel weg
waarnemen van intenties is niet mogelijk. Daarom introduceerde Weber het begrip
‘Verstehen’. Hiermee duidde hij op een systematische manier van begrijpen van het
handelen. Net zoals Weber op zoek is naar de intenties, zijn wij op zoek naar de
beelden die een rol spelen in het handelen van managers. In tegenstelling tot Webers
idee om bij die studie op individueel niveau te blijven, stellen wij voor om te ver-
onderstellen dat managers in hun hoofd ook een beeld maken van wat zij denken dat
het team zal denken. Op deze wijze introduceren we naast het individuele niveau het
niveau van het team. In hoofdstuk vijf komt dit onderscheid weer terug bij het om-
schrijven van communicatief handelen. Wij zijn op zoek naar beelden op het indivi-
duele niveau én op het samenwerkingsniveau. De vergelijking tussen het beeld en de
intenties van een actor levert dit expliciete verschil op. Als overeenkomst levert het
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Maar volgens Augoustinos (1995, p. 13) bestaat een attitude niet: “The fact that we
choose to summarize a variety of behaviors, both verbal and non-verbal, with the
label ‘attitude’ does not mean that ‘attitude’ exists. It is no more than a summary, a
description, a hypothetical construct, with more or less use in helping us understand
the world around us.” 

Uit de bestudering van het begrip attitude nemen we over dat bij de beelden van
een manager rekening moeten worden gehouden met een aantal componenten:
cognitieve informatie, affectieve informatie, een historisch accent, een beoordelend
aspect en een gerichtheid op toekomstig handelen.

3. Een visie 
Een visie wordt gezien als een blik voorwaarts in de toekomst. Het is een idee over
hoe iets zou moeten zijn. Een visie is een beeld van de toekomst (Senge 1995, p.
261). Een visie bestaat volgens Collins en Porras (1998, p. 220) uit twee hoofdcom-
ponenten: een ‘core ideology’ en een ‘envisioned future’. De ‘core ideology’ heeft te
maken met de waarden die een individu belangrijk vindt. Een ‘envisioned future’ is
het hebben van een toekomstbeeld dat tegelijkertijd concreet en nog niet bestaand is.
Fransman (1999, p. 1) vatte een visie minder vooruitkijkend op: “At the most general
level vision refers to beliefs about what the world is like, how it changes, and what it
will be like with and without the believer’s interventions.” 

De verbinding met het al eerder genoemde concept Real life System is hier ook
duidelijk. Een visie op iets hebben is sterk verbonden met de gedachte van: zo zou het
moeten zijn. Uit de bestudering van het begrip visie nemen we over dat een beeld van
iets sterk verbonden kan zijn met een idee over hoe het zou moeten zijn. In het
modelleren van een beeld van iets, moeten we dus rekening houden met het toekomst-
gerichte en het normatieve.

4. Kennis
Davenport en Prusak omschreven kennis als: “Knowledge is a fluid mix of framed
experiences, values, contextual information, and expert insights that provides a frame-
work for evaluating and incorporating new experiences and information. It originates
and is applied in the minds of knowers.” (Davenport en Prusak, 1998, p. 5). Deze
omschrijving laat zien waar kennis uit bestaat: “... a fluid mix of framed experiences,
values, contextual information and expert insights.” Verder laat de omschrijving zien
waar kennis voor gebruikt wordt:”... a framework for evaluating and incorporating
new experiences and information.” En tot slot waar we kennis kunnen vinden: “...in
the minds of knowers”. (Het is duidelijk dat we ons hier richten op kennis in relatie
tot individuele managers en ons niet richten op kennis in bedrijven en de daarbij
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horende bedrijfskundige literatuur over kennismanagement.)
Net zoals kennis veronderstellen we dat de beelden die managers hebben, te

vinden zijn in de hoofden van managers. Het beeld dat een manager heeft in een
situatie kan dienstdoen als een framework, maar we zien het beeld toch meer als
‘kennis die is toegepast in een situatie’. We zien de beelden als een deelverzameling
van kennis. Het gaat niet om kennis in het algemeen van een manager, maar om de
specifieke combinatie uit de mix (volgens Davenport en Prusak) die hij gebruikt of
gaat gebruiken in een situatie. Het is om in termen van Weick te spreken ‘enacted
knowledge’. Hiermee kunnen de beelden die we willen modelleren ook de link zijn
tussen niet-geëxpliciteerde en geëxpliciteerde kennis. In een concrete situatie vult de
manager zijn kennis in. Daarmee bedoelen we dat hij zijn kennis geschikt maakt en
toepast in een concrete situatie bij een concreet managementvraagstuk. Bij die invul-
ling maakt hij gebruik van wat hij expliciet weet en datgene wat hij niet expliciet
weet. Door naar zijn beeld te kijken, wordt het mogelijk om het resultaat van die
combinatie (van niet te expliciteren en wel te expliciteren kennis) zichtbaar te maken. 

Uit de bestudering van het concept ‘kennis’ nemen we over dat de beelden van
managers gebonden zijn, gericht zijn op een specifieke situatie en daarmee een deel-
verzameling vormen van de kennis die managers hebben.

5. Object van onderzoek
De beelden die een manager heeft, kunnen we ook beschouwen als een object van
onderzoek. Wij achten het niet mogelijk om die beelden rechtstreeks te beschouwen
zonder dat die beelden veranderen. Onze beschrijvingen roepen reacties op van die
managers en daarmee verdient de typering ‘object van onderzoek’ enige kantteke-
ningen. Door naar beelden en managers te kijken als objecten, wordt de indruk ge-
wekt dat de onderzoeker alleen als een buitenstaander in de rol van een expert
beelden en het samenwerken van managers kan beschrijven en beoordelen, zonder
aan die managers zelf te vragen wat zij van die beelden en het samenwerken vinden.
Dat is op zich mogelijk, maar wij denken dat het beter is om ook aan die managers
zelf te vragen hoe zij over hun beelden denken en hoe zij de rol van beelden bij het
samenwerken zien. Op dat moment zijn de managers ook subject; ze nemen deel aan
het onderzoek. Daarom is in de titel van dit hoofdstuk het woord ‘object’ omgeven
door aan- en afhalingstekens. De beelden en de managers zijn het object van onder-
zoek, maar de managers spelen in zekere zin ook een actieve rol in het onderzoek naar
beelden en daarmee zijn ze ook subject van onderzoek. 

Wanneer we het begrip ‘beeld’ relateren aan het begrip ‘object van onderzoek’
dan zien we in en nemen we over dat het expliciteren door een manager van zijn
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bestuderen op dat het beeld ook in het hoofd van een manager zit, dat het beeld
gerelateerd is aan het handelen, alleen indirect is waar te nemen en dat bij het indirect
waarnemen het systematisch begrijpen een rol speelt.
 
In hoofdstuk 3 hebben we een beeld als volgt omschreven: Gegeven een manage-
mentvraagstuk zal een manager zich een voorstelling maken van de situatie. Die voor-
stelling benoemen wij als ‘een beeld’. Uit de vergelijking met de diverse concepten
kunnen we definiëren dat beelden:

- betrekking hebben op een manier van kijken, maar dan gebonden aan een
situatie, een tijdstip en gebonden aan een mogelijke handeling die een actor
wil ondernemen;

- niet alleen gaan over de toekomst en een mogelijk gewenste toekomst, een
beeld kan ook betrekking hebben op een huidige situatie;

- niet bewust hoeven te zijn;
- ontstaan door betekenisgeving;
- zowel geëxpliciteerde kennis als niet-geëxpliciteerde kennis kunnen omvat-

ten en een invulling van kennis zijn in een concrete situatie gegeven een
managementvraagstuk;

- beïnvloed worden door studie ernaar; en 
- op individueel niveau en op teamniveau een rol spelen.

In de volgende paragraaf gaan we in op de relatie tussen een beeld en de situatie waar
het beeld bij hoort.

4.3 BEELDEN IN RELATIE TOT (CONCRETE) SITUATIES

We veronderstellen dat mensen een beeld maken van de werkelijkheid zoals die zich
aan hen voordoet. En die beelden kunnen ze op allerlei manieren zichtbaar maken. Ze
kunnen aan een ander vertellen wat ze zien, ze kunnen een geschreven versie maken,
een schilderij, een foto, een film enzovoort. Bij deze veronderstelling kunnen we ons
afvragen hoe de relatie is tussen het beeld dat iemand heeft en de werkelijkheid zoals
die zich aan diegene voordoet. Om deze relatie te verhelderen, beginnen we met een
vergelijking van de relatie tussen een fysiek object en een foto daarvan. Het lijkt
eenvoudig om de afbeelding (de foto) met het object te vergelijken en vast te stellen
in welke mate ze op elkaar lijken. Het wordt echter lastiger indien we bijvoorbeeld
een macrofoto nemen. Hoe weten we of het beeld scherp genoeg is en of de kleur juist
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is? 
In het geval van een macrofoto is het veel moeilijker of nauwelijks mogelijk om

een mate van overeenkomst vast te stellen tussen afbeelding en object. Ook niet als
beide objecten, de foto als zodanig en het object, aanwezig zijn. Want de mate van
vergroting kan zo sterk zijn dat het erop lijkt alsof de foto refereert aan een ander ob-
ject. Wanneer twee mensen over die macrofoto zouden spreken met het doel om
samen vast te stellen welke de relatie tussen foto en fysiek object is, dan zouden ze
een beroep moeten doen op het voorstellingsvermogen met betrekking tot dat object
en een eventueel gemeenschappelijke voorstelling van het fysieke object. 

Foucault (1988) laat met behulp van het bekende werk van Margritte (een schil-
derij met daarop een afbeelding van een pijp en de zin: “Ceci n’est pas une pipe.”)
zien dat een afbeelding en het object niet hetzelfde zijn. De zin op de afbeelding is
geheel correct, maar bij de waarnemer wordt iets vreemds opgeroepen. Bij de zin “dit
is geen pijp” denkt de lezer/kijker: “Vreemd, ik zie een pijp en de zin zegt dat het
geen pijp is!” Foucault legt ons in woorden uit dat het hier om een voorstelling van
een pijp gaat en op deze wijze klopt de zin ook qua betekenis. Het is inderdaad geen
pijp maar een voorstelling van een pijp. De relatie tussen afbeelding en object wordt
in dit geval nog ingewikkelder omdat ook de taal hierin een rol speelt. De zin roept
een ander achterliggend idee op (namelijk een voorstelling waarin het object ontkent
wordt) dan dat de afbeelding oproept (namelijk een pijp die aanwezig is).

We zien dat bij een beeld van een fysiek object allerlei lastige vragen gesteld
kunnen worden over de relatie tussen beeld en object. Hoe zal het zijn wanneer een
manager zich een voorstelling maakt van een niet-fysiek object? We kunnen dan
bijvoorbeeld denken aan de markt of de organisatie. Een vergelijking tussen voor-
stelling en object wordt nu moeilijker, want refereren aan eigenschappen van het ob-
ject is lastig omdat die niet te zien zijn. De markt is immers niet te zien.

Vervolgens roept dat vragen op zoals: Wat is een organisatie? Wat denken
mensen dat een organisatie is? Sommige mensen zullen naar een gebouw wijzen,
andere wijzen naar wat een organisatie doet, weer andere wijzen naar de missie van
een organisatie. Het is duidelijk dat hier de relatie tussen beeld en het niet-fysieke
object nog ingewikkelder ligt omdat de referentiepunten niet onmiddellijk zichtbaar
zijn. En dat roept vervolgens vragen op over het niet-fysieke object en een eventueel
achterliggende idee over het niet-fysieke object en vervolgens kunnen vragen over de
relatie tussen de voorstelling en het niet-fysieke object uitlopen op een complete
spraakverwarring. Het kan zelfs zover gaan dat men de vragen over de relatie tussen
de voorstelling en het niet-fysieke object niet meer stelt en alleen nog uit wil gaan van
de voorstelling die iemand heeft. 

Berting (1997) brengt enige ordening aan in deze vragen over de relatie tussen
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beeld (hij gebruikt de term ‘voorstelling’) en werkelijkheid door te spreken over een
aantal typen collectieve beelden. “Een eerste type dat dicht in de buurt komt van de
rationalistisch-positivistische benadering is de collectieve voorstelling die betrekking
heeft op een in principe objectief waarneembare werkelijkheid.” (Berting, p. 54). Een
tweede type collectieve voorstelling heeft betrekking op de relatie tussen voorstelling
en sociale werkelijkheid. “De verhouding is dan aanzienlijk complexer.” (Berting, p.
54). Een derde type collectieve voorstelling betreft die sociale constructies die ver-
wijzen naar de sociale werkelijkheid, maar die niettemin een poging om ze empirisch
te onderbouwen door systematische observaties niet zouden overleven wanneer de
onderzoeksresultaten zouden worden aanvaard. “ (Berting, p. 55). Een vierde type
voorstelling betreft: “... voorstellingen van niet-bestaande werkelijkheden, maar die
door de aanhangers worden voorgesteld als mogelijke werkelijkheid.” (Berting, p.
56). Volgens Berting (p. 56) is dit type sterk verbonden met het sociaal con-
structivisme. Tot slot beschrijft hij nog een vijfde type. “Dat zijn collectieve voorstel-
lingen van hoogstwaarschijnlijk niet-bestaande empirisch nooit kenbare of realiseer-
bare werkelijkheden.” We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan beelden over hemel
en hel, die uiteraard wel maatschappelijke effecten kunnen hebben, aldus Berting. 

Ook Weick (1995) gaat in op de relatie tussen het ontstane beeld en de vraag
naar onjuiste of minder precieze percepties. Volgens hem is de vraag naar een juiste,
nauwkeurige perceptie secundair. Hij wijst erop dat mensen een schifting moeten
maken in de informatie die ze krijgen, tussen nuttige, bruikbare informatie en ruis.
Het is juist belangrijk dat mensen filteren en keuzes maken bij het waarnemen. Bij dat
waarnemen proberen mensen een zinvol verband te leggen tussen enerzijds de
uitgekozen informatie en anderzijds overtuigingen en motieven die ze nastreven,
Weick (p. 61) omschrijft dat als volgt: “... filtered information is less accurate but, if
the filtering is effective than it is more understandable.” In het proces van zingeving
staan dus niet de vragen centraal die ingaan op de juistheid en nauwkeurigheid. Het
gaat dan om de vragen of mensen inderdaad instaat zijn om betekenis te verlenen aan
informatie en hoe die betekenis eruitziet. Volgens Weick (p. 61) gaat het om: “...
plausibility, coherence and reasonableness.”

Veel van deze voorgaande vragen worden in de dagelijkse praktijk van het om-
gaan van mensen met elkaar niet gesteld. Ook in de praktijk van managers komen
deze vragen niet elke dag voor. In de meeste gevallen veronderstelt men dat datgene
waarover men spreekt duidelijk is voor de ander en als dat niet het geval is, enige
uitleg het probleem uit de wereld helpt. En dat is in zijn algemeenheid goed. Het
omgaan met elkaar zou een onmogelijke zaak worden indien steeds opnieuw al deze
filosofische vragen beantwoord moeten worden. Toch zijn er situaties waarin het
goed kan zijn om toch dergelijke vragen te stellen. We kunnen bijvoorbeeld denken
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aan managementvraagstukken die niet oplosbaar lijken te zijn. In het volgende
hoofdstuk gaan we verder in op een typering van mogelijke vraagstukken waarbij het
wel handig is om deze vragen te stellen.

Tot slot van deze paragraaf vergelijken we de relatie tussen beeld en object met
de relatie tussen een begrip als bedoeld en een begrip als bepaald. Deze twee begrip-
pen en hun relatie hanteert De Groot (1961) bij het omschrijven van het operationa-
liseren. 

Operationaliseren is een activiteit die voorkomt bij het uitvoeren van onderzoek.
Wanneer een onderzoeker zijn theoretische begrippen wil omzetten in tastbare, waar-
neembare eenheden dan zal hij allereerst zijn begrippen als bedoeld moeten defi-
niëren. Vervolgens zal hij via het omschrijven van dimensies van dat begrip komen
tot concrete indicatoren die waarneembaar zijn. Die concrete indicatoren die op een
eenduidige wijze waarnemingen vastleggen zijn gezamenlijk het begrip als bepaald.
Bij het operationaliseren is het de bedoeling dat het begrip als bepaald een goede
afspiegeling is van het begrip als bedoeld. Voor die beoordeling zijn instrumenten
voorhanden (validiteits-, bruikbaarheids- en betrouwbaarheidsvragen) en is het moge-
lijk om als onderzoekers een debat te voeren over de wijze waarop de operationali-
satie heeft plaatsgevonden. In dat debat staan vragen centraal zoals: Wat is ‘het begrip
als bedoeld’? Welke dimensies worden uitgekozen? Hoe worden die dimensies
geconcretiseerd? Is de relatie tussen ‘begrip als bedoeld ‘ en ‘begrip als bepaald’ wel
een acceptabele?

Wanneer we de relatie tussen ‘begrip als bedoeld’ en ‘begrip als bepaald’ ver-
gelijken met de relatie tussen een object en een beeld, dan opent dat de mogelijkheid
dat mensen - zeker als het object niet fysiek is te veronderstellen - een (achter-
liggende) idee hebben van het object en bij dat achterliggend idee zich een beeld
vormen. In de analogie met het operationaliseren zouden we het achterliggende idee
kunnen beschouwen als een begrip als bedoeld en het beeld als een begrip als
bepaald. Vervolgens zouden we de relatie tussen het niet-fysieke object en het beeld
kunnen belichten met vragen die lijken op de vragen die gesteld worden bij de relatie
tussen ‘begrip als bedoeld’ en ‘begrip als bepaald’. Wij denken daarbij aan vragen
als:

- Hoe omschrijven mensen de achterliggende idee?
- Welke dimensies onderscheiden ze?
- Hoe maken ze hun beeld zichtbaar?
- Omschrijven mensen individueel of samen de achterliggende idee? (Zie ook

hoofdstuk 6.)

Deze vergelijking roept boeiende maar ook lastige vragen op bij het modelleren van
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de beelden van managers en bij het modelleren van het omgaan met die beelden bij
het samenwerken.

In de relatie tussen object en beeld concluderen we dat:
 - de relatie tussen object en beeld lang niet altijd eenduidig is;

- mensen er meestal vanuit gaan die relatie wel eenduidig is;
- taal een belangrijke zelfstandige rol speelt; en
- daarnaast de gedachte van een achterliggend idee bij niet-fysieke objecten

een hulpmiddel kan zijn om te spreken over de relatie tussen beeld en object.

4.4 CONCLUSIE

We kunnen nu een definitie van een beeld geven:
Een beeld is een model in het hoofd van een manager op basis waarvan hij
gaat handelen (of handelt of heeft gehandeld) op een gegeven tijdstip.

Door de vergelijking van een beeld met een aantal andere begrippen hebben we
geconcludeerd dat beelden:

- betrekking hebben op een manier van kijken, maar dan gebonden aan een
situatie, een tijdstip en gebonden aan een mogelijke handeling die een actor
wil ondernemen;

- niet alleen gaan over de toekomst en een mogelijk gewenste toekomst, een
beeld kan ook betrekking hebben op een huidige situatie;

- niet bewust hoeven te zijn;
- ontstaan door betekenisgeving; en
- zowel geëxpliciteerde kennis als niet-geëxpliciteerde kennis omvatten en een

invulling van kennis zijn in een concrete situatie gegeven een management-
vraagstuk.

Vervolgens hebben we de relatie tussen een beeld en een concrete situatie of een
object nader bekeken. Die relatie tussen een beeld en een concrete situatie is gecom-
pliceerd. In de relatie tussen object en afbeelding hebben we geconcludeerd dat:
 - de relatie tussen object en beeld lang niet altijd eenduidig is;

- mensen er meestal van uitgaan dat die relatie wel eenduidig is;
- taal een belangrijke zelfstandige rol speelt; en
- de gedachte van een achterliggend idee bij niet-fysieke objecten een hulp-
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middel kan zijn om te spreken over de relatie tussen beeld en object.

De analogie met het operationaliseren geeft gelegenheid om over de relatie tussen
beeld en, met name, niet-fysieke objecten boeiende maar lastige vragen te stellen
zoals:

- Hebben managers een gemeenschappelijk idee over bijvoorbeeld de omge-
ving?

- Zien managers een geheel, een ‘Gestalt’?
- Zien ze dat ‘Gestalt’ gezamenlijk?
- Welke dimensies onderscheiden zij daarbij?

In het volgende hoofdstuk vervolgen we onze zoektocht door de literatuur door ons te
richten op het samenwerken, de communicatie in organisaties en systeemleer.



HOOFDSTUK 5

VERVOLG VAN DE ZOEKTOCHT DOOR DE LITERATUUR:
KIJKEN NAAR HET SAMEN WERKEN VAN MANAGERS

5.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste inzichten aangaande het samenwerken van
managers behandelt, die we in de literatuur gevonden hebben en die relevant zijn voor
ons onderzoeksthema. In paragraaf 5.2 geven we een beschrijving van de wijze
waarop in twee geheel verschillende werelden, namelijk de bouwwereld van de grote
projecten en een ziekenhuis, naar samenwerken wordt gekeken. Op basis daarvan
werken we drie thema’s aangaande het samenwerken uit. In paragraaf 5.3 staat de
bereidheid tot samenwerken centraal. In hoofdstuk 1 kwam dit thema ook al bij Isaacs
aan de orde en hier werken we dit thema werken verder uit met behulp van het werk
van Barnard. Uit dat werk stellen we met name zijn ideeën over het coöperatieve
samenwerken centraal. In paragraaf 5.4 wordt de relatie tussen de mensen die
samenwerken belicht met behulp van delen uit het werk van Habermas. Voor ons
onderzoek is daarbij het onderscheid tussen strategisch en communicatief handelen en
de daarbij behorende relatie tussen samenwerkenden belangrijk. Dit thema sluit aan
bij de verhouding tussen individuen onderling en tussen het individu en het team
zoals Isaacs dat al introduceerde. In paragraaf 5.5 gaan we nader in op de commu-
nicatie tijdens het samenwerken. Dit thema is verbonden met het imaginisatieproces
van Morgan waarin communicatie en het begrijpen van elkaar belangrijk zijn. Het
klassieke model van ‘zender, ontvanger en boodschap’ is daarbij als basis nog steeds
van toepassing, maar heeft zeker uitbreiding nodig in het kader van dit onderzoek.
Aan de hand van het onderscheid gemaakt door Krone, Jablin en Putman (1987) in
een mechanische, een psychologische, een interpretatieve en een systemische ziens-
wijze bespreken we communicatie bij het samenwerken, het klassieke model en een
aantal uitbreidingen op dat model. In de laatste paragraaf (5.6) geven we een samen-
vatting van dit hoofdstuk.
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5.2 SAMENWERKEN OMSCHREVEN DOOR MENSEN UIT DE PRAKTIJK

Wat is samenwerken? Op het eerste gezicht lijkt dat duidelijk: samenwerken is iets
samen doen. Maar wanneer we verder nadenken over samenwerken dan komen we er
al snel achter dat een echt goede omschrijving van samenwerken lastig is. Het
omschrijven van samenwerken lijkt op het omschrijven van tijd. Iedereen weet of
denkt te weten wat tijd is, maar bij het helder omschrijven ervan ontstaan toch moei-
lijkheden. Om toch een omschrijving te maken van het samenwerken, hebben we uit
twee heel verschillende hoeken omschrijvingen gevonden met betrekking tot samen-
werken. De eerste invalshoek komt uit een jaarverslag van een ziekenhuis waarin uit-
spraken van diverse betrokken medewerkers over het samenwerken zijn opgenomen.
De tweede invalshoek komt uit de wereld van de bouw en betreft uitspraken van
managers uit de bouwwereld die in het kader van een opleiding bij de TSM Business
School (Universiteit Twente) gezamenlijk een project invulden door een boekje te
publiceren over de wijze waarop zij denken dat het samenwerken zich zal
ontwikkelen. 

Samenwerken in een ziekenhuis
Een aantal omschrijvingen van mensen die werken in het Delfzicht Ziekenhuis in
Delfzijl laat goed zien hoe men verschillend kijkt naar het samenwerken. Deze om-
schrijvingen zijn overgenomen uit het jaarverslag 1999 (Jaarverslag 1999, Delfzicht
Ziekenhuis, Delfzijl 2000). Aan diverse medewerkers was gevraagd om kort en bon-
dig in te gaan op wat samenwerken voor hen betekent en waarom samenwerken be-
langrijk is. Dit resulteerde in de onderstaande twee lijstjes:

Samenwerken betekent voor mij:
- Samen kijken welk systeem van de distributie het beste aansluit bij de gebrui-

ker in het verpleeghuis.
- Gebruikmaken van elkaars belangen.
- Samen de schouders eronder zetten en samen verantwoording dragen.
- Afstemmen, coördineren en controleren.
- Een zo groot mogelijk draagvlak voor het protocol realiseren.
- Werken in een multidisciplinair team en samen doelen stellen en bereiken.
- De kwaliteit van de zorg verbeteren door samen de zorg in kaart te brengen

en te stroomlijnen.
- Bekend raken met werkwijze en activiteiten van de ander en zo makkelijker

advies vragen en overleg kunnen voeren.
- Samen kijken of de activiteiten die wij doen zinvol zijn en afspraken maken
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voor een beter verloop.

Samenwerken is belangrijk omdat:
- Je daarmee het draagvlak voor het uitvoeren van activiteiten vergroot.
- Het de coördinatie van de hulpverlening, de efficiency en vooral de effectivi-

teit van je handelen vergroot.
- Je de zorg nooit alleen, maar altijd samen met anderen doet en daar duidelijke

afspraken over gemaakt moeten worden.
- Je door samenwerking een beter resultaat en grotere motivatie kunt bereiken:

‘Eendracht maakt macht, tweedracht breekt’.
- Samenwerken draagvlak creëert en zorgt voor verbinding.
- Ik alleen niets kan bereiken!
- Zonder samenwerken niets goed gaat!
- Je samen betere en grotere zaken tot stand kunt brengen.
- Je meer begrip krijgt voor elkaar en daardoor eerder gemotiveerd bent aan en

gemeenschappelijk doel te werken.

Wanneer mensen over samenwerken spreken en auteurs daarover schrijven dan
bedoelen ze dat samenwerken meer is dan een aantal individuen die interacteren met
elkaar. In de voorgaande omschrijvingen van medewerkers van een ziekenhuis is dat
ook duidelijk.

Allereerst zullen mensen wanneer ze samenwerken een gemeenschappelijk doel
moeten hebben. Uit de omschrijvingen kunnen we verder concluderen dat het samen
kijken een tweede voorwaarde voor samenwerken is; het duidt op het creëren van een
gemeenschappelijk beeld om van daaruit verder te werken. Ook noemt een aantal
mensen het krijgen van een verbinding met elkaar, het afstemmen en elkaar moti-
veren, kortom een gemeenschappelijk platform. ‘Platform’ is hierbij een beter woord
dan ‘draagvlak’. ‘Draagvlak’ geeft een inperking aan tot dat deel van het platform
waar ook anderen buiten de samenwerkende managers om, een positief oordeel over
hebben.

Samenwerken veronderstelt dat de betrokkenen van elkaar verwachten dat die
gemeenschappelijkheid ook nagestreefd zal blijven in de toekomst. Samenwerken
impliceert dus ook een gemeenschappelijk verwachtingspatroon met betrekking tot
toekomstig gedrag. 

Het gemeenschappelijke speelt een centrale rol in het samenwerken. En dat
gemeenschappelijke heeft enerzijds betrekking op iets gemeenschappelijks hebben en
anderzijds op communicatie om het gemeenschappelijke te creëren. Daarnaast zien
we een aantal opmerkingen dat betrekking heeft op de relatie tussen mensen die
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samenwerken.

Samenwerken in de bouw
In hun boekje “Ontwikkeling in samenwerken” (interne publicatie TSM Business
School, 2001, Twente) beschrijven de managers elk afzonderlijk welke ontwikke-
lingen zij zien in het samenwerken in de bouw. In de volgende citaten komt een
aantal boeiende kanten van het samenwerken naar voren:

- “Door het organiseren van samenwerken kan de situatie bereikt worden dat
elke partij haar doel in het project verwezenlijkt ziet en dat voordelen toe-
vallen aan alle partijen. Wat ons rest is dit samenwerken verder te ontwik-
kelen.” (p. 5). Oftewel samenwerken moet je organiseren. 

- “Je zou haast vergeten dat de sleutel wellicht meer ligt in het intermenselijk
samenwerken: een goede werkrelatie tussen mensen, die ‘elkaar vinden’ en
vertrouwen.” (p. 19). Oftewel samenwerken gaat over mensen die iets met
elkaar hebben.

- “Het aanbieden van nieuwe bouwprocesfuncties en externe gerichtheid ver-
eisen een samenwerking tussen partijen, waarbij integratie een steeds belang-
rijke rol gaat vervullen.” (p. 25). Oftewel bij samenwerken gaat het gemeen-
schappelijke een steeds belangrijkere rol spelen.

- “Het spel van samenwerken is het spel van het creëren van onderlinge
afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid is het succes wanneer partijen elkaar
wat gunnen. Communicatie is hierbij een belangrijk middel. Bovendien
wordt het werk gewoon leuker!” (p. 27). Oftewel de afhankelijkheid is be-
langrijk en moet niet negatief opgevat worden.

- “Een optimale samenwerking tussen partijen zal leiden tot het delen van
macht en invloed. Er zal gestreefd worden naar een open en constructieve
houding ten opzichte van elkaar. Het risico is vervolgens dat snel begrip
getoond wordt voor elkaars standpunt en relatief gemakkelijk wordt inge-
stemd met compromissen. De werkelijkheid wordt vaak versimpeld waardoor
de uitkomst in de vorm van een compromis de kans loopt verre van optimaal
te zijn.” (p. 27). Oftewel samenwerken is rekening houden met de ander maar
zoek niet te snel het compromis.

- “Samenwerken betekent steeds balanceren tussen coöperatie en conflict en
zal elke keer weer een uitdaging moeten zijn om het spel te coördineren.” (p.
27). Oftewel samenwerken is een balanceren tussen coöperatie en conflict.

Als we kijken naar de thema’s uit de omschrijvingen van het ziekenhuis en die ver-
gelijken met de citaten van managers uit de bouw, dan zien we dat hier een aantal
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thema’s opnieuw terugkeert en dat er toevoegingen gemaakt worden. Het gemeen-
schappelijke is inderdaad van belang maar dat komt er niet zomaar (dat moet je orga-
niseren). Er zijn ook grenzen aan het gemeenschappelijke (niet te snel komen tot een
compromis, en het balanceren tussen coöperatie en conflict). En aan de relatie die er
is bij het samenwerken, wordt toegevoegd dat het omgaan met de afhankelijkheid
afzonderlijke aandacht vraagt.

Dit was dan de idee van samenwerken zoals deze verwoord is door managers uit
de praktijk. Samenwerken heeft een gemeenschappelijk doel nodig, een gemeen-
schappelijk beeld en een gemeenschappelijk verwachtingspatroon aangaande toekom-
stig gedrag. Het gemeenschappelijke speelt hierbij een belangrijke rol. 

Uit deze citaten en de vergelijking tussen beide werelden concluderen we dat de
bereidheid om samen te werken, de manier waarop de relatie daarbij vorm krijgt en de
communicatie drie centrale thema’s zijn die nader aandacht verdienen. In de rest van
dit hoofdstuk zullen we deze thema’s met behulp van de literatuur verder uitwerken.

5.3 SAMENWERKEN: DE BEREIDHEID TOT SAMENWERKEN ALS
VOORWAARDE

Willen mensen samenwerken dan moeten ze daartoe bereid zijn en dat ook blijven.
Niet alleen vandaag de dag komen we dat tegen, ook in de jaren veertig werd daar al
opgewezen. Volgens Barnard, in de jaren veertig werkzaam als manager in een bedrijf
van het AT&T-concern, kan een organisatie alleen ontstaan indien:

- “... there are persons able to communicate with each other
- who are willing to contribute action
- to accomplish a common purpose.

The elements of an organization are therefore communication; willing to serve; and
common purpose.” (Barnard, 1945, p. 82). 

Volgens Barnard komt de bereidheid tot uiting in de tevredenheid van de organi-
satieleden. “The continuance of willingness also depends upon the satisfactions that
are secured by individual contributers in the process of carrying out the purpose. If
the satisfactions do not exceed the sacrifices required willingness disappears, and the
condition is one of the organization ineffeciency. If satisfactions exceed the sacrifices
willingnes persists, and the condition is one of efficiency of organization.” (Barnard,
1945, p. 82). De bereidheid hoeft volgens Barnard niet voor iedereen hetzelfde te zijn
en ook niet op elk tijdstip steeds weer hetzelfde. Voor een organisatie moet de som
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van de bereidheid uiteindelijk positief zijn. Opmerkelijk is het daarbij dat hij ervan
uitgaat dat “... the preponderance of persons in a modern society always lies on the
negative side.” (Barnard, 1945, p. 84).

Maar uiteindelijk is toch de tevredenheid van organisatieleden, naast het rea-
liseren van de doelstelling, noodzakelijk voor het voortbestaan. Dus het voortbestaan
van een organisatie hangt volgens Barnard af van het realiseren van gemeenschap-
pelijke doelen, de tevredenheid van de organisatieleden en de mogelijkheden in een
organisatie om nieuwe doelen te formuleren. Het is hierbij evident dat betrokken
organisatieleden met elkaar moeten communiceren, willen ze het samen doen. 

De omschrijving van Barnard gaat in op een situatie waarin mensen in een orga-
nisatie niet met elkaar in conflict zijn en een gemeenschappelijk doel hebben. De
mensen zijn bereid om samen te werken en stellen de samenwerking ook niet ter
discussie. In het samenwerken delen ze een gemeenschappelijke positie. Ze zijn op
zoek naar gemeenschappelijke uitgangspunten en een gemeenschappelijk handelings-
repertoire. Het is opmerkelijk dat Barnard al in 1938 (de eerste druk van dit boek, die
wij overigens niet gebruikt hebben) wees op de ‘human relations’ als een belangrijke
factor in organisaties.

Ten aanzien van het samen realiseren van doelen gaf Barnard een voor ons
onderzoek zeer boeiende toevoeging. Wanneer het doel tot uiting komt door het rea-
liseren van een fysiek resultaat, dan zal: “... the difference between the purpose as
objectively viewed by a detached observer and the purpose as viewed by each person
cooperating as an act of cooperation is ordinarily not large or important, and the
different cooperative views of the persons cooperating are correspondingly similar.”
(Barnard, 1945, p. 87). Spreken over een ‘view of the purpose’ kan opgevat worden
als het spreken over het beeld van een doel. Alleen daarom al is dit citaat van belang.
Maar het citaat gaat niet alleen over ‘a view of the purpose’ maar ook over meerdere
‘views of the purpose’ en mogelijke verschillen daartussen. Dus niet alleen over één
beeld maar ook over meerdere beelden en mogelijke verschillen daartussen. Hiermee
komen we weer terecht bij een belangrijk aspect van het centrale thema van dit
proefschrift en wordt tegelijkertijd duidelijk hoe actueel Barnard nog steeds is.

Barnard vervolgde zijn redenering over doelen die niet onmiddellijk een fysiek
resultaat kennen als volgt: “But when the purpose is general, intangible, and of
sentimental character, the divergencies can be very wide yet not be recognized.” De
verschillen tussen mensen kunnen groot zijn en het is daarbij ook mogelijk dat
mensen in een organisatie zich daar niet van bewust zijn. Ondanks deze verschillen
gaat Barnard er toch vanuit dat mensen bereid zijn om in een organisatie samen te
werken, ook als ze zich bewust zijn van de verschillen. In het eerder aangehaald citaat
geeft hij echter ook aan dat de verschillen ten aanzien van de doelen niet te groot
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mogen zijn, met name door de ogen bezien van de betrokken organisatieleden.
Barnard wees in het samenwerken verder op het belang van het goed uitvoeren

van de leiderschapsfuntie van het management. Een goede invulling van die functie
kan bewerkstelligen dat er een gemeenschappelijk doel ontstaat en wordt nagestreefd.
Voor een goede leiderschapsfunctie heeft het management de juiste eigenschappen
nodig: “It is the aspect of individual superiority in determination, persistence,
endurance, courage; that which determines the quality of action; which often is most
inferred from what is not done.” (Barnard, 1945, p. 260). Daarnaast is volgens
Barnard net zo belangrijk de mate waarin het management in staat is om voldoende
verantwoordelijkheidsgevoel bij de medewerkers op te roepen: “It is the aspect of
leadership we commonly imply in the word ‘responsability’, the quality which gives
dependability and determination to human conduct and foresight and ideality to
purpose.” (Barnard, 1945, p. 260). 

Dingen in een organisatie gedaan krijgen door managers vindt plaats via inge-
wikkelde mechanismen tussen mensen in die organisatie. Het management moet daar-
bij een beroep doen op verantwoordelijkheidsgevoelens bij anderen en zal bij hen ook
iets moeten oproepen van wat Barnard ‘moral creativiness’ noemt: “The
distinguishing mark of the executive responsibility is that it requires not merely con-
formance to a complex code of morals but also the creation of moral codes for others.
The most generally recognized aspect of this function is called securing, creation,
inspiring of ‘morale’ in an organization. This is the process of incalculating points of
view, fundamental attitudes, loyalties, to the organization or cooperative system, and
to the system of objective authority, that will result in subordinating individual
interest and the minor dictates of personal codes to the good of the cooperative whole.
This includes (also important) the esthablishment of the morality of standards of
workmanship.” (Barnard, 1945, p. 279).

Barnard sneed wat ons betreft een aantal belangrijke thema’s aan: De over-
levingsvraag plaatst hij in het licht van het realiseren van doelen, nieuwe doelen
blijven formuleren en de tevredenheid van organisatieleden. De kern van het samen-
werken komt tot uiting in de vorm van de bereidheid van organisatieleden om steeds
weer nieuwe doelen te formuleren en het belang van de tevredenheid bij het in stand
houden van die bereidheid. Goed leiderschap uit zich in organisaties waarin vooral
het creëren van “securing, creation, inspiring of ‘morale’ in an organization” ruim de
aandacht krijgt. En tot slot de rol van cognitie of, anders omschreven, datgene wat een
organisatielid in zijn hoofd heeft aan overwegingen. Het gaat dan ondermeer om de
bereidheid tot samenwerken en de ‘view’ ten aanzien van het doel van het
samenwerkingsverband. 
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Wanneer we nu deze weergave van het werk van Barnard op enige afstand be-
schouwen, dan trekken wij daar de volgende conclusies uit. Allereerst over het
samenwerken en een gemeenschappelijk doel. Wanneer mensen samenwerken in een
organisatie dan zullen ze ervan overtuigd moeten zijn dat ze een gemeenschappelijk
doel hebben. Barnard geeft daarbij aan dat mensen in een organisatie een bepaalde
‘view of the purpose’ hebben. En die ‘views’ hoeven niet exact hetzelfde te zijn.
Maar willen mensen samenwerken dan zullen de verschillen althans in de beleving
van de organisatieleden niet al te groot mogen zijn. Oftewel ‘views’ of beelden, zoals
wij ze noemen, spelen een belangrijke rol in een organisatie.

Verder is het opmerkelijk dat Barnard ‘de bereidheid’ centraal stelt maar niet
verwacht dat die bereidheid bij alle leden hetzelfde is en in de loop van de tijd
constant zal blijven. Vrij vertaald beweerde hij dat het goed mogelijk is dat in een
organisatie nogal wat mensen niet echt bereid zijn om mee te werken. Slechts een
kleine groep mensen toont die bereidheid wel. Deze bereidheid moet dan een
bepaalde grootte hebben om de negatieve bereidheid van de anderen te (kunnen)
compenseren. Enerzijds wijzen op het belang van de bereidheid tot samenwerken en
anderzijds aangeven dat die bereidheid in een organisatie scheef verdeeld is, is
tegenstrijdig maar ook reëel. Wanneer we ons richten op de managers binnen een
managementteam in een organisatie, dan kan het ook daar voorkomen dat de bereid-
heid om samen iets te willen realiseren niet bij iedereen even groot is. Dat maakt het
er voor een team niet eenvoudiger op. 

Het is des te moeilijker als we ons realiseren dat het exact voorschrijven door mana-
gers aan andere organisatieleden wat er gedaan moet worden en hoe dat gedaan moet
worden, lang niet altijd mogelijk is. In de praktijk van het managen kunnen we
veronderstellen dat, indien de taak simpel is, de manager kan volstaan met gewoon
voorschrijven waarbij er slechts een marginaal beroep wordt gedaan op de bereidheid
tot samenwerken. Maar indien de taken complexer worden dan zullen de mede-
werkers zelf ook een beeld moeten maken van datgene wat de manager wil. Het
beroep op hun bereidheid wordt groter. De manager moet een beroep doen op de
anderen om zijn bedoelingen te willen begrijpen en zelf verder in te vullen. Kortom,
de manager zal zijn beeld van die taak en de manier van uitvoeren moeten over-
brengen. Hij zal bij de anderen bereidheid moeten vinden om zelf een beeld te maken
van wat de manager zich voorstelt van de gewenste taak en de manier waarop deze
moet worden uitgevoerd. Vanuit zo’n visie op organiseren, spelen overtuigingen,
interacties tussen mensen en beelden een cruciale rol. In het samen handelen zijn
beelden van belang om interactie mogelijk te maken die kan leiden tot een gemeen-
schappelijk gedeeld standpunt/uitgangspunt. 
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Bij complexe taken moet de manager een beroep doen op de beelden van anderen
om de taak die hij verricht wil hebben, uitgevoerd te krijgen. Of hij moet er voor
kiezen om de taak uit te splitsen in minder complexe taken. In het geval van minder
complexe taken is het voor een manager eenvoudiger om alle handelingen van een
ander voor te schrijven. Maar in de meeste gevallen is dat onbegonnen werk. 

Kortom, hoe een manager het wendt of keert, hij zal in veel gevallen een beroep
moeten doen op de beelden van anderen en op de bereidheid van anderen om zich
deze beelden te vormen. 

Hiermee is het eerste thema aangaande samenwerken uitgewerkt. In de volgende
paragraaf komt de relatie tussen de samenwerkenden aan de orde.

5.4 SAMENWERKEN IS HET AANGAAN VAN EEN RELATIE

Wanneer managers samen willen handelen, is het niet alleen van belang om te vragen
of ze dat willen (het coöperatieve handelen van Barnard), maar ook hoe ze dat willen.
Habermas besteedde aandacht aan de wijze waarop mensen met elkaar samen kunnen
handelen. Centraal in zijn gedachtegang staat juist dat het samen handelen te maken
heeft met de relatie en de manier waarop daarmee wordt omgegaan. Wij willen dat
betrekken op het samen handelen van managers in een team. Om het handelen van
mensen te beschrijven, hanteerde Habermas het volgende onderscheid:

- het teleologische handelingsmodel, 
- het normatieve handelingsmodel,
- het communicatieve handelingsmodel.

“In het teleologische handelingsmodel ging Habermas uit van een actor die het reali-
seren van bepaalde doelen nastreeft door het gebruik van geëigende middelen die op
adequate wijze worden toegepast. In dit teleologische handelingsmodel wordt ver-
ondersteld dat een actor zich in een objectieve werkelijkheid bevindt, waarover ware
uitspraken mogelijk zijn en waarin, al dan niet met succes, ingegrepen kan worden.
Waarheid en effectiviteit zijn dus maatstaven aan de hand waarvan in dit model de
rationaliteit van het handelen van de actoren beoordeeld kan worden.” (Kunneman,
1983, p. 35). Of zoals Outhwaite (1994, p. 71) het omschrijft: “... teleological or goal-
orientated action involves a decision based on means-ends rationality, given a certain
interpretation of a situation.” 

Binnen dit handelingsmodel kan het handelen getypeerd worden als instrumen-
teel: “... als doelrealisering, het bewerkstelligen van effecten, het opvolgen van tech-
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nische adviezen, het volgen van technische regels, het realiseren van voorwaarden.”
(Koningsveld en Mertens, 1986, p. 15). Bij deze vorm van handelen wordt kennis ge-
zien als objectief geldend. Het handelen heeft een instrumenteel rationeel karakter
waarbij de middelen en de doelen op rationele wijze worden afgewogen.

“Het teleologische handelingsmodel wordt tot het strategische handelingsmodel
uitgebreid, wanneer in de berekening van succes van de handelende persoon de
verwachting kan worden opgenomen van beslissingen van minstens een andere doel-
gerichte actor.” (Habermas, 1989, p. 116). Of zoals Kunneman het omschrijft: “In de
tweede plaats onderscheidde Habermas het normatieve handelingsmodel, waarbinnen
uitgegaan wordt van sociale actoren die tot een bepaalde groep behoren en normen
volgen die een verplichtend karakter hebben. Naast de objectieve werkelijkheid van
dingen en gebeurtenissen waarmee de actor als voorwaarde voor de realisering van
zijn doeleinden rekening houdt, wordt in dit model ook gerekend met het bestaan van
een sociale werkelijkheid van verplichtende normen. Rationaliteit wordt in dit model
dus niet alleen omschreven in termen van de verhouding tussen een actor en een ob-
jectieve werkelijkheid, maar ook in termen van zijn of haar verhouding tot geldende
normen.” (Kunneman, 1983, p. 36).

Binnen dit handelingsmodel wordt het handelen getypeerd als strategisch. “Stra-
tegisch handelen omvat instrumenteel handelen, rationele middelenkeuze, rationele
doelkeuze en de erkenning van de anderen als strateeg.” (Koningsveld en Mertens,
1986, p. 32). Of anders omschreven: “In the variant which he (Habermas) calls
strategic action the actor takes into account the likely behaviour of other goal-directed
actors.” (Outhwaite, 1994, p. 71). Bij deze vorm van handelen houdt de handelende
mens rekening met de ander vanuit zijn eigen strategische rationele optiek. Game
theorie en veel theorieën over besluitvorming vallen onder het strategisch handelen.

In het communicatieve handelingsmodel wordt: “... naast de objectieve en de
sociale werkelijkheid tenslotte ook het innerlijke van de betrokkenen als werkelijk-
heidsdomein in de beschouwing betrokken.” (Kunneman, 1983, p. 36). Of anders om-
schreven: de totstandkoming van communicatieve overeenstemming, van gemeen-
schappelijke werkelijkheidsdefinities die door de betrokkenen op goede gronden
geaccepteerd worden, impliceert namelijk niet alleen het verwijzen naar een objec-
tieve werkelijkheid, maar ook en evenzeer het zich betrekken op gemeenschappelijk
als juist geaccepteerde normen en het aanvaarden van de waarachtigheid van uitingen
van betrokkenen. Gemeenschappelijke werkelijkheidsdefinities die in het communica-
tieve handelen totstandkomen, hebben met andere woorden, altijd betrekking op drie
werkelijkheidsdomeinen: “... niet alleen op de objectieve werkelijkheid van dingen en
gebeurtenissen, maar ook op de sociale werkelijkheid van geldende normen en op de
innerlijke werkelijkheid van intenties, emoties en behoeften.” (Kunneman, 1986, p.
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213). Binnen dit handelingsmodel gaat het niet alleen om het handelen waar met
betrokkenen over gesproken wordt, maar ook om de definitie van de situatie. Die
definitie wordt in gemeenschappelijkheid gedefinieerd en vervolgens gebruikt bij het
handelen. Het handelen van actoren berust in het communicatieve handelingsmodel:

- op datgene wat een actor beweegt (waarachtigheid, oprechtheid),
- op datgene wat waar is (objectiviteit), en
- in de sociale context (de juistheid).

Horster (1999) geeft voor de drie aspecten de volgende Duitse woorden: ‘(innen
Welt)-der expressiven Wahrhaftichkeit’ ‘(objective Welt)-der propositionalen Wahr-
heit’, ‘(soziale Welt)-der normativen Richtigkeit’. 

Wanneer we het handelen willen beoordelen, zullen we volgens de gedachtegang
van Habermas rekening moeten houden met welk type van handelen we van doen
hebben. Strategisch handelen vraagt om een andere manier van beoordelen dan
communicatief handelen, want in het communicatieve handelen is de rationaliteit het
meest uitgebreid.

Samengevat bood Habermas ons drie modellen om het samenwerken van mensen
te beschrijven. Wij passen die modellen op managementsituaties toe. De eerste manier
wordt getypeerd als ‘instrumenteel’. Wanneer een manager instrumenteel handelt dan
is er geen sprake van samenwerken. De anderen worden gezien als objecten die te
beschrijven zijn, voorspelbaar en niet veranderbaar. De manager maakt een plan en
voert dat uit. Bij het maken van het plan hebben anderen geen inspraak. De tweede
manier van handelen werd door Habermas getypeerd als ‘strategisch’. Deze vorm van
handelen houdt rekening met belangen van de anderen en die belangen worden
betrokken in het plannen maken en uitvoeren. Anderen hebben weliswaar belangen
waarmee rekening gehouden moet worden, maar verder dan dat gaat het niet. Bij de
derde manier, getypeerd als ‘communicatief’, wordt in het handelen de ander het
meest betrokken. Zowel bij het definiëren van de situatie als bij het maken van de
plannen en bij de uitvoering. De ander is niet een instrument of een actor met een
eigen omlijnd belang die te manipuleren is, maar een collega-plannenmaker. 

Wanneer we de gedachtegang van Habermas gebruiken voor ons onderzoek dan
concluderen we het volgende:

Als eerste gebruiken we de drie handelingsmodellen als modellen waartussen
managers zouden kunnen kiezen. Die keuze hangt deels af van hun eigen voorkeur
maar is niet geheel vrij, zeker niet wat betreft het instrumenteel handelen. Een mana-
ger kan wel zélf kiezen om instrumenteel te handelen – de anderen wordt dan verteld
wat ze moeten doen en verder worden de mensen die er dan bij betrokken zijn niet
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betrokken in de overweging hoe te handelen – maar bij veel taken zal dit nauwelijks
mogelijk zijn, omdat die taken eenvoudigweg te veelomvattend en te complex zijn om
tot in detail te beschrijven en voor te schrijven. De instrumenteel handelende manager
zal dus voor het uitvoeren op de een of andere wijze een beroep moeten doen op de
werknemers. De manager kan niet alleen voorschrijven, hij zal zijn opdrachten aan de
ander op de een of andere manier moeten verkopen. Oftewel instrumenteel handelen
is daar waar andere mensen bij betrokken zijn moeilijk vol te houden. Ook wanneer
de manager ervoor kiest om strategisch te handelen, zal hij ervaren dat de ander niet
alleen geconsulteerd wil worden maar ook wil meepraten. De keus tussen strategisch
en communicatief handelen typeert Habermas zelf als een keus tussen: “... een profijt
gerichte instelling of een op de verstandhouding gerichte instelling.” (Habermas,
1989, p. 141). Wat staat voorop: het realiseren van het doel of het instandhouden van
een gezamenlijke realisatie? Volgens Habermas zouden mensen en dus ook managers
ernaar moeten streven om communicatief te handelen. Indien tijdens het
communicatieve handelen problemen ontstaan rond de acceptatie van een bepaalde
geldigheidsuitspraak, of dat nu de waarheid van een bewering is of de juistheid van
een norm die iemand volgt of de waarachtigheid van een uiting, staan er volgens
Habermas voor de betrokkenen drie wegen open: 

1. Zij kunnen besluiten de communicatie af te breken en ieder huns weegs te
gaan.

2. Zij kunnen overgaan van het communicatieve naar het strategische handelen.
Dat wil zeggen: hun oriëntatie op gedeeld begrip opgeven en overgaan tot het
(openlijk of bedekt) manipuleren van de ander ten dienste van eigen, niet
langer ter discussie staande ‘privé-doeleinden’.

3. Zij kunnen de oriëntatie op onderlinge overeenstemming handhaven en over-
schakelen naar een ander niveau van communicatie, namelijk het voeren van
een discours, in het kader waarvan zij kunnen proberen met argumentatieve
middelen het verbroken begrip te herstellen (Kunneman, 1986, p. 210).

Veel sterker nog dan Habermas beschouwen wij de modellen als mogelijkheden waar
tussen gekozen kan worden. 

Als tweede vergelijken we de drie handelingsmodellen met het continuüm van
Tannenbaum en Schmidt (1973) over leiderschapsstijlen.

In het ene uiterste is er sprake van een baas die precies voorschrijft wat er gaat
gebeuren. In het andere uiterste staat een leider getypeerd die samen met anderen
beslist. De leider geeft nog wel de grenzen aan waarbinnen besloten moet worden
maar daar blijft het bij. Tussen die twee uitersten bevindt zich een aantal variaties.
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Cruciaal is de overgang gelegen in het moment waarop de leider niet meer alleen
beslist en een deel van zijn bevoegdheden verschuift naar de groep waarmee hij
werkt. 

Op het continuüm worden vier leiderschapsstijlen onderscheiden, gelabeld als:
‘tell’, ‘sell’, ‘consult’, en ‘join’. Waar ‘tell’ hoort bij het ene uiterste, namelijk een
leider die alles voorschrijft, en ‘join’ hoort bij het andere uiterste, namelijk daar waar
de leider samen met de anderen het probleem in kaart brengt en samen besluit wat
eraan te doen. ‘Sell’ ligt dicht bij het ‘tell’ en ‘consult’ ligt dicht bij ‘join’. Een keuze
voor een van de leiderschapsstijlen hing volgens Tannenbaum en Schmidt af van vier
aspecten die zij ‘krachten’ noemen. Allereerst is er de persoonlijke voorkeur van de
leider. Hieronder valt ook het vertrouwen dat een leider heeft in de mensen met wie
hij samenwerkt. De tweede kracht is gelegen in de groep mensen waarmee wordt
samengewerkt. In hoeverre die mensen bereid zijn om een organisatiedoel na te
streven is een vraag die hier onder meer een rol speelt. Als derde kracht wezen
Tannenbaum en Schmidt op de situatie zelf, het vraagstuk waarover besloten moet
worden. Is de tijdsdruk hoog? Hoe lastig is het probleem? Dat zijn bijvoorbeeld
vragen die hier een rol spelen. Tot slot kan de keus voor een leiderschapsstijl ook
beïnvloed worden door factoren die buiten de organisatie liggen. De keus voor een
leiderschapsstijl hangt binnen dit model dus af van de leider zelf, de mensen met wie
gewerkt wordt, het managementvraagstuk dat aan de orde is en de omgeving van de
organisatie. 

De relatie met de indeling van Habermas is eenvoudig. Instrumenteel handelen
vertoont overeenkomst met het ‘tell’, strategisch handelen vertoont overeenkomst met
‘sell’ en ‘consult’ en communicatief handelen vertoont uiteindelijk overeenkomst met
‘join’. De keuze voor een van de modellen heeft dus consequenties voor de wijze
waarop de samenwerking vorm krijgt. Uit deze handelingsmodellen koos Habermas
voor het derde model: het communicatieve handelingsmodel, en in termen van
Tannenbaum en Schmidt is dat een voorkeur voor ‘join’.

Elke situatie vraagt echter om een inschatting van de wijze van handelen die het
verstandigst is. In de ogen van Tannenbaum en Schmidt hoort daar dus een
overweging bij in termen van de vier omschreven krachten. Voor sommige mensen is
alleen communicatief handelen acceptabel. Minder ‘gelovige’ mensen zullen naast
hun voorkeur ook de keus laten afhangen van de situatie en het probleem dat opgelost
moet worden. De drie vormen van handelen van Habermas of het continuüm van
Tannebaum en Schmidt geven aan hoe managers te werk zouden kunnen gaan zowel
binnen als buiten het managementteam.
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Een derde aandachtsgebied levert voor ons onderzoek ook goede mogelijkheden op.
Dit punt heeft te maken met het beoordelen van de rationaliteit van het handelen en de
waarheidsvraag die daarbij hoort.

Binnen elk handelingsmodel bestaat een eigen invulling van de waarheidsvraag.
In het teleologische handelingsmodel staat objectiviteit als waarheidsbegrip centraal.
Wij voegen daaraan toe dat omgaan met percepties en eventuele verschillen in per-
cepties ook in dit licht bezien kunnen worden. Percepties zijn nodig omdat ze
onderdeel uitmaken van het waarnemen, maar kunnen gebreken vertonen en daarom
dienen ze kritisch bekeken te worden. Verschillen in percepties wijzen op onvol-
komenheden en fouten binnen dit handelingsmodel. In dit verband zal spreken over
beelden een lastige zaak zijn, omdat daar binnen dit kader geen ruimte voor is. Wat
iemand ziet is de waarheid en geen beeld. Datgene wat iemand ziet kan hoogstens
verkeerd gezien worden.

 In het normatieve handelingsmodel wordt naast de objectiviteit ook gekeken of
de kennis die gebruikt wordt ook past bij de anderen. Binnen dit handelingsmodel
houdt de handelende mens rekening met beelden van anderen. Verschillen in beelden
hoeven niet te wijzen op onvolledigheid of fouten. De handelende mens houdt echter
rekening met die beelden voor zover hem dat vanuit strategische overwegingen
geschikt voorkomt. Omgaan met percepties in dit handelingsmodel heeft een ander
karakter dan in het voorgaande model. Verschillen in percepties hoeven niet alleen te
wijzen op onvolkomenheden en fouten, maar moeten gebruikt worden om een
inschatting van anderen te maken. Want daarmee kan iemand rekening houden vanuit
strategisch oogpunt. 

In het communicatieve handelingsmodel wordt de waarheidsvraag uitgebreid met
de vraag naar de waarachtigheid. Dus iemand kan gelijk hebben en ervoor zorgen dat
hij gelijk krijgt, maar dan kan ook nog de vraag gesteld worden: staat diegene achter
zijn gelijk? De waarheidsvraag in dit handelingsmodel omvat de meeste aspecten.
Omgaan met percepties en verschillen in percepties kan binnen dit handelingsmodel
de meeste ruimte krijgen omdat niet alleen het boeken van resultaten onderwerp van
gesprek is, maar ook de kennis die mensen over dat vraagstuk hebben. Habermas
wijst op het belang van het uitbreiden van de waarheidsvraag, maar hoe
daadwerkelijk communicatief gehandeld moet worden, bespreekt hij niet. Isaacs geeft
daar een waardevolle aanvulling op. In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat hij
middelen aanreikt om die dialoog te voeren en te controleren of de dialoog nog steeds
wordt gerealiseerd. 

“Strategisch handelen is georiënteerd aan het boeken van resultaten, communi-
catief handelen is georiënteerd aan overeenstemming.” (Koningsveld en Mertens,
1986 p. 41). Niet alleen over het na te streven doel maar ook over de kennis die
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gebruikt wordt, dient overeenstemming bereikt te worden. In dat licht bezien, krijgen
percepties en met name het omgaan met verschillen in percepties een nog belang-
rijkere rol. 

Vanuit ons onderzoeksperspectief kunnen we het voorgaande als volgt herformuleren:
Verschillen in beelden tussen managers worden bij de eerste vorm van handelen
gezien in termen van goed en fout of onvolledig en men zal er dus van alles aan doen
om die fouten en onvolledigheden weg te nemen. Binnen de eerste vorm van
handelen (instrumenteel) zal uiteindelijk slechts één beeld bestaan. 

Bij de tweede vorm van handelen (strategisch) worden andere beelden wel
geaccepteerd. Die acceptatie valt echter wel binnen de kaders van de strategisch
handelende actor. Uiteindelijk zal de handelende manager beelden van anderen inpas-
sen in zijn eigen kaders op een manier die hij zelf beslist. En zo worden verschillen in
beelden uiteindelijk toch teruggebracht tot één beeld. 

Bij de laatste vorm van handelen (communicatief) zullen individuele beelden via
gemeenschappelijk overleg tot een gedeeld beeld moeten leiden en krijgen beelden de
ruimte. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijk beeld van de situatie. Daarbij worden
verschillen tussen managers niet als goed of fout gezien zoals binnen het
instrumenteel handelen. Of uiteindelijk het beeld van diegene die de strategie bepaalt
doorslaggevend wordt, hangt af van de wijze waarop de anderen dit beeld uiteindelijk
gemeenschappelijk delen, zoals binnen het strategisch handelen het geval is. In tabel
5.1 is een samenvatting weergegeven van de voorgaande schets.
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Tabel 5.1   Handelingsvormen en omgaan met beelden

omgaan met beelden

instrumenteel

strategisch

communicatief

slechts één beeld kan bestaan
verschillen tussen beelden
wijzen op fouten of onvol-
ledigheden

!
!

! verschillende beelden
kunnen tijdelijk; uiteindelijk
blijft er één beeld overeind

!

!

verschillende beelden kunnen
tijdelijk bestaan
uiteindelijk blijft er één ge-
meenschappelijk beeld over

handelings-
model

samenwerkings-
vormen

waarheids-
vragen

teleologisch

normatief

communicatief

objectiviteit

objectiviteit
normen
(juistheid)

!
!

objectiviteit
normen
(juistheid)
oprechtheid

!
!

!

De modellen van Habermas beschrijven de manier waarop het samen handelen vorm
kan krijgen. Wij voegden daaraan toe, weergegeven in de laatste kolom, dat per
samenwerkingsvorm de manier van omgaan met beelden kan verschillen. Bij Haber-
mas is dat onderdeel van de waarheidsvraag. Volgens ons kunnen die vragen juist in
de communicatie naar voren komen. In de volgende paragraaf gaan we nader in op
communicatie in organisaties. 

5.5 SAMENWERKEN VRAAGT OM COMMUNICATIE 

Niet alleen de bereidheid tot samenwerken en de wijze waarop de relatie tussen be-
trokkenen vorm krijgt spelen een rol in het samenwerken. Ook de wijze waarop de
betrokkenen met elkaar communiceren maakt onderdeel uit van het samenwerken.
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Krone, Jablin en Putman (1987, pp. 18-40) maken een voor ons onderzoek bruik-
baar onderscheid als het gaat om communicatie in organisaties. Zij onderscheiden vier
manieren van kijken naar communicatie in organisaties:

- een mechanische zienswijze,
- een psychologische zienswijze,
- een interpretatieve zienswijze, en
- een systemische zienswijze.

Zij wijzen er daarbij nadrukkelijk op dat de ene zienswijze de andere niet uitsluit. De
vier zienswijzen zijn te onderscheiden maar niet te scheiden. De mechanische
zienswijze omschrijven zij als: “... human communication is viewed as a transmission
proces in which a message travels across space (a channel) from one point to
another.” (p. 22). Bij deze zienswijze is de aandacht gericht op het kanaal en hoe de
boodschap wordt overgedragen. In het psychologische perspectief is de focus op: “...
how characteristics of individuals affect their communication.”, “... the conceptual
filters of individuals become the locus of communication process.” (p. 25). Bij de
interpretatieve zienswijze is de focus gericht op de wijze waarop de relatie tussen
diegenen die communiceren een rol kan spelen bij communicatie. Aandacht voor de
rollen die mensen kunnen vervullen en het al of niet ontstaan van een gedeelde
mening zijn dan belangrijke aspecten. Bij de systemische zienswijze is de focus: “...
patterned sequential behavior, that is, the grouping of sequences of communicative
behaviours rather than in an individual’s conceptual filter or in shared interpretations
of events and activities.” (p. 30). Niet het individu zélf staat centraal maar wat hij of
zij in een situatie doet in relatie tot de ander. In de volgende paragrafen werken wij
deze vier zienswijzen verder uit voor ons onderzoek, waarbij we in de vierde para-
graaf (5.6) bij de systemische zienswijze ons onderzoeksmodel presenteren.

5.5.1 De mechanische zienswijze

De meeste definities van communicatie berusten op het al eerder beschreven klassieke
model (Shannon, 1948). In zijn model komen een boodschap, een zender en een ont-
vanger voor. Daarnaast maakte hij expliciet de veronderstelling dat de zender en de
ontvanger de beschikking moeten hebben over een gemeenschappelijke tekenset. We
kunnen daarbij onder andere denken aan de letters van het alfabet. De boodschap
bestaat uit een specifieke combinatie van tekens. Bij het bestuderen kan naar de
relatie tussen die tekens gekeken worden (de syntaxis), of anders omschreven: hoe
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accuraat kunnen de symbolen verzonden worden? (Stoter, 1997). Naar de inhoud van
de tekens in een specifieke combinatie (de semantiek), of: hoe precies brengen de
verzonden symbolen de verlangde en bedoelde betekenis over? (Stoter 1997.). En
tevens kan er gekeken worden naar het effect op de ontvanger (de pragmatiek), of
anders omschreven: hoe effectief heeft de verzonden betekenis op gewenste wijze
invloed op het gedrag en de houding? (Stoter, 1997). Shannon en Weaver (1949)
gaven aan dat hun wiskundige theorie voornamelijk betrekking heeft op de wijze
waarop de symbolen, de tekenset wordt verstuurd (het technisch probleem, de
syntaxis). In de uitwerkingen richtten zij zich voornamelijk op wat er valt te beweren
over de tekenset die uitgewisseld wordt. Ze begonnen met het omschrijven van infor-
matie: “... a measure off one’s freedom of choice in selecting a message, the greater
this freedom of choice, the greater the information.” En “... to be clear, this word
information in communication theory relates not so much to what you do say, as to
what you could say.” (Shannon & Weaver, 1949, p. 18 en p. 8). In hun uitwerkingen
gingen ze ervan uit dat alle mogelijkheden die een zender heeft om te kiezen om de
boodschap in te vullen, op voorhand vaststaan of in ieder geval niet veranderen zullen
tijdens de communicatie. De zender kiest een van die mogelijkheden en vervolgens
kan men uitspraken te doen over het informatiegehalte van een boodschap. In
tegenstelling daarmee verbinden andere onderzoekers (Fauconnier, 1990) het
syntactische deel en het semantische deel met de boodschap. In plaats van onderzoek
naar een van de drie onderscheiden aspecten afzonderlijk is het volgens deze auteurs
beter om ze gezamenlijk te bestuderen. Centraal staat in de mechanische zienswijze
dat de communicatie verloopt zoals een mechaniek kan functioneren. Onafhankelijk
van wie zender en ontvanger als mens zijn, wordt de communicatie beschreven. 

Stappers (1994, pp. 13-36) heeft in zijn overzichtsonderzoek veel definities van
communicatie opgezocht en geanalyseerd. Hij beschreef dat er wel meer dan 200
definities zijn. Bij de indeling maakt hij opnieuw gebruik van de klassieke manier van
kijken naar communicatie van Shannon (en Weaver). Stappers deelt de definities in,
in vijf hoofdtypen die zich richten op:

- de ontvanger: de reactie op de stimulus staat centraal;
- de zender: de beïnvloeding van de ontvanger door de zender staat centraal;
- de relatie: hoe de relatie eruitziet en hoe de relatie zich ontwikkelt staat dan

centraal;
- het resultaat: ingaan op een effect van de communicatie, het deel hebben aan

een gezamenlijk concreet iets; en
- het proces waarin informatie transmissie plaatsvindt en aandacht wordt

besteed aan symbolen.
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De indeling van Stappers geeft aan dat het klassieke model nog goed bruikbaar is,
want vier van de vijf hoofdtypen passen goed bij dat model. Alleen het relationele
aspect (derde hoofdtype) valt daar lastig in te plaatsen.

Voor ons onderzoek concluderen wij hieruit dat bij het samenwerken de infor-
matie die verstuurd wordt in de communicatie van groot belang is, maar dat daar ook
onlosmakelijk een gemeenschappelijke taal bij hoort. Binnen de mechanische ziens-
wijze werd ervan uit gegaan dat die gemeenschappelijke tekenset er gewoon bestond
en dat de informatie helder zou zijn. Maar dat standpunt bleek niet houdbaar (zie ook
hoofdstuk 3). In de volgende zienswijze, de psychologische, verschuift de aandacht
naar de zender en de ontvanger zelf. Hoe gaan zij om met de informatie die verstuurd
en ontvangen wordt? En welke psychologische mechanismen spelen daarbij een rol?
In de volgende paragraaf staat dat thema centraal.

5.5.2 De psychologische zienswijze

In de mechanische zienswijze wordt verondersteld dat het duidelijk is waar de bood-
schap uit bestaat. Binnen de psychologische zienswijze worden daar kanttekeningen
bij gemaakt. 

Fauconnier (1990, p. 29) gaf een mooi overzicht van de ingrediënten die gebruikt
worden door diverse auteurs bij de definitie van communicatie. Vrij vertaald zijn dat:
intenties, macht, vermindering van onzekerheid, overdracht, spraak/taal, symbolen,
het begrijpen, vergemeenschappelijking, interactie, stimuli, het effect (pragmatiek) en
sociaal proces. De ingrediënten van Fauconnier kunnen we koppelen aan de vijf
hoofdtypen van Stappers. In tabel 5.2 wordt hiervan een overzicht gegeven.

In elke kolom komt naar voren dat de zender en de ontvanger meer zijn dan een
mechanische actor die simpelweg informatie verstuurt, ontvangt en vervangt. We zien
dat in elke kolom wel iets speelt zoals intenties, begrijpen, betekenis van de bood-
schap in de vorm van taal en symbolen en/of het ontstaan van iets gemeenschappe-
lijks. 

De boodschap speelt een belangrijke rol en moet niet alleen gezien worden als
een pakketje met heldere informatie. Enerzijds wordt bij de boodschap onderscheid
gemaakt tussen een verbaal en een niet-verbaal gedeelte. Anderzijds wordt ook
aandacht besteed aan de wijze waarop de zender en vooral ook de ontvanger de bood-
schap verwerken en de mate waarin ze beiden zich bewust zijn van de verwerking.
Om dat proces te beschrijven, maken we gebruik van een aantal inzichten uit de
cognitieve psychologie.
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Tabel 5.2   De ingrediënten gekoppeld aan de hoofdtypen van Stappers

zender ontvanger relatie zender
ontvanger proces resultaat

intenties

vermindering
van onzeker-
heid

begrijpen

vermindering
van onzeker-
heid

vergemeen-
schappe-
lijking

interactie

sociaal
proces

macht

overdracht

spraak/taal

symbolen en
de betekenis
ervan

affect
(pragmatiek)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Door de boodschap alleen als informatie te beschouwen, blijven een aantal zaken
buiten beschouwing. Welke dat zijn wordt onder meer duidelijk als we zien hoe R.L.
Morgan (1979) het verbale gedeelte uitsplitste in vier aspecten:

- de boodschap, de inhoud;
- het gevoel dat er door opgeroepen wordt;
- de toon waarop iets wordt gezegd; en
- het doel van de spreker.

Het is niet meer informatie alleen die een rol speelt in de communicatie tussen zender
en ontvanger. Ook de manier waarop de informatie wordt overgebracht en welke
gevoelens dat oproept bij de zender en de ontvanger gaan een rol spelen. Hoe de
ontvanger en de zender daarmee omgaan krijgt meer aandacht. Naast het verbale ge-
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deelte van de boodschap zijn er ook non-verbale signalen zoals gebruikt in lichaams-
taal, die een rol gaan spelen in de communicatie. De non-verbale signalen zijn voor
meerdere uitleg vatbaar volgens Alblas (1997). Volgens Alblas moeten we uiterst
behoedzaam omgaan met de interpretatie van die signalen. Wij voegen daaraan toe
dat ook de verbale signalen meerdere interpretaties toelaten en dat behoedzaamheid
ook daar geboden is. Bij de interpretatieve zienswijze in de volgende paragraaf
komen we daar op terug. 

Vanuit de psychologische zienswijze spelen het overdragen van een boodschap,
het begrijpen van de boodschap en alle psychologische mechanismen die daarop van
invloed zijn, een centrale rol. Wanneer in het samenwerken de ontvanger de bood-
schap interpreteert, ontstaat voor de ontvanger informatie. “Feiten, opinies, gebeurte-
nissen worden voor mij, als ontvanger, slechts informatief wanneer ik ze in mijn
omgeving percipieer en interpreteer, wanneer zij dus (...) opgenomen worden in mijn
bewustzijn.” (Fauconnier, p. 194). Binnen dit kader is het relevant om een aantal
auteurs te bespreken uit de cognitieve psychologie. Want die geven zicht op een
aantal belangrijke psychologische mechanismen die een rol spelen bij communicatie.

Volgens Bartlett (1932) wordt informatie die wordt waargenomen, verwerkt in
zogenaamde schemata. Een schema is een cognitieve structuur die georganiseerde
kennis over een begrip of stimulus representeert. De informatie wordt daarin opge-
slagen maar dat is niet het enige. De waarneming zelf vindt ook plaats via een sche-
ma. Het begrip ‘frame of reference’ wordt hier ook wel voor gehanteerd (Shrivasta en
Mitroff, 1983). De informatie komt tot stand via een schema, een filter en wordt met
behulp van dat schema opgeslagen in het hoofd van de waarnemer. Hier ligt een link
met het klassieke model over communicatie van Shannon. Daarin wordt gewezen op
het belang van een gemeenschappelijke tekenset. Die tekenset vertoont overeen-
komsten met een ‘frame of reference of schema. Wanneer de communicatie plaats-
vindt via het gesproken woord of via teksten, dan zal de tekenset in ieder geval
moeten bestaan uit een alfabet en regels over hoe de letters in een onderling verband
kunnen staan. Pas wanneer zender en ontvanger een dergelijke tekenset of ‘frame of
reference’ hebben, wordt voor hen de waarneming/perceptie in de communicatie
mogelijk. 

R.L. Morgan (1979) maakte daarbij gebruik van het klassieke verschil uit de
psychologie tussen prikkels (stimuli), waarneming en perceptie. Een stimulus is alles
wat een of meer zintuigen doet reageren. Een waarneming is een gebeurtenis waar-
door een van de vijf zintuigen (de ogen, de oren, de reuk, de tast, de smaak) gesti-
muleerd wordt. Perceptie is de betekenis die aan gewaarwording wordt toegekend
(Morgan, 1985). In hoofdstuk 3 maakten we ook nog het onderscheid tussen de
perceptie van een fysiek object en de perceptie van niet-fysieke objecten: zoals de
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organisatie, de omgeving en de markt. Op de betekenisgeving komen we later terug.
Zowel bij het waarnemen als het bij het percipiëren vindt er door de actor selectie en
beïnvloeding plaats. Dit hoeft niet bewust te gaan. 

R.L. Morgan heeft verder in zijn onderzoek een samenvatting gegeven van een
aantal organiserende principes (oorspronkelijk geïntroduceerd door Newman in 1948)
voor perceptie: nabijheid, gelijkheid, voltooiing, beweging, voorgrond-/achtergrond-
herkenning en continuïteit: 

- nabijheid 
De nabijheid van objecten beïnvloedt de betekenis.

- gelijkheid
Objecten die op elkaar lijken, nemen we als een geheel waar.

- voltooiing
Perceptie vult een afwezig gedeelte van een contour aan.

- beweging
 Als een deel van een patroon zich lijkt te bewegen, dan wordt dit deel als een

object waargenomen dat losstaat van het oorspronkelijke patroon.
- voorgrond-/achtergrondherkenning

Een visuele stimulus die meer dan één figuur bevat, wordt door ons zo
waargenomen dat wij de op de voorgrond tredende en de meest duidelijk
onderscheidende figuur zien.

- continuïteit
Elementen worden - als ze bij elkaar behorend worden waargenomen - gezien
als een voortzetting van een rij van gelijksoortige andere elementen.

De principes geven de waarnemer de gelegenheid om iets te zien, maar zijn wel
ontwikkeld binnen de veronderstelling dat het situaties betreft waarin percepties
worden gevormd van met name fysieke objecten. In hoofdstuk 4 zijn we ook inge-
gaan op die situaties waarin het om niet-fysieke objecten gaat. 

Wanneer de waarnemer meerdere dingen ziet dan zal hij die dingen in een
onderling verband (willen) plaatsen. Dit wordt uitgebreid beschreven in de ‘Gestalt’-
psychologie. (Sternberg, 1996, p. 152). Uit de percepties kan een ‘Gestalt’ ontstaan,
het resultaat van de waarneming. Terwijl een ‘Gestalt’ ook de waarneming kan leiden.
In de literatuur (Sternberg, 1995) wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen twee
stromingen. 

De ene stroming beweert dat de waarnemer de perceptie construeert uit de hem
aangeboden informatie. Binnen deze stroming hoort een uitspraak als “Zien is een
actieve daad” van Von Helmholz (1891). De waarnemer vormt zich een ‘Gestalt’ en
dat is een activiteit die plaatsvindt in het hoofd van de waarnemer met behulp van



Kijken naar het samenwerken van managers 117

onder meer de bovenstaande organiseerprincipes. De andere stroming benadrukt de
perceptie die gevormd wordt op basis van de eigenschappen van datgene wat waar-
genomen wordt. De informatie die zich aan de waarnemer voordoet is al gestruc-
tureerd. Binnen deze stroming wordt uitgebreid aandacht besteed aan manieren
waarop informatie wordt opgeslagen en weer wordt opgeroepen uit het hoofd van de
waarnemer. Marr (1982) beschreef (in het verlengde van Gibson (1966)) het
waarnemen van een gezicht in de vorm van het waarnemen van allereerst de omtrek
van het gezicht als een ovale vorm. Daarna vindt er invulling plaats van de ogen
(kleine cirkels), de neus (een driehoek) enzovoort. Het herkennen gaat via op dezelfde
wijze. Datgene wat iemand ziet wordt binnen deze stroming gezien als afhankelijk
van datgene wat wordt waargenomen. 

Belangrijk onderscheid tussen beide stromingen schuilt in de vraag of de
waarnemer zélf een actieve rol speelt in het vormen van wat hij ziet. Met andere
woorden: komen de categorieën waarmee wordt waargenomen uit de waarnemer zelf
of komen die voort uit het waargenomene? In beide gevallen is de waarnemer actief
maar in het eerste geval komt het ‘Gestalt’ uit zijn cognitie voort. Voor het uitwis-
selen van informatie is dit ook van belang en hiermee zijn we weer terug bij de com-
municatie in organisaties en het samenwerken tussen managers. Is het de bood-
schapper die structureert? Of brengen beiden structuur aan? Dit onderscheid komt
overeen met het onderscheid dat More en Putman maken. More en Putman (1996)
onderscheiden twee invalshoeken om onderzoek naar de communicatie in organisaties
weer te geven. Het onderscheid heeft betrekking op de wijze waarop onderzoek naar
communicatie in organisaties wordt verricht. De ene invalshoek is empirisch, de
andere is meer kritisch gericht. “Perhaps the central questions being asked today by
critical scholars about communication are ‘Why?’ or ‘Why not?’ while the central
research questions for the empirical school are ‘How?’ and ‘How much?’” (More en
Putman, 1996, p. 15). De empirische stroming heeft vooral aandacht voor de
informatie en de informatiestromen terwijl de kritische stroming zich vooral richt op
de bedoelingen en de symboolwerking van informatie. Bij de kritische stroming
wordt bij de gegevensverzameling vaak sterk geleund op methoden en technieken uit
de etnografie en op meer kwalitatief gerichte methoden van dataverzameling en data-
analyse (Taylor en Gurd, 1996). 

Het onderscheid tussen aandacht voor de informatiestromen en de bedoelingen
benadrukt opnieuw het onderscheid tussen de inhoud van de boodschap en de bete-
kenis van de boodschap.

Hiermee is de overgang gemaakt naar de interpretatieve zienswijze. Wij con-
cluderen uit deze paragraaf voor ons onderzoek het volgende: De informatie die
verzonden wordt en geïnterpreteerd is, is mede afhankelijk van de zender en de
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ontvanger. Om datgene wat verzonden wordt informatie te blijven noemen, is mis-
leidend omdat in de dagelijkse spreektaal het begrip ‘informatie’ oproept dat die
informatie los van de zender en de waarnemer bestaat. Zo opgevat kan die informatie
weliswaar veel zijn en moeilijk, maar meestal niet ambiguis. Het spreken en denken
in termen van informatie nodigt minder uit tot aandacht besteden aan datgene wat
managers als informatie gebruiken bij hun handelen. Dit is voor ons ook een reden
om het begrip ‘beeld’ te gebruiken in plaats van ‘informatie’. 

In de volgende paragraaf richten we ons op de mechanismen die een rol spelen
bij de interpretaties van managers die samenwerken en met elkaar communiceren.

5.5.3 De interpretatieve zienswijze

Binnen de interpretatieve zienswijze staat ‘het betekenis geven’ centraal. Hoe geeft
een zender een bedoeling mee? En op welke wijze kan de ontvanger die begrijpen?
Het volgende gedachte-experiment wijst op het belang van de bedoeling en het begrij-
pen van de zender en de ontvanger:

Stel jezelf voor: zittend in een comfortabele stoel, volledig in beslag geno-
men door een boek. Opeens hoor je een geluid. Onmiddellijk maak je een
fundamenteel onderscheid: was het geluid een signaal/stimulus veroorzaakt
door bijvoorbeeld de wind of de centrale verwarming óf was het geluid een
opmerking van iemand anders en bestemd voor jou. 

In het eerste geval zoeken we naar een verklaring, een oorzaak van het geluid. In het
tweede geval zoeken we naar de betekenis van het geluid (Cherry, 1978, p. 312). Wat
bedoelde die ander? Hoe is het geluid te begrijpen? In het ontvangen zit automatisch
het denken aan de ander, zijn bedoelingen en het vergelijken met wat iemand daar
zelf van begrijpt. Dus houden we automatisch rekening met de betekenisgeving van
de zender in de vorm van zijn bedoelingen, en wat betreft de ontvanger, het begrijpen.

Met de boodschap heeft de zender een bedoeling. Die bedoeling en de boodschap
worden opgeroepen bij de ontvanger en de ontvanger moet beide begrijpen. Over de
zender en ontvanger als individuen is al wel veel geschreven maar over zender en
ontvanger in de context van samenwerkende managers in een team is veel minder
bekend.

Voor het begrijpen van de zender en de ontvanger als individuen zal in ieder
geval de inhoud van de boodschap helder moeten zijn. Het begrijpen maakt gebruik
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van de inhoud van de boodschap, maar de inhoud is niet voldoende. Bij het begrijpen
maakt de ontvanger, de manager, zich een beeld van de boodschap in relatie tot het
vraagstuk waarmee hij samen met anderen bezig is. De relatie tussen het waarnemen
en zich een beeld maken beschreef Kelly reeds: “In building systems of personal
constructs we place interpretations on events. Through an abstraction process, we
construct the meaning of events for ourselves.” (Kelly, 1955). Waarnemen en be-
tekenisgeving horen bij elkaar. 

De verbinding tussen waarneming en betekenisgeving is een belangrijk thema in
het werk van Weick (1995). Van hem komt het begrip ‘the enacted environment’
waarmee hij aanduidde dat in organisaties de omgeving actief wordt waargenomen.
Dat wil zeggen dat de waarnemer zelf invloed heeft op het zoeken van informatie
over de omgeving. In hoofdstuk 1 gingen we daar al uitgebreid op in. Ook het werk
van G. Morgan, die we ook al uitgebreid behandeld hebben in hoofdstuk 1, past
binnen deze zienswijze. 

In dit verband past aandacht voor de vertaling van het Engelse woord ‘percep-
tion’ naar ‘perceptie’ in het Nederlands. Deze vertaling wordt door veel auteurs
gehanteerd. In plaats van ‘perceptie’ is echter ook ‘apperceptie’ mogelijk. “With per-
ception we see something. With apperception we notice that we are seeing some-
thing.” (Hein, 1995, p. 72). Apperceptie geeft aan dat een manager weet dat hij iets
ziet, volgens Hein. Volgens het woordenboek duidt apperceptie ook op het doel-
gericht waarnemen. De vertaling naar ‘apperceptie’ zou beter zijn omdat daarmee
opnieuw de actieve rol van de waarnemer wordt benadrukt die iets wil realiseren.
Door percepties zien we iets. Door de apperceptie worden we ons er bewust van dat
we iets zien. Hier ligt een link met de al eerder beschreven theorieën over het al of
niet structureren van de informatie door de waarnemer. Het begrip apperceptie werd
overigens al door Kant gebruikt. ‘Appreciëren’, het werkwoord dat dicht bij ‘apper-
ceptie’ komt, heeft te maken met het uitspreken van een voorkeur. In hoofdstuk 3
hebben we deze link ook al gelegd door deze aspecten op te nemen in de vorm van
verschillende eigenschappen van een beeld. Wij blijven het woord perceptie hanteren.
Daarbij houden we rekening met de selectie die plaatsvindt, de mate van bewustzijn
daarvan en het waarderende, het normatieve.

Spender (1989) wees erop dat het niet alleen gaat om de perceptie als het eind-
resultaat. In plaats van te spreken van percepties sprak hij van ‘recipes’ (vrij vertaald:
recepten) waarbij dingen die gezien worden door managers, gekoppeld zijn aan
mogelijke handelingen. 

De verbinding tussen iets zien, het begrijpen en het handelen zoals Spender dat
beschreef, komt meer voor. In het kader van problemen oplossen, kan het spreken in
termen van ‘oplossingen’ ertoe leiden dat de ‘verkeerde’ problemen worden opgelost.
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De sterke verbinding tussen zien, begrijpen en handelen kan ertoe leiden dat slechts
één manier van ‘recipes’ mogelijk is.

Ook Ajzben en Krebs (1994, p. 257) schreven over een verbinding tussen het
cognitieve en het handelen: “The cognitive category consists of responses that reflect
perceptions of, and information about, the attitude object; the affective category
consists of feelings with respect to the object; and the conative category consists of
behavioral indications, intentions, commitments and actions with respect to the
attitude object.” Het conatieve wijst op een verbinding met het handelen. In de
communicatie wordt de boodschap ontvangen. Binnen de interpretatieve zienswijze
betekent dat datde ontvanger de boodschap interpreteert en zoals hiervoor staat be-
schreven, kan dat samengaan met een verbinding met het handelen. Communicatie in
het kader van samenwerken krijgt zo ook een duidelijke link met het handelen.

Vanuit een heel andere hoek, de bestuurlijke informatica, kan ook gesproken
worden over een bijdrage aan deze zienswijze. In het onderscheid tussen data, infor-
matie, kennis en wijsheid zullen we eveneens een actieve interpreterende rol zien van
mensen die met data, informatie, kennis en wijsheid omgaan. 

Het onderscheid tussen data en informatie werd helder aangeduid door Daven-
port en Prusak (1998, p. 4): “Data becomes information when its creator adds
meaning, we transform data into information by adding value in various ways. Let’s
consider several important methods, all beginning with the letter C:

Contextualized: We know for what purpose the data was gathered.
Categorized: We know the units of analysis or key components of the data.
Calculated: The data may have been analyzed mathematically or statis-

tically.
Corrected: Errors have been removed from the data.
Condensed: The data may have been summarized in a more concise

form.”

Passen we dit toe op de communicatie dan zien we dat bij het overdragen van de
boodschap een actieve rol is weggelegd voor de ontvanger. Die actieve rol bestaat uit
het achterhalen van het doel en de wijze van ordenen. Verder moet de informatie
geanalyseerd worden, op fouten gecontroleerd en op een eigen wijze worden samen-
gevat. 

Davenport en Prusak (1998, p. 6) geven ook een onderscheid tussen informatie
en kennis: “Knowledge derives from information as information derives from data. If
information is to become knowledge, humans must do virtually all the work. This
transformation happens through such ‘C-words’ as:

Comparison: How does information about this situation compare to other
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situations we have known?
Consequences: What implications does the information have for decisions

and actions?
Connections: How does this bit knowledge relate to others?
Conversation: What do other people think about this information?

Clearly, these knowledge activities take place within and between humans.’’ Op-
nieuw een actieve rol van diegenen die deelnemen aan de communicatie.

Het onderscheid tussen informatie en kennis, en dan met name de overgang van
informatie naar kennis, heeft ook een relatie met het handelen. Dat is goed te zien in
de wijze waarop Greene het onderscheid (1985, pp. 4-5) omschreef:
 - Data are isolated observations, recordings, or facts or local organizations of

the same.
- Information consists of, or should consist of, qualitative and quantitative,

formal and informal, data organised for some useful purpose, in this case
management planning, policy making, or decision making.

- Knowledge can be thougth of as the actual application of information to fulfil
a purpose such as decision making.

- Wisdom is cumulative knowledge tempered bij experience.

In de omschrijving van kennis is een duidelijke relatie gelegd met het handelen.
Kennis is een actuele toepassing van informatie om een doel te realiseren. Het doel
realiseren kan hierbij opgevat worden als het handelen. Kennis is in die zin een actue-
le toepassing van informatie om een beslissing te nemen en die uit te gaan voeren.

Volgens Kogut en Zander (1997, p. 20) is informatie een onderdeel van kennis:
“We distinguish two categories of knowledge: information and know-how.” Infor-
matie en ‘know-how’ definieerden zij als volgt: “With information we mean know-
ledge that can be transmitted without loss of integrity once the syntactical rules
required for deciphering it are known.” en “Know-how is the accumulated practical
skill or expertise that allows one to do something smoothly and efficiently.” Volgens
Zijderveld (1974) is kennis een logisch geordende combinatie van informatie. Daar-
mee geeft Zijderveld ook aan dat kennis breder is dan informatie. 

In de omschrijving van Greene (1985) werd kennis toegespitst op ‘the actual
application of information’, maar als we andere publicaties over kennis in onze
beschouwing betrekken (Nonaka en Takeuchi, 1995; Den Hertog & Huizinga, 1997.)
dan zien we dat er ook over kennis in het algemeen (dus zonder de actuele toepas-
singssituatie) gesproken wordt, naast de actueel toegepaste informatie zoals Greene
die omschreef. 
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Bij kennis maakten Kogut en Zander onderscheid tussen informatie en ‘weten
hoe iets te doen (de ‘know-how’). Informatie is te expliciteren en ‘weten hoe iets te
doen’ is nauwelijks expliciet te maken. Beide vormen zijn wel overdraagbaar. Op de
manier zoals Kogut en Zander dat omschrijven, gaat er geen informatie verloren. In
het geval van ‘know-how’-overdracht is dat een stuk lastiger. 

Hier zijn we weer terug bij de communicatie in organisaties. Want hoe kan
bijvoorbeeld een ambachtsman precies uitleggen hoe hij iets maakt (bijvoorbeeld een
meubelstuk of een bronzen beeld). Bij de overdracht van ‘know-how’ is de kans dat
er iets verloren gaat groter. Dit onderscheid vertoont een relatie met het onderscheid
tussen ‘explicit knowledge’ en ‘tacit knowledge’ en het onderscheid tussen ‘know-
how’, ‘know-what’ en ‘know-why’. In het laatste onderscheid wordt benadrukt dat
‘know-what’ te expliciteren is en over te dragen zonder verlies van informatie. Dit in
tegenstelling tot de ‘know-how’-categorie.

 De ‘know-why’-categorie wijst erop dat bij het handelen mensen moeten weten
wat te doen, hoe dat te doen en waarom. Wanneer managers handelen en dat samen
willen doen, dan moeten ze communiceren over ‘wat te doen’, ‘hoe dat te doen’ en
waarom. Vanuit het onderscheid tussen ‘know-what’, ‘know-how’ en ‘know-why’
wordt daarbij gewezen op de moeilijkheid om de ‘know-how’ - het weten - aan elkaar
duidelijk te maken in de communicatie.

Kogut en Zander (1997, p. 24) haalden hierbij Polanyi (1966) aan: “Why do
people know more than they can express? An interpretation of the arguments of
Polanyi is that tacit knowledge consists of search rules, or heuristics, that identify the
problem and the elements consisting of the solution.” In dit citaat wordt het begrip
‘tacit knowledge’ genoemd. ‘Tacit knowledge’ is te omschrijven als kennis die door
mensen gebruikt wordt bij het handelen, maar die moeilijk te expliciteren en over te
brengen is aan anderen. 

Nonaka en Takeuchi (1995, p8) kwamen vanuit een heel andere invalshoek ook
terecht bij ‘tacit knowledge’. In de vergelijking tussen Japans management en West-
Europees management maakten zij onderscheid tussen ‘explicit knowledge’ en ‘tacit
knowledge’: “Explicit knowledge can be expressed in words and numbers, and easily
communicated and shared in the form of hard data, scientific formulae etc.” Aan de
hand van het Japanse voorbeeld onderscheidden zij ‘explicit knowledge’ en ‘tacit
knowledge’. ‘Tacit knowledge’ is volgens hen onder te verdelen in twee dimensies:
“The technical dimension, which encompasses the kind of informal and hard-to-pin-
down skills or crafts captured in the term ‘know-how’. En “At the same time, tacit
knowledge contains an important cognitive dimension. It consists of schemata, mental
models, belief, and perceptions so ingrained that we take them for granted. The
cognitive dimension of tacit knowledge reflects our image of reality (what is) and our
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vision for the future (what ought to be).” Het verschil tussen het Westen en Japan ligt
volgens Nonaka en Takeuchi in de wijze waarop in Japan ‘tacit knowledge’ in de
communicatie in een organisatie wordt gedeeld door de conversie van het
onbesprokene naar het besprokene en weer terug.

Barnard (1945, p. 291) maakte in dit verband onderscheid tussen ‘scientific
knowledge’ en ‘behavioral knowledge’. ‘Scientific knowledge’ is kennis in het alge-
meen. ‘Behavioral knowledge’ – ‘know-how’ – is nodig om te handelen en is moei-
lijk te omschrijven. “Knowledge consists not only of logical, linguistic content, but
also of ‘behavioral’, non-linguistic content.” Barnard wees dus ook al op twee kanten
van kennis en het belang van een integratie van die twee bij de communicatie.
Centraal staat bij hem de rol die het middenmanagement daarbij speelt. Daar wordt de
link gelegd tussen de expliciete kennis uit de top over bijvoorbeeld de doelen, en
wijze waarop die gerealiseerd moeten worden op de werkvloer.

Binnen de interpretatieve zienswijze hoort ook de aandacht voor taal. Wanneer
managers over hun percepties spreken, dan gebeurt dat via taal. Taal biedt hun de
mogelijkheid om hun percepties te uiten en ongetwijfeld zal die taal ook de percepties
zélf beïnvloeden (Karsten, 1999). De rol van taal wordt alleen al duidelijk als we
nadenken over het typeren van een situatie met het woord ‘probleem’. Een probleem
vraagt om een oplossing, en een situatie typeren als probleem suggereert dat we bij
die situatie een oplossing moeten vinden. Verder suggereert het woord ‘probleem’ dat
we een situatie kunnen beschrijven als een status quo die (tijdelijk) niet verandert
tijdens het zoeken van een oplossing. Managementsituaties beschrijven met woorden
als ‘problemen’ en ‘oplossingen’ heeft zo zijn invloed op wat managers doen en niet
doen. 

Managers zijn gevangen in de taal. Maar via de taal ontstaan ook percepties en
dankzij de taal kunnen managers met elkaar bespreken wat zij zien c.q. denken te
zien.

Voor ons onderzoek concluderen we dat het in de communicatie de moeite waard
is om de boodschap nader te beschouwen. Het is inmiddels duidelijk dat de
boodschap meer is dan informatie en dat tegelijkertijd ook ruim aandacht besteed
moet worden aan datgene wat de zender en de ontvanger in ‘hun hoofd’ hebben. 

Elk van de tot nu besproken zienswijzen voegt iets toe aan de wijze waarop
communicatie beschreven kan worden. In de laatste visie, de systemische zienswijze
worden deze elementen samengevoegd.

5.5.4 De systemische zienswijze
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De systemische zienswijze kunnen we in het kader van dit proefschrift het beste
beschrijven door de besturingstheorie zoals die door De Leeuw (De Leeuw, 1988,
2000) wordt beschreven weer te geven. Deze theorie richt zich niet in het bijzonder
op het samenwerken, het communiceren of het samen omgaan met informatie. Toch is
het een aantrekkelijk kader omdat het omgaan met informatie, het zoeken en het
uitvoeren van stuurmaatregelen, datgene wat managers willen (hun doelen), het com-
municeren en het samenwerken erin gecombineerd kunnen worden. 

Door de besturingsgedachte toe te passen op het samen managen, wordt het om-
gaan met informatie en het communiceren (in onze gedachtegang alvast vooruit-
lopend: omgaan met beelden), in verband gebracht met het doen en laten van mana-
gers en datgene wat ze willen. 

De besturingstheorie bespreken we aan de hand van de volgende elementen:
besturen is gerichte beïnvloeding, de weergave van besturen als een ‘Besturend
Orgaan Bestuurd Systeem’, de uitbreiding tot een spelsituatie, het succes van de be-
sturing, de voorwaarden voor effectieve besturing en een specifieke vorm van bestu-
ren: metabesturing.

In de besturingstheorie wordt het managen beschreven als gerichte beïnvloeding.
Ook het samenwerken van managers kan zo bezien worden. Het samenwerken is dan
het gezamenlijk gericht beïnvloeden van een situatie. Die gerichte beïnvloeding moet
niet al te mechanisch worden opgevat en hoeft niet te lijken op de wijze waarop een
manager in de machinemetafoor instaat is om de alternatieven van anderen te bepalen
en de keus uit die alternatieven voor te schrijven. Gerichte beïnvloeding hoeft verder
niet succesvol te zijn en het doel hoeft in de loop de tijd van de tijd ook niet vast te
staan. Wel voegt De Leeuw eraan toe: Men moet daarbij geloven in: “... de mogelijk-
heid om door bewuste en gerichte actie invloed uit te oefenen op de loop van de
gebeurtenissen.” (De Leeuw, 1988, p. 108). Dus wanneer we samenwerken zien als
gerichte beïnvloeding dan gaan we ervan uit dat het mogelijk moet zijn om met
behulp van het samenwerken bewust en gerichte actie invloed uit te oefenen op de
loop van de gebeurtenissen in een organisatie.
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Figuur 5.1   Een BO-BS spel met één manager
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Hoe verloopt die beïnvloeding? Allereerst wordt daarvoor in de besturingstheorie de
BO-BS weergave voor geïntroduceerd. Daarbinnen worden een Besturend Orgaan,
een Bestuurd Systeem en een omgeving van dat systeem verondersteld. Het Besturend
Orgaan bestuurt het Bestuurd Systeem, dat zich in een omgeving bevindt. Om als
Besturend Orgaan te kunnen sturen is er informatie nodig uit het Bestuurd Systeem en
de omgeving. In figuur 5.1 geven we dit weer.

De pijlen omhoog uit ‘omgeving’ en Bestuur Systeem naar het Besturend Orgaan
zijn de informatie stromen. De pijlen naar beneden zijn de stuurmaatregelen, de voor-
schriften vanuit het Besturend Orgaan. In de Besturend Orgaan-Bestuurd Systeem
weergave kan ook rekening gehouden worden met de omgekeerde situatie: niet het
Besturend Orgaan bestuurt maar het Bestuurd Systeem stuurt. In de besturingstheorie
wordt dit de BO-BS spelsituatie genoemd.

In dat spel wordt de besturingssituatie uitgebreid door vast te stellen dat niet
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alleen het Besturend Orgaan bestuurt maar dat de situatie ook omgekeerd geldt. Het
Bestuurd Systeem wordt dan zelf Besturend Orgaan. Besturen wordt zo voorgesteld
met een Besturend Orgaan en een Bestuurd Systeem die elkaar wederzijds kunnen
beïnvloeden. Wie het meest succesvol in het besturen is hangt af van allerlei factoren
die verderop besproken worden. Door het model van BO-BS om te keren kunnen ver-
rassende inzichten ontstaan. 

Dit model van Besturend Orgaan-Bestuurd Systeem en de spelsituatie kunnen we
gebruiken om het samen managen en het samenwerken te beschrijven. We beginnen
met een directeur die in zijn bedrijf die zich ten doel heeft gesteld om te realiseren dat
medewerkers meer gaan presteren. Hij wil dat doen via het invoeren van een prestatie
beloningssysteem. Die directeur is dan het Besturend Orgaan, de medewerkers in het
bedrijf zijn het Bestuurd Systeem en de omgeving van het bedrijf is de omgeving. We
veronderstellen verder dat die directeur een aantal managers heeft die hem (of haar)
terzijde staan, zij vormen dan samen het Besturend Orgaan. Wanneer zij samen
proberen die medewerkers zo ver te krijgen dat ze meer gaan produceren, dan is er
sprake van gerichte beïnvloeding. De introductie van de Besturend Orgaan-Bestuurd
Systeem spel gedachte komt tot uiting komen in de vorm van een ondernemingsraad
die namens de medewerkers erop wijst dat het streven naar hogere prestaties ook op
meerdere manieren gerealiseerd kan worden. De ondernemingsraad probeert invloed
uit te oefenen op de keuze van de stuurmaatregel. Het omkeren van het model geeft
de mogelijkheid om bij de gerichte beïnvloeding ook interacties te beschrijven en de
beïnvloeding kan in modeltermen wederzijds zijn. In het volgende hoofstuk komt die
interactie opnieuw aan de orde en met name in paragraaf 6.2. 

Tot nu hebben we gesproken over gerichte beïnvloeding, de Besturend Orgaan-
Bestuurd Systeem weergave en de uitbreiding daarvan tot een spelsituatie. Allemaal
elementen die gebruikt worden om het handelen van manager en het samenwerken te
kunnen beschrijven. Maar wanneer is een besturing succesvol? Ook hiervoor worden
hulpmiddelen aangedragen. 

Of een besturing succesvol is, hangt af van: “... de kwaliteit van het Besturend
Orgaan enerzijds (het besturingsvermogen) en de besturingseigenschappen van het
Bestuurd Systeem anderzijds.” (De Leeuw, 1988, p. 112). Het besturingsvermogen
werkt De Leeuw uit in de vorm van Voorwaarden voor Effectieve Besturing en de
besturingseigenschappen worden verder uitgewerkt in de vorm van aandacht voor het
besturingsprobleem zélf en de fasen van het oplossen van besturingsproblemen.

Het besturingsvermogen speelt dus een belangrijke rol om een besturing effectief
te laten zijn. Wil een Besturend Orgaan effectief kunnen sturen dan zal er informatie
moeten zijn over het Bestuurd Systeem en de omgeving. Wil er sprake zijn van
gerichte beïnvloeding dan moet het Besturend Orgaan ook een doel hebben. Effec-
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tieve besturing vraagt daarnaast ook om de aanwezigheid van voldoende stuurmaat-
regelen, de capaciteit om informatie te verwerken en een model van het Bestuurd
Systeem. Effectief sturen vereist dus de volgende voorwaarden (De Leeuw, 1988):

- aanwezigheid van een doelstelling,
- een model van het bestuurde systeem,
- informatie omtrent omgeving en toestand van het systeem,
- voldoende stuurmaatregelen, en
- capaciteit van informatieverwerking.

Wil een besturing effectief zijn dan moet in ieder geval voldaan worden aan deze
voorwaarden. Maar of de besturing effectief is, hangt ook af van het te besturen
systeem: de bestuurbaarheid. “Bestuurbaar is een systeem indien het onder de gege-
ven omgevingsomstandigheden en bij de gegeven doelstelling mogelijk is een effec-
tieve stuurmaatregel te vinden” (De Leeuw, 1988, p. 117). In de uitwerking van de
bestuurbaarheid wordt dan vervolgens duidelijk dat de bestuurbaarheid afhangt van
de wijze waarop de doelstelling, het te besturen systeem en de omgeving te speci-
ficeren zijn. De bestuurbaarheid hangt verder af van de wijze waarop besturings-
problemen worden opgelost. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie fasen: de
specificatie van het besturingsprobleem, de vraag naar de oplosbaarheid van dit
probleem en het vermogen van het Besturend Orgaan om de stuurmaatregelen te
vinden en uit te voeren.

Tot slot komen we terecht bij metasturing. Samenwerken en omgaan met beelden
beschrijven met behulp van de besturingstheorie heeft automatisch als gevolg dat
metasturing aan de orde komt. Wanneer een directeur wordt beschouwd als een
Besturend Orgaan dan impliceert het omgaan met beelden in de besturingstheorie in
ieder geval dat de wijze van omgaan met informatie wordt bestudeerd. In termen van
besturing is dat metasturing omdat het betrekking heeft op de reflectie van het sturen.
Wanneer niet één maar meerdere managers samen sturen neemt het aantal vragen toe
aangaande het omgaan met informatiestromen en de wijze waarop de verschillende
beelden samen komen. Ook dan is er sprake van metasturing. In ons onderzoek
hebben ons pas aan het einde van het traject gerealiseerd dat ons onderzoeksthema
ook op deze wijze verder uitgewerkt had kunnen worden. Wel is duidelijk dat die
uitwerking ook boeiende vragen kan opleveren voor de besturingstheorie. In
hoofdstuk 7 komen we daarop terug in de aanbevelingen.

Door de besturingsgedachte toe te passen op het samen managen, en het samen-
werken wordt het omgaan met informatie (in onze gedachtegang, omgaan met beel-
den) en het communiceren in verband gebracht met het doen en laten van managers
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en datgene wat ze willen en dan met name op wat ze samen doen en wat ze samen
willen als we het hebben over samenwerken. Dit karakteriseert ook goed de syste-
mische zienswijze waarin de focus op een aspect altijd moet worden aangevuld door
de context in ogenschouw te nemen. Een verschijnsel staat nooit op zich, is altijd
verbonden met andere verschijnselen en juist de onderlinge verbanden moeten ook
bestudeerd worden. 

De toepassing van de besturingsgedachte op het samenwerken en de wijze
waarop wij dat omschrijven en proberen te modelleren vraagt om nadere aandacht.
Het omgaan met beelden lijkt in de besturingsgedachte goed te passen bij het model-
leren van het bestuurde systeem. Maar bij nader inzien (en hier lopen we alvast
vooruit op paragraaf 6.2) heeft het omgaan met beelden ook een duidelijke relatie met
nog twee voorwaarden voor effectieve besturing. Het omgaan met beelden heeft ook
een relatie met de informatie uit het systeem en de omgeving. In onze termen maakt
een manager een beeld van het systeem en de omgeving en in paragraaf 6.2 laten we
zien dat een manager ook van het doel een beeld maakt. Het omgaan met beelden
heeft in termen van de besturingsgedachte dus betrekking op drie (de aanwezigheid
van een doelstelling, een model van het Besturend Systeem en informatie omtrent
omgeving en toestand van het systeem) van de vijf voorwaarden van effectieve
besturing.

Voor ons onderzoek en het te ontwikkelen model heeft dat als consequentie dat
niet alleen naar de percepties van managers van het vraagstuk gekeken moet worden
maar ook naar de context van dat vraagstuk, hoe die managers daarmee omgaan en
wat die managers willen realiseren. 

De Besturend Orgaan-Bestuurd Systeem spel weergave plaatst het omgaan met
informatie en het communiceren in het kader van het zoeken en uitvoeren van stuur-
maatregelen gegeven een situatie en gegeven de beelden van een doel. Dat past goed
bij ons onderzoeksthema.

Maar het is ook duidelijk dat wanneer het Besturend Orgaan wordt voorgesteld
als een manager dat daarbij niet nader wordt ingegaan op de wijze waarop de infor-
matie stromen worden gepercipieerd. Wel biedt zij de gelegenheid om dat te plaatsen
in termen van meta sturing maar een verdere uitwerking van omgaan met de
informatie binnen het Besturend Orgaan wordt niet gegeven. En wanneer het Bestu-
rend Orgaan een aantal managers samen is dan wordt ook daar niet expliciet aandacht
aan besteed. De besturingstheorie nodigt hier niet direct toe uit maar biedt wel die
mogelijkheid. In ons te ontwikkelen model (zie paragraaf 6.2) zullen we daar wel
expliciet aandacht aan besteden.



Kijken naar het samenwerken van managers 129

5.6 CONCLUSIE

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de resultaten uit de zoektocht door de
literatuur. We zijn begonnen bij het samenwerken en wat mensen in een ziekenhuis en
in de bouw daarover beweren. Op grond daarvan hebben we drie thema’s in dit
hoofdstuk uitgewerkt: de bereidheid om samen te werken, de relatievormen die ont-
staan door het samenwerken en de communicatie die nodig is om samen te werken.

Barnard wijst op de mate waarin samenwerkenden elkaar positief benaderen, het
zogenaamde coöperatieve handelen waarbij managers ervan uitgaan dat ze een
gemeenschappelijk doel hebben en dat het vanzelfsprekend is dat men dingen samen
doet. Habermas wijst in die verhouding op de mate waarin samenwerkenden rekening
houden met elkaars belangen en intenties (van instrumenteel via strategisch tot
communicatief).

Bij het instrumentele samenwerken wordt in hoofdzaak informatie uitgewisseld.
Bij het strategische samenwerken zal naast de informatie ook kennis uitgewisseld
worden. In het coöperatieve samenwerken zoals Barnard dat omschreef zal in de
uitwisseling van kennis ook aandacht besteed worden aan de ‘tacit knowledge’. In het
communicatieve handelen zal tot slot ook het begrijpen een rol gaan spelen. Bij het
begrijpen hebben we verder gezien dat het begrijpen op individueel niveau en op
samenwerkingsniveau overeenkomsten en verschillen vertoont. Wat iemand weet op
individueel niveau heeft een duidelijke band met de inhoud van de boodschap.
Wanneer iemand iets begrijpt dan is er ook vaak een koppeling met een handeling. Op
het samenwerkingsniveau gelden deze aspecten ook, maar hier telt nog een aspect. In
samenwerkingssituatie ontstaan momenten dat de individuele deelnemers zeker weten
dat ook de andere teamleden een situatie op een zelfde manier interpreteren. Men
denkt dat de andere teamleden dat ook weten en men is van die gedachte ook over-
tuigd. Op samenwerkingsniveau hebben we zo toegevoegd dat mensen ook een
veronderstelling hebben over wat de anderen weten.

Wanneer managers samenwerken dan zal communicatie een belangrijke rol
spelen. We hebben daarvoor een aantal zienswijzen beschreven die elkaar als het
ware opvolgen. Vanuit het klassieke zender-ontvangermodel wordt het model steeds
verder uitgewerkt. Het begint met de aandacht voor de informatie, in de volgende
zienswijze wordt de psyche van de zender en de ontvanger betrokken. In de daarop
volgende zienswijze wordt het proces van interpreteren opgenomen en in de laatste
zienswijze wordt de communicatie geplaatst in de context van het proces van mana-
gen. Dat proces wordt weergegeven met behulp van de Besturend Orgaan-Bestuurd
Systeem spelsituatie zoals die in de besturingstheorie wordt beschreven. 

Vanuit bovenstaande omschrijvingen zullen we in hoofdstuk 6 een model ont-
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wikkelen om het omgaan met beelden te beschrijven.



HOOFDSTUK 6

KIJKEN NAAR ONDERZOEKSRESULTATEN:
CONCEPTVORMING OVER DE ROL VAN

 BEELDEN BIJ SAMENWERKEN

6.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk introduceren we een aantal concepten die de rol van beelden bij het
samenwerken beschrijven. In de tweede paragraaf beschrijven we een model van de
rol van beelden bij samenwerken. In dat model komt de relatie tussen waarnemen en
handelen van Weick aan orde in termen van een relatie tussen beelden en sturen. De
relatie tussen individuen en tussen individu en team aangekaart door Isaacs komt in
dit model aan de orde in termen van een invulling van het Besturend Orgaan waarin
meerdere managers als team samen sturen.

In de daaropvolgende paragrafen voegen we daar en aantal elementen aan toe.
Deze elementen kunnen bijdragen aan een meer systematische manier van beschrijven
van het proces van imaginisatie van Morgan en zijn tevens een aanvulling op het
werk van Isaacs en Weick. De ‘trechterwerking’ als begrip geïntroduceerd in
paragraaf 3 is een aanvulling op het werk van Weick. Het begrip ‘beeldruimte’ uit
paragraaf 6.4 heeft bijvoorbeeld een directe relatie met het leren samen denken zoals
Isaacs dat omschrijft. In paragraaf 6.5 laten we zien dat de eigenschappen zoals
beschreven in hoofdstuk drie passen in het model. Hierop bouwen we voort door de
relatie tussen waarnemen en handelen (zie Weick) toe te spitsen op het waarnemen en
handelen van managers. In paragraaf 6.6 voegen wij aan het model toe dat de rol van
beelden afhangt van een aantal factoren. We besluiten dit hoofdstuk met een aantal
conclusies in paragraaf 6.7.
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Figuur 6.1   Een BO-BS situatieschets met beelden
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6.2 EEN MODEL OM DE ROL VAN BEELDEN BIJ HET SAMENWERKEN
TE BESCHRIJVEN

Wij beginnen met het ontwikkelen van ons conceptuele model door te starten met de
Besturend Orgaan-Bestuurd Systeem-spelsituatie zoals we die omschreven hebben in
hoofdstuk 5. Bij de informatiestromen in het Besturend Orgaan plaatsen we beelden.
Wanneer een manager de informatie heeft verwerkt en toepasbaar heeft gemaakt voor
een concrete situatie dan heeft hij vanuit ons onderzoeksoogpunt een beeld gevormd.
Hij kan zich daar meer of minder van bewust zijn. (Hier zouden we kunnen refereren
aan het eerder gemaakte onderscheid tussen percepties en appercepties). In figuur 6.1
hebben we bij de informatiestromen in het Besturend Orgaan beelden toegevoegd.
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In het licht van het zoeken en het uitvoeren van stuurmaatregelen beschouwen wij het
rekening houden met het doel van de organisatie ook als een informatiestroom. En bij
die informatiestroom hebben we ook een beeld toegevoegd. Elke manager zal zich
een beeld van het doel maken. Daarbij realiseren we ons dat wanneer managers
samenwerken zij vanuit hun specifieke situatie die zij innemen in de organisatie
(bijvoorbeeld een hoofd van een automatiseringsafdeling) die beelden zullen vormen.
Het beeld dat bij een doel hoort in onze basisfiguur bestaat uit een functiegebonden
inkleuring van de doelen van de organisatie. Hoe dat proces verloopt staat niet
centraal in ons onderzoek en laten we verder buiten beschouwing. Wel is het van
belang om niet zomaar over de doelen te spreken bij besturen. Wanneer managers
samen managen dan zullen ze elk een eigen interpretatie hebben van het na te streven
doel. Die eigen interpretatie wordt gevoed doordat elke manager een uniek mens is en
in de tweede plaats door zijn functiegebonden plek die hij inneemt in de organisatie.
Door ook over beelden van het doel te spreken, wordt dat verschillend interpreteren
niet vergeten en blijft het onderdeel van het onderzoek. Door bij doelen te spreken
over beelden en die beelden te betrekken bij de keus van de stuurmaatregelen voegen
wij een element toe aan de besturingstheorie. Vanuit onze zoektocht levert dit een
aantrekkelijk startpunt op voor nader onderzoek (zie paragraag 7.4.3). 

In ons onderzoek richten we ons op samenwerkingssituaties. In plaats van een
manager als Besturend Orgaan gaat het dan over meerdere managers als een Bestu-
rend Orgaan. In figuur 6.2 vullen we voor het Besturend Orgaan een denkbeeldig
managementteam in, bestaand uit drie managers. 

Wanneer één manager het Besturend Orgaan vormt dan berust zijn sturen op de
informatiestromen en de verwerking daarvan. In figuur 6.1 en figuur 6.2. zijn daarbij
beelden toegevoegd. Indien er meerdere managers zijn, krijgen we een veelvoud aan
beelden. In het Besturend Orgaan zien we bij elke manager op zijn minst drie beelden.
Het zijn respectievelijk beelden van de omgeving, de organisatie en de doelen van elk
van de managers.

Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat indien niet iedereen dezelfde
informatie heeft, er verschillen ontstaan tussen de managers. De ene manager weet
meer dan de ander. Maar ook wanneer de teamleden allen dezelfde informatie zouden
bezitten, dan kunnen er toch nog verschillen bestaan (zie ook hoofdstuk 3 en 5). De
teamleden geven elk hun eigen interpretatie aan de informatie. Het samen besturen
berust mede op de verwerkte informatie in de vorm van beelden. Maar hoe moeten
managers dan omgaan met verschillen in beelden? In het model roept dat vragen op
over de wijze waarop ze die beelden zouden kunnen combineren. 
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Figuur 6.2   Dr ie ma nagers: informatie en beeld
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De toevoeging van beelden zoals weergegeven in figuur 6.2 geeft de gelegenheid
expliciet aandacht te besteden aan het omgaan met informatie binnen het kader van
het zoeken en uitvoeren van stuurmaatregelen. 

Of managers rekening willen houden met mogelijke verschillen in de resultaten
van het verwerken van informatie, dus in datgene wat wij beelden hebben genoemd,
zal volgens ons mede afhangen van de manier waarop ze samenwerken. In paragraaf
5.4 hebben we daarbij onderscheid gemaakt in drie handelingsmodellen te weten: het
instrumentele, het strategische en het communicatieve handelingsmodel. Het eerste
model ontkent in feite dat er een ander mens is die invloed uit zou kunnen oefenen.
De eerste vorm laten we hier dan ook verder buiten beschouwing. Dan blijft nog de
tweedeling over: is het samenwerken in het Besturend Orgaan meer strategisch of is
het meer communicatief gericht?

In het strategisch handelen staat vooral het realiseren van het doel voorop en dus zal
men zich vanuit strategisch handelend oogpunt met name richten op de stuurmaat-
regelen en daarover proberen consensus te bereiken. 

In situaties waar managers in het team communicatief handelen, is realiseren van
het doel en het bereiken van consensus over hoe dat te doen nog steeds belangrijk
maar daarnaast ook dat men in alle openheid rekening moet houden met de keuze van
de stuurmaatregelen en tevens met de na te streven doelen en in termen van dit
onderzoek, de beelden van de omgeving, de organisatie en de doelen. In termen van
dit model betekent het dat managers niet alleen over de stuurmaatregelen spreken,
maar ook over de wijze waarop ze met de informatie zijn omgegaan. Kortom, over
hoe ze met de beelden zijn omgegaan. Bij het samen sturen in het communicatief
handelen zijn de overeenstemming over de beelden en de overeenstemming over de
stuurmaatregelen beide van belang. 

In twee verder uitgewerkte figuren wordt zichtbaar dat bij strategisch samen-
werken (figuur 6.3a) overeenstemming wordt gerealiseerd wat betreft de stuurmaat-
regelen (het zoeken en het kiezen) en dat bij communicatief samenwerken overeen-
stemming wordt gezocht wat betreft het zoeken en kiezen van stuurmaatregelen en
beelden (zie figuur 6.3b). 

Deze twee manieren van afstemmen zijn vanuit de systeemtheoretische gedachte
onderdeel van acht mogelijkheden die ontstaan bij het overdenken van mogelijke
combinaties bij het afstemmen over de beelden van doelen, de stuurmaatregelen en de
beelden van de omgeving en beelden van het systeem. (Elk van de genoemde zaken
kan wel of niet betrokken worden in de afweging, dus 2x2x2 mogelijkheden). 
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Figuur 6.3a   Drie managers (M1, M2 en M3) die strategisch handelend samenwerken
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Figuur 6.3b   Drie managers (M1, M2 en M3) die communicatief handelend samenwerken
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In de context van het strategisch handelen vindt er tussen de managers afstemming
plaats over hoe iets gedaan moet worden (dus de stuurmaatregelen worden betrokken
in de afweging, de andere twee elementen: de beelden van de omgeving en beelden
van het systeem niet). In de context van het communicatief handelen vindt
afstemming plaats over wat er gedaan moet worden (de beelden van de doelstelling),
hoe de zaak er voor staat (de beelden van het systeem en de omgeving) en hoe de
doelen gerealiseerd moeten worden (de keus voor de stuurmaatregel). Twee andere
afstemmingssituatie zijn alvast ook eenvoudig voor te stellen: Een eerste afstem-
mingscontext waarin een aantal managers wel weten wat te doen (beelden van een
doel) maar niet weten hoe dat te realiseren (de keus voor de stuurmaatregelen) en ook
nog niet weten hoe de zaak er voor staat (de beelden van het systeem en de omge-
ving). De afstemming vindt in deze context plaats over de keus van de stuurmaat-
regelen en over de beelden van de omgeving en het systeem. Een tweede afstem-
mingscontext wordt getypeerd als een context waarin managers zich samen afvragen
wat te doen (de beelden van de doelen) en hoe dat samen te doen (de keus voor de
stuurmaatregelen). Daarbij laten ze de beelden van het systeem en de omgeving
buiten beschouwing. Nader onderzoek is hier nodig (zie paragraaf 7.4.3)

De besturingstheorie staat het toevoegen van beelden probleemloos toe. Dat is
een pre maar het kan net zo goed als een nadeel worden uitgelegd. De besturings-
theorie nodigt niet uit om het samen managen op deze wijze te beschrijven, terwijl in
ons model explicieter gewezen wordt op de wijze waarop in het Besturend Orgaan de
managers zich tot elkaar verhouden.

Wij hebben bij de informatiestromen uit de Besturend Orgaan-Bestuurd Systeem
spelweergave beelden toegevoegd. In de volgende paragraaf gaan we daar verder op
in.

6.3 DE ROL VAN BEELDEN: TRECHTERWERKING

Wanneer we de aandacht richten op de informatiestroom uit bijvoorbeeld de om-
geving of de organisatie dan vindt daar een selectie plaats. Uit de grote stroom van
informatie wordt een beeld gemaakt. De informatie komt door een trechter heen en uit
de veelheid wordt een compacter, hanteerbaarder ‘iets’ gemaakt. In die trechter kan
de manager ook ‘eigen stukjes fantasie’ stoppen. In hoofdstuk 2 hebben we hier ook
al over geschreven. Wanneer we spreken over beelden en het vormen van beelden dan
hoort daar de zogenaamde trechterwerking bij. Onder de trechterwerking verstaan wij
het proces waarin een manager uit de grote stroom van informatie een selectie maakt
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en zich een beeld vormt. De manager zal zich niet altijd bewust zijn van het uitvoeren
van dit proces.

In ons model handelen managers natuurlijk niet alleen op basis van informatie.
Willen ze iets realiseren dan hebben ze een doel voor ogen. Wanneer we naar het
handelen van managers kijken aan de hand van de besturingstheorie (zie hoofdstuk 2)
dan zien we dat de stuurmaatregelen berusten op informatie uit de omgeving, uit de
organisatie zelf en op informatie uit de doelen die een Besturend Orgaan zich stelt.
Betrekken we hierbij het begrip beeld dan maken managers zich niet alleen een beeld
van de organisatie en de omgeving, maar ook een beeld van het doel dat ze voor ogen
hebben. Wat betreft de eerste twee beelden, levert de trechterwerking een inperking
op van de grote hoeveelheden informatie waarover een manager kan beschikken. 

Het beeld van een doel vraagt om nadere aandacht. Dit beeld dat de managers
zich maken bestaat deels uit hun persoonlijke doelen en deels uit een invulling van
wat zij denken dat het bedrijf wil realiseren. Een bedrijf vat vaak samen in een missie
wat het wil realiseren. In concrete situaties moeten managers dan zelf een invulling
daarvan geven. Daarbij zullen hun persoonlijke doelen ook meespelen. Hier vindt wat
wij noemen een omgekeerde trechterwerking plaats. Uit korte, bondige doelen (zowel
persoonlijke als bedrijfsgebonden doelen) wordt een beeld gemaakt dat uitgebreider is
en toepasbaar in een concrete situatie. De trechter staat op zijn kop, zoals te zien is in
figuur 6.4. 

In uitbreiding op de Besturend Orgaan-Bestuurd Systeem weergave van De
Leeuw betrekken we dus ook de wijze van omgaan met de doelen door managers. We
beschouwen het omgaan met doelen net zoals het omgaan met informatie in de vorm
van het omgaan met een beeld. De consequentie daarvan is dat ook de wijze waarop
een manager de doelstelling concretiseert, onderwerp van gesprek wordt bij het om-
gaan met beelden en mogelijke verschillen daartussen.

6.4  DE ROL VAN BEELDEN BIJ HET SAMENWERKEN: BEELDRUIMTE 

Samen handelen in een organisatie vereist dat managers met elkaar communiceren
(zie ook hoofdstuk 5). In de communicatie proberen ze elkaar dingen duidelijk te
maken. We hebben ons daarbij tijdelijk beperkt tot die situaties waarin managers
coöperatief met elkaar samenwerken. De dingen die ze elkaar duidelijk maken,
noemen wij beelden. In de Besturend Orgaan-Bestuurd Systeem spelweergave van het
managen in het algemeen, betreft het dan beelden van de omstandigheden waarin de
organisatie zich bevindt, de omgeving van de organisatie maar ook beelden van de
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Figuur 6.4   De trechterwerking
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doelen die ze wil nastreven. 

Binnen ons model kunnen we ons voorstellen dat een manager ook nadenkt over wat
zijn collega-manager kan denken. Ook daarvoor kan hij het begrip beeld gebruiken.
In een situatie kan hij nadenken over zijn eigen beeld en het beeld van de ander. Hier
maken we een uitbreiding. Wanneer ze samen gaan handelen dan kan hij ook
nadenken over de wijze waarop ze samen naar een situatie kijken. Ook daarvan kan
hij zich een beeld voorstellen. Het is zijn eigen beeld van hoe hij denkt dat ze
gezamenlijk tegen een situatie aankijken. Natuurlijk kan hij zich ook een beeld maken
van de wijze waarop de andere manager nadenkt over het gezamenlijke beeld.
“Person A does not just communicatie with person B; he or she communicates with
his ‘image’ of person B, an image which may change during the communication.
And, similary, peron B has an image of person A, which influences how he speaks to
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A and how he interprets what A says.” En een aantal regels verder voegen de auteurs
daaraan toe: “We must add at least two (the geometry suggest still more) images
when we realize that each of these parties has his own self-image, his own self-con-
cept in this particular situation.” (Condon and Yousef, 2002, p. 217). 

Een manager kan zich bij het samen handelen dus minstens vier beelden voor-
stellen:

- het beeld van hemzelf over een situatie,
- het beeld van zoals hij denkt dat de ander denkt,
- het beeld van hoe ze samen zouden denken zoals hij dat ziet, en
- het beeld van de ander over hoe ze gezamenlijk denken.

Vanuit de besturingsoptiek veronderstellen we nu dat managers in een management-
situatie een beeld van het systeem, een beeld van de omgeving van het systeem en een
beeld van het doel hebben. In analogie met hierboven veronderstellen we dus dat een
manager nadenkt over: 
 - de beelden van hemzelf over het systeem, de omgeving en het doel,

- de beelden van zoals hij denkt dat de ander denkt over het systeem, de omge-
ving en het doel,

- de beelden van hoe ze samen zouden denken over het systeem, de omgeving
en het doel, en

- de beelden van de ander over hoe ze gezamenlijk denken over het systeem,
de omgeving en het doel.

Willen managers samen handelen dan zullen zij deze beelden samen moeten brengen.
Om te sturen worden beelden samengebracht. Sturen vraagt, wanneer we dat be-
trekken op de algemene weergave met het Besturend Orgaan-Bestuurd Systeem spel,
om het vergelijken van de beelden van de omgeving, de organisatie en van de doelen
met elkaar. Samen sturen vraagt om het vergelijken van veel meer beelden. Om dat
vergelijken systematisch te doen, introduceren we het begrip ‘beeldruimte’ en om-
schrijven dat als volgt:

De beeldruimte is een virtuele ruimte die opgespannen wordt door de ver-
schillende beelden. 

In het geval van twee managers die samen willen handelen kunnen er in principe
(oftewel de uitkomst van 4 faculteit) 24 beelden bij elkaar komen. Het zijn dan de
twaalf beelden van de ene manager en de twaalf beelden van de andere manager,
zoals we die hierboven hebben beschreven.

Ook hier bestaat het gevaar van verdrinking in het moeras van het denken over
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Figuur 6.5   De beeldruimte bij samen het sturen door twee managers
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het denken. Dus vereenvoudigen we de situatie door datgene wat een manager denkt
dat de ander denkt voor de loop van de redenering weg te laten. Samen sturen houdt
dan in dat de beelden van de omgeving, de organisatie en de doelen zoals zij die zelf
zien en de beelden van de omgeving, de organisatie en de doelen zoals zij denken dat
ze die gezamenlijk zien, worden samengebracht en vergeleken. In figuur 6.5 is dit
schematisch weergegeven:

De pijl suggereert dat het gezamenlijke beeld automatisch voortvloeit uit de vergelij-
king, maar dat hoeft beslist niet het geval te zijn. Rekening houdend met onze inper-
king tot coöperatief gedrag verwachten we dat het voor managers wel mogelijk is om
tot een gezamenlijk beeld te komen. Samen sturen vraagt om coördinatie van beelden.
Een deel van die coördinatie is bekend bij managers. Ze moeten een afweging maken
tussen de informatie die ontvangen is en wat ze willen om te komen tot stuur-



Conceptvorming over de rol van beelden bij samenwerken 143

Figuur 6.6   Bewustwording van voorstellingen
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maatregelen. Rekening houdend met de beelden wordt de afweging ingewikkelder.
Elke manager die mee gaat sturen brengt zijn eigen beelden in de discussies in.

Ons model suggereert managers om rekening te houden met beelden en zich
ervan bewust te zijn dat ze een beeld van een situatie in hun hoofd hebben. Daarbij
wijst ons model erop dat bij diezelfde situatie er ook andere beelden mogelijk zijn.

Niet alleen zijzelf hebben een beeld, ook de andere managers hebben een beeld in hun
hoofd. De diverse stappen zijn in figuur 6.6 weergegeven. 

In de figuur onderscheiden we vanwege analytische redenen de diverse stappen
en suggereren we een zekere chronologische volgorde. In de praktijk van het samen
handelen en mogelijk omgaan met beelden zullen de stappen in elkaar kunnen over-
lopen en is de chronologische ordening niet relevant. Het is heel goed mogelijk dat
managers samen een nieuw beeld van een situatie hebben gemaakt en zich daardoor
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Figuur 6.7   Beeld: structuur en omgang

beeld

gaan realiseren dat ze met beelden bezig zijn. Managers krijgen door het gebruik van
beelden de mogelijkheid om bewust en handig om te gaan met variaties in de beelden
die ze in hun hoofden hebben. Het benoemen van beelden biedt de gelegenheid om de
variaties in beelden systematisch en gestructureerd aan bod te laten komen. In de vol-
gende paragraaf laten we zien welke rol de eigenschappen van beelden kunnen spelen
bij het beschrijven van die beelden.

6.5  DE ROL VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN BEELDEN: BESCHRIJVEN

In hoofdstuk 3 heeft al een deel van de conceptvorming plaatsgevonden. We hebben
in dat hoofdstuk uiteindelijk acht eigenschappen van beelden omschreven. Drie
eigenschappen hadden betrekking op de manier van omgaan met beelden en vijf
eigenschappen hadden betrekking op de structuur van het beeld. We herhalen nog-
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maals in figuur 6.7 de eigenschappen. 
Met behulp van deze eigenschappen moet het mogelijk zijn om te beschrijven

hoe die beelden overeenkomen en verschillen.
In de twee volgende voorbeelden laten we zien welke rol de eigenschappen

kunnen spelen bij het beschrijven van beelden in relatie tot managen.

Voorbeeld 1: de omgeving van een organisatie: de markt
Wanneer managers spreken over de omgeving van een organisatie dan kunnen ze
meer of minder uitgebreid ingaan op de klanten, wie dat zijn, hoe ze zijn, hoeveel ze
kopen enzovoort. Hier komt het aantal details naar voren. Wanneer ze over de omge-
ving spreken, en daarbij niet alleen over klanten maar bijvoorbeeld ook over de
overheid , dan betrekken ze bij het beeld een andere dimensie van de omgeving. Een
andere dimensie komt tot uiting door de concurrentie in de beschrijving op te nemen.
De concurrentie op zich kan meer of minder gedetailleerd beschreven worden. 
Wanneer managers spreken over een omgeving, dan kunnen ze dat doen in de vorm
van een indruk over ‘de klanten’. Of in termen van: ‘de omgeving is dynamisch’.
Deze manier van spreken duidt op wat wij genoemd hebben: het zien van een
‘Gestalt’. Het zien moet niet alleen letterlijk opgevat worden maar ook als inzien. 

Hoe graag wil een manager dat een zaak op deze wijze gezien wordt? Hoe zeker
is hij van zijn zaak? Managers, zo hebben we gezien bij observaties en gehoord in
gesprekken, kunnen met grote zekerheid beweringen doen over de markt. Op basis
van hun schets moet er daarbij onmiddellijk ook iets aan gebeuren. Ze geven niet
alleen een omschrijving, een beeld, maar koppelen daar automatisch ook handelingen
aan vast. Dat duidt volgens ons niet alleen op een waardering in de zin van de mate
van zekerheid, maar ook op een waardering in de zin van de mate van gewenstheid.
Het beoordelende aspect kan zo zichtbaar naar voren komen.

Een beeld van een situatie kan met veel details, met meerdere dimensies en met
grote zekerheid gebracht worden. Tegelijkertijd kan de manager ook duidelijk maken
dat het zijn beeld is en dat dat beeld kan afwijken van het beeld van een ander en ook
van het beeld van het team. 

Tot slot komen we bij de laatste door ons omschreven eigenschap: de mogelijk-
heid tot verandering. Een beeld is veranderbaar, onder meer in de loop van de tijd,
maar ook door wederzijdse beïnvloeding.

Voorbeeld 2: De vooruitblik van bestuursleden van een mannenkoor
In een tweede voorbeeld nemen we een geheel ander onderwerp: namelijk de voor-
stelling van een aantal bestuursleden van hun mannenkoor en hoe zij denken over het
voortbestaan van het koor. In dit voorbeeld speelt een extra element mee: de relatie
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tussen beelden en wat de bestuursleden willen gaan doen met het koor.

In een relatief kleine gemeente in Nederland (circa 12.000 inwoners) bestaat een
bepaald mannenkoor. Het koor telt ongeveer zestig leden. Er wordt één keer in de
week gerepeteerd en eens in de vier à vijf weken wordt medewerking verleend aan
een concert of een kerkdienst. Het koor bestaat al enige tijd en qua leeftijd bestaat er
een redelijke spreiding. Het aantal oudere leden (vanaf zestig jaar) heeft wel de over-
hand. Het repertoire bestaat voor een deel uit geestelijke liederen, voor een deel uit
licht klassiek en tot slot voor een deel uit populaire liedjes. 

Tijdens een bestuursvergadering van het mannenkoor nemen vier bestuursleden
de moeite voor elkaar om onder woorden te brengen hoe zij naar het koor kijken. Het
lijkt hun nuttig om vanuit die omschrijvingen nog eens na te denken over het reper-
toire dat gezongen wordt en het voortbestaan van het koor op langere termijn. 

Het eerste bestuurslid omschrijft het koor als mooi, groot en vooral gezellig. Het
tweede geeft aan dat het koor groot en gezellig is en vaak op pad gaat. Het derde lid
omschrijft het koor ook als groot, gezellig en vaak op pad, maar ook als een koor dat
een beetje indut. Het repertoire is al tijden hetzelfde; weliswaar komen er af en toe
nieuwe liederen in de map, maar in de samenstelling zit niet echt veel wijziging. Het
laatste bestuurslid geeft in zijn beeld aan dat het koor door veel leden verschillend
gezien wordt: als een plek om serieus te komen zingen en/of als een plek voor de ge-
zelligheid. 

Vanuit het eerste beeld zou het bestuur ervoor moeten zorgen dat er veel leden
blijven, er meer leden bij komen en de repetities niet al te lang zijn. Vanuit het tweede
beeld zou daar op aangevuld kunnen worden dat het aantal optredens kritisch bekeken
moet worden wanneer de gezelligheid in het geding komt. Vanuit het derde beeld
wordt aandacht gevraagd voor wat er gezongen wordt en op welke wijze daarmee
omgegaan moet worden. Vanuit het laatste beeld komt naar voren dat er enerzijds
gelet moet worden op wat er gezongen wordt en anderzijds op het gezelligheids-
karakter. 

De vier beelden zijn zo beschreven dat er steeds meer aan toegevoegd wordt.
Enigszins overtrokken wordt vervolgens aangegeven welke consequenties elk beeld
kan oproepen. Voor bestuursleden is het van belang om te erkennen dat ze elk een
beeld hebben en dat die beelden verschillen. In een tweede stap kunnen de eigen-
schappen dienen om de verschillen nader te beschrijven. Bij het derde bestuurslid
komt een negatief normatief element om de hoek kijken: het koor is ingedut. Het
gebruik van de eigenschap ‘aggregatieniveau’ zou kunnen laten zien dat geen van de
bestuursleden zich afvraagt of er meerdere beelden zijn, en het gebruik van de eigen-
schap ‘veranderbaarheid’ zou kunnen laten zien dat de bereidheid tot veranderen niet
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genoemd wordt. Samen besturen vraagt om aandacht voor de beelden van elk van de
bestuursleden, zowel waarin die beelden met elkaar overeenkomen als wel waarin die
beelden van elkaar verschillen. Het gebruik van de eigenschappen roept vragen op
over datgene wat de bestuursleden nog moeten bespreken. Eerst de verschillen
beschrijven en daarna samen uitzoeken hoe die beelden zijn samen te brengen of hoe
een nieuw gemeenschappelijk beeld is te creëren. Wanneer alleen het eerste beeld of
alleen het derde beeld wordt gebruikt, resulteert dat in heel verschillende handelings-
wijzen van het bestuur. Een goede discussie en overweging ontbreekt wanneer geen
aandacht wordt besteed aan de verschillende beelden.

Met behulp van deze twee voorbeelden hebben we laten zien dat de eigenschappen
een rol kunnen spelen.

Ons model biedt de gelegenheid om bij het samenwerken relaties te leggen
tussen verschillen en overeenkomsten in beelden en het maken en benoemen van een
nieuw gemeenschappelijk beeld. De daarbij door ons omschreven eigenschappen kun-
nen daarbij van dienst zijn. Daarnaast bieden de eigenschappen ook de gelegenheid
bij een (schijnbare) consensus om met behulp van die eigenschappen verschillen te
creëren. Bij managementvraagstukken kan dat heel nuttig zijn. In de volgende para-
graaf gaan we daarom in op de mogelijkheden om beelden een rol te laten spelen in
managementsituaties.

6.6  VARIATIE IN DE MOGELIJKE ROL VAN BEELDEN 

De mogelijkheid om beelden expliciet een rol laten spelen in managementsituaties zal
in ieder geval afhangen van de bereidheid van de betrokken managers en de manier
waarop ze samenwerken. Daarnaast zal het afhangen van het managementvraagstuk
waar de beelden op betrokken worden. Daarmee hebben we drie belangrijke factoren
genoemd die een rol spelen bij het introduceren van beelden. Met een vergelijking in
de keuze voor een probleemoplossingsstrategie zoals Flood en Jackson die schetsen
en de kritiek van De Leeuw (De Leeuw, 2000) daarop, kunnen we de relatie tussen de
introductie van beelden en de drie genoemde factoren - de bereidheid tot samen-
werken, de manier van samenwerken en de aard van het managementvraagstuk -
systematisch beschrijven. Daarmee leveren we wederom een element aan om de rol
van beelden bij het samenwerken te beschrijven. 

Flood en Jackson beginnen met de aanname dat managementvraagstukken be-
schreven kunnen worden als het zoeken van oplossingen bij problemen. In verge-
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lijking met het beschrijven van managementvraagstukken als beslissingsvraagstukken
heeft dit als voordeel dat niet alleen het besluit zelf maar ook de uitvoering ervan aan
de orde komt en van belang is. Maar welke probleemoplossingsstrategie zouden
managers kunnen gebruiken en welke zou gunstig kunnen zijn? 

Om uitspraken te kunnen doen over welke probleemoplossingsstrategie managers
in welke situatie zouden kunnen gebruiken, hebben Flood en Jackson (1991, p. 34)
een typologie gemaakt. Op basis van een driedeling in de onderlinge verhoudingen
tussen de managers die het probleem moeten oplossen én op basis van het onder-
scheid tussen simpele en complexe problemen, hebben zij zes situaties getypeerd. Met
simpele problemen bedoelen zij problemen waarbij in principe bekend is welke
factoren een rol spelen. Of dit er veel of weinig zijn en of ze op een ingewikkelde
wijze samenhangen doet daarbij niet ter zake. Complexe problemen worden geken-
merkt door het onbekende. Niet alle factoren zijn bekend. Hoe ze samenhangen en
wat de gevolgen zouden kunnen zijn van bepaalde manieren van oplossen van het
probleem is niet bekend. Stasch (1972) gebruikt voor dit onderscheid de termen:
‘established’ en ‘emergent’. ‘Established’ zijn problemen die al zijn uitgekristal-
liseerd, ‘emergent’ zijn problemen die nog niet zijn uitgekristalliseerd.

De verhouding tussen de managers die het probleem oplossen kan getypeerd
worden als gelijkgezind, divergerend en conflictachtig (Flood and Jackson, 1991, p.
12). Flood en Jackson gebruiken hiervoor in het Engels de termen: ‘unitary’,
‘pluralist’ en ‘coercive‘. Gelijkgezind (unitary) duidt op onderlinge verhoudingen
waarin men als het ware op de automatische piloot handelt. Managers zijn het met
elkaar eens, hoeven daar niet over te spreken en alles is helder. Flood en Jackson
omschrijven dit als volgt:

- unitary:
- they share common interests,
- their values and beliefs are highly compatible,
- they largely agree upon ends and means,
- they all participate in decision making, and
- they act in accordance with agreed objectives.

Divergerend (pluralist) kan de verhouding tussen managers genoemd worden waar de
teamleden nog steeds bereid zijn overeenstemming te zoeken, maar daarbij expliciet
laten merken dat eenieder zijn eigen inbreng benadrukt en dat die inbreng niet zomaar
genegeerd kan worden. Flood en Jackson omschrijven dit als volgt:

- pluralist:
- they have a basic compatibility of interests,
- their values and beliefs diverge to some extent,
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Figuur 6.8   Zes typeringen van een probleem
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- they do not necessarily agree upon ends and means, but compromise is
possible,

- they all participate in decision making, and
- they act in accordance with agreed objectives.

Een verhouding tussen managers kan conflictachtig zijn (coercive). Men is dan
voortdurend met elkaar in strijd. Samen oplossen van problemen is dan zonder dwang
niet mogelijk. Flood en Jackson omschrijven dit als volgt:

- coercive:
- they do not share common interests,
- their values and beliefs are likely to conflict,
- they do not agree upon ends and means and genuine compromise is not

possible, and
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- come coerce others to accept decisions.

Door beide dimensies te combineren, ontstaat een typologie van managementvraag-
stukken. Dit is weergegeven in figuur 6.8. Deze typologie gebruiken Flood en Jack-
son om uitspraken te doen over welke probleemoplossingsstrategie efficiënt en effec-
tief is in welke situatie.

Wij zouden deze classificatie kunnen gebruiken om de mogelijkheden waarin beelden
een expliciete rol kunnen spelen, te bespreken. Maar dan maken we eerst nog gebruik
van een toevoeging van De Leeuw. 

De Leeuw (2000) merkt terecht op dat in de driedeling van ‘unitary’, ‘pluralist’
en ‘coercive’ twee indelingen door elkaar heen lopen. Aan de ene kant gaat het over
de indeling waarbij het de verhouding tussen managers betreft en aan de andere kant
gaat het over de indeling waarbij het de vraag betreft of alle betrokken managers
accepteren dat men verschillende wereldbeelden heeft. Bij de verhouding tussen
managers gaat het over de centrale vraag of ze wel of niet een fundamenteel tegen
gesteld belang hebben. Bij de vraag aangaande de wereldbeelden gaat het over het
wel of niet accepteren van managers dat ze onderling als managers verschillende
wereldbeelden kunnen hebben.

In plaats van een 2 x 3-tabel krijgen we nu een 2 x 2 x 2-tabel met acht cellen.
Dit is weergegeven in twee 2 x 2-tabellen in figuur 6.9.

Met behulp van deze typologie kunnen we aangeven wanneer de rol van beelden
groter (beelden zijn daar eenvoudig te introduceren) zal zijn en wanneer de rol kleiner
zal zijn (beelden zijn daar moeilijk te introduceren).

 Allereerst wanneer het moeilijk zal zijn. Daar waar een fundamenteel conflict
bestaat, dus in de situaties 5, 6, 7 en 8, zal het beslist niet eenvoudig zijn om beelden
te introduceren. Het is mogelijk dat die introductie van beelden het conflict nog kan
versterken. Dan blijven er nog vier situaties over. Wanneer al enige diversiteit
aanwezig is, dan veronderstellen wij dat het eenvoudig zal zijn om beelden te introdu-
ceren. Dus daar waar managers accepteren dat ze verschillende wereldbeelden heb-
ben, zal het eenvoudiger zijn om beelden te introduceren dan daar waar managers
verschillende wereldbeelden niet accepteren (wellicht is het beter om te spreken over
het bewust zijn van verschillende wereldbeelden in plaats van accepteren).



Conceptvorming over de rol van beelden bij samenwerken 151

Figuur 6.9   Uitbreiding van de typologie van Flood & Jackson
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Zo blijven situatie 3 en 4 over. In situatie 3 gaat het over simpele problemen waarbij
onbekende factoren geen rol zullen spelen. Hier ligt het ook niet voor de hand om
beelden te introduceren. Althans niet in eerste instantie. Het probleem is bekend en
managers kunnen volstaan met bestaande overwegingen om het vraagstuk op te
lossen. In situatie 4 ligt de introductie van beelden anders. Gezien de aard van het
vraagstuk: ‘veel onbekende dingen waar managers mee om moeten gaan en waarbij
ze dus veel inschattingen moeten maken’, ligt het voor de hand om aandacht te
besteden aan voorstellingen die managers zich maken van de gang van zaken. In een
dergelijke context lijkt het erop dat de introductie van beelden eenvoudig moet zijn.
Elementen van het coöperatieve samenwerken zoals Barnard (1934) dat omschrijft
zijn aanwezig in cel 4. In cel 2 wordt het opnieuw moeilijk om over beelden te
spreken. Het oplossen van een probleem gaat als vanzelfsprekend. Daar kantteke-
ningen bij gaan maken, zal al snel als lastig en ongewenst worden ervaren.
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De kans om beelden te kunnen waarnemen wordt groter naarmate een probleem
complexer wordt. Hoe minder er bekend is over een probleem, over de oplossing en
over de manier om die te realiseren, des te meer moeite zullen managers doen om tot
een oplossing te komen. Daarvoor zullen ze de probleemsituatie van steeds meer
kanten gaan belichten. En zullen ze zich er ook meer van bewust zijn dat een
eenvoudige weergave minder gemakkelijk is en dat de verschillende managers elk op
hun eigen manier naar de probleemsituatie kijken. Hierdoor neemt de kans toe dat
beelden een expliciete rol gaan spelen. (Maar wanneer het probleem te complex
is/wordt, zal die kans echter weer afnemen omdat de mate van complexiteit ook
verlammend kan werken op de hoeveelheid en de aard van de overwegingen die
managers maken.) 

De situatie typeren zoals Flood en Jackson dat doen en de uitwerking in de lijn
van De Leeuw lijken sterk op de omstandigheid waarin een buitenstaander aangeeft
hoe het probleem gezien moet worden en ook hoe de onderlinge samenwerking is.
Maar wat gebeurt er als deze typering door betrokken managers zélf gemaakt wordt
met alle mogelijke differentiatie in typeringen? Stel dat een aantal samenwerkende
managers een situatie ziet als een simpel probleem en dat de samenwerking vooral
gelijkgezind is, dan zal het extra moeilijk zijn om beelden bespreekbaar te maken en
om met beelden te werken. Omgekeerd wordt het eenvoudiger om beelden bespreek-
baar te maken en om met beelden te werken wanneer managers hun situatie zodanig
getypeerd hebben als zijnde passend in cel 4. Kortom niet alleen de typering van de
onderzoeker is van belang. Ook de typeringen van de betrokkenen in een onderzoeks-
situatie/probleemoplossingssituatie zouden een rol kunnen spelen.

De introductie van beelden door een onderzoeker in een situatie waarin managers
samenwerken heeft als consequentie dat we spreken over verschillende beelden:
beelden van de individuele managers, beelden van een team en beelden van de
onderzoeker. Is het team daarbij ook een denkbeeldige actor? In veel besluit-
vormingsliteratuur (zie bijvoorbeeld Hogarth, 1987) wordt over een team gesproken
in de vorm van een denkbeeldig iemand die bij de besluitvorming met allerlei fac-
toren rekening moet houden. De titel van Hogarth is daarbij sprekend genoeg:
Judgement and choice, the psychology of decision. Met de toevoeging: ‘the
psychology of’ wordt een direct verband gelegd met een individu. Er had immers ook
kunnen staan: ‘the sociology of’. Wat ons betreft kan het handig zijn om het team niet
alleen te beschouwen als één denkbeeldige actor maar juist als een Besturend Orgaan
waarin een aantal individuen ‘zit’ en er sprake is van een teamniveau. Aandacht kan
dan worden besteed aan de dynamiek tussen de individuele managers en de dynamiek
tussen de individuen en een team (zie ook Pennink, 2003). Hiermee komen we aan de
grenzen van dit onderzoek. Aan het einde van hoofdstuk 7 komen we hierop nog
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terug.

6.7 CONCLUSIE

Om de rol van beelden bij het samenwerken te beschrijven, hebben we een model
gecreëerd. In dat model, een uitwerking van de Besturend Orgaan-Bestuurd Systeem
spelweergave van het managen, hebben we voor het besturend orgaan een aantal
managers ingevuld, de informatiestromen uitgebreid met een blok ‘beelden’ en aange-
geven dat afhankelijk van de wijze van samenwerken beelden en mogelijke verschil-
len in beelden wel of niet expliciet betrokken worden bij het sturen. 

In de daaropvolgende drie paragrafen hebben we de rol van beelden verder uitge-
werkt. We zijn begonnen met het concept ‘trechterwerking’. Bij de informatiestromen
spreken wij van een zogenaamde trechterwerking: uit de veelheid van informatie
vindt een selectie plaats tot een beeld. Bij omgaan met de doelstelling vindt een
omgekeerde trechterwerking plaats. Uit een korte, bondige doelstelling van een orga-
nisatie wordt voor een specifieke managementsituatie een invulling aan een doel
gegeven. Daarbij spelen ook de individuele doelen een rol. De invulling zal meer om-
vatten dan de oorspronkelijke doelstelling. Vandaar de omgekeerde werking van de
trechter. 

Wanneer managers samen willen handelen, dan worden de beelden bijeenge-
bracht in een ‘beeldruimte’ zoals weergegeven in figuur 6.5.

Om verder de rol van beelden bij het samenwerken te beschrijven hebben we de
acht eigenschappen van een beeld uit hoofdstuk drie herhaald. Vijf daarvan hebben
betrekking op de structuur en drie daarvan hebben betrekking op het omgaan met
beelden. 

Onderdeel van het model is ook het onderscheid maken tussen situaties waarin
beelden eenvoudig te introduceren zijn en situaties waarin dat veel moeilijker zal
gaan. Voor die typering hebben we gebruikgemaakt van een indeling van Flood en
Jackson en de kritiek van De Leeuw daarop. Beelden introduceren en omgaan met
beelden, hangt mede af van het managementvraagstuk waar de betrokken managers
zich mee bezig houden. Afhankelijk van de wijze waarop betrokken managers het
vraagstuk inschatten in termen van complexiteit, of men onderling meer of minder
gespannen relaties heeft en afhankelijk van de idee of men een gemeenschappelijk
wereldbeeld heeft, zijn managers bereid om na te denken over beelden en de
consequenties daarvan. In deze schets gaan we uit van een buitenstaander, een soort
nieuwslezer, die onafhankelijk van de betrokken managers de situatie typeert. 
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In het volgende hoofdstuk sluiten we dit onderzoek af met het beantwoorden van
de twee onderzoeksvragen en doen we voorstellen voor verder onderzoek.



HOOFDSTUK 7

TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN

7.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk kijken we terug en vooruit. Terugkijken houdt in dat we het onder-
zoek afsluiten met een aantal conclusies. Twee onderzoeksvragen hebben centraal
gestaan: 

1. Hoe ziet een beeld eruit?
2. Wat is de rol van beelden bij het samenwerken?

Het antwoord op de eerste vraag geven we in paragraaf 7.2 Het antwoord op de
tweede vraag beschrijven we in paragraaf 7.3. 

Vooruitkijken levert aanbevelingen op voor verder onderzoek. In paragraaf 7.4
doen wij voorstellen in twee richtingen. Allereerst over de wijze waarop wij ons
onderzoek hebben uitgevoerd en vervolgens over de inhoudelijke kant met betrekking
tot het verder uitwerken van onze modellen. Met paragraaf 7.5 ronden we dit hoofd-
stuk en het proefschrift af.

7.2  ELEMENTEN VAN EEN BEELD 

De eerste onderzoeksvraag luidde: Hoe ziet een beeld eruit? Het antwoord bestaat uit
vier elementen:

- Het concept: beeld,
- Beelden van een doel,
- Acht eigenschappen van een beeld, en
- Beelden en hun trechterwerking.

Het concept: beeld
Managers maken zich een voorstelling van hun organisatie en de omgeving waarin
die organisatie zich bevindt, en met behulp van die voorstellingen en interpretaties
van de doelstellingen proberen ze te komen tot een rationele overweging van de
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wijzen waarop de doelen gerealiseerd kunnen worden.
Om een model van die voorstellingen te maken hebben wij voor die voorstel-

lingen van managers de term ‘beelden’ geïntroduceerd, zowel voor de voorstellingen
van de organisatie en de omgeving als wel voor de doelstellingen. In dit onderzoek
hebben wij een beeld als volgt omschreven:

Een beeld is een model in het hoofd van een manager op basis waarvan hij gaat
handelen (of handelt of heeft gehandeld) op een gegeven tijdstip. 

Beelden van een doel
Met behulp van de besturingstheorie kunnen we het handelen schetsen als een afwe-
ging van het omgaan met informatie uit het systeem, informatie uit de omgeving van
dat systeem en de doelstellingen. In onze termen gaat het om beelden van het systeem
en de omgeving enerzijds en beelden van het doel anderzijds (zie paragraaf 6.2). De
rol van beelden van de doelen binnen het ‘Besturend Orgaan en Bestuurd Systeem’
model zien wij op analoge wijze als de rol van beelden van de informatie die gebruikt
wordt in het Besturend Orgaan bij het sturen. Managers maken zich, net zoals van de
informatie uit de omgeving en de organisatie, een beeld van het doel. En net zoals bij
beelden van de omgeving en van de organisatie kunnen bij de beelden van doelen ook
vragen gesteld worden over overeenkomsten en verschillen die managers met betrek-
king tot deze beelden hebben. In dit onderzoek hebben wij eigenschappen ontwikkeld
voor de beelden van het systeem en de omgeving.

Acht eigenschappen van een beeld
In ons onderzoek hebben wij een aantal eigenschappen ontwikkeld uit een groot
aantal casussen (zie hoofdstuk 2). Die casussen hadden voornamelijk betrekking op
beelden die gingen over situaties omtrent bedrijven, zoals de markt, kwaliteitsaspec-
ten, werkdruk enzovoort. In termen van de systeemtheorie ging het over beelden van
de omgeving en beelden van een systeem. Pas aan het einde van ons onderzoek
hebben wij expliciet onderscheid gemaakt tussen beelden van een systeem en de
omgeving en beelden van een doel. De eigenschappen hebben dus betrekking op
eerstgenoemde beelden, en of de eigenschappen ook van toepassing zijn op de beel-
den van een doel moet in vervolgonderzoek verder uitgewerkt worden.

In de eerste stap (zie paragraaf 3.2) hebben we vijf eigenschappen uit ons onder-
zoeksmateriaal gedestilleerd. In de tweede stap (zie paragraaf 3.3) hebben we die
eigenschappen ingedeeld in drie groepen en een zesde eigenschap erbij geformuleerd.
De eerste groep gaat in op de exactheid van een beeld. Daarbij horen als eigenschap
de mate van detail en het aantal dimensies. De tweede groep gaat in op de relativiteit
van het beeld. Hierbij horen de mogelijkheid tot verandering en de vraag naar het
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aggregatieniveau. Tot slot hebben we in de derde groep, die we cryptisch ‘het geheel
overziend’ hebben genoemd, de laatste twee eigenschappen geplaatst: de mate van
normativiteit en de vraag of er een ‘Gestalt’ gezien wordt, of met andere woorden: of
iemand zich bewust is van een beeld.

In de derde stap hebben we deze indeling vergeleken met het reticulatiebegrip
van In ’t Veld (1998). Op basis van die vergelijking hebben we de eigenschappen
opnieuw ingedeeld maar nu in twee groepen. De eerste groep heeft betrekking op de
structuur van een beeld en de tweede groep heeft betrekking op de omgang met een
beeld. Dat leverde nog twee nieuwe eigenschappen op (zie ook paragraaf 3.4). Zo zijn
we gekomen op acht eigenschappen. De structuureigenschappen zijn:

- de mate van detaillering,
- het aantal dimensies,
- het abstractieniveau,
- het aggregatieniveau, en
- het normatieve.

De eigenschappen die gaan over het omgaan met beelden zijn:
- de veranderbaarheid,
- een ‘Gestalt’ zien, en
- het omgaan met de beschrijving van het beeld.

Met behulp van een kort voorbeeld geven we een illustratie van deze eigenschappen.
We stellen ons een gesprek voor tussen vier managers (M1, M2, M3 en M4) van een
bedrijf. Zij voeren tijdens een teamvergadering een gesprek over hoe het bedrijf
ervoor staat. Van dat gesprek geven wij een aantal passages weer: 

M1: “Het gaat niet goed, er komen te weinig klanten bij en er worden te veel
kosten gemaakt.”

M2: “In ons bedrijf gaat het toch goed?”
M3: “Nou, dat is nog maar de vraag. Ik kijk er heel anders tegenaan. Het gaat

goed als we spreken over de werksfeer, maar het gaat slecht als we naar de
financiële resultaten kijken.”

M4: “Ons bedrijf heeft een goed product en toch kunnen we het niet verkopen,
dat is volgens mij het probleem.” 

- De mate van detaillering: de mate van gedetailleerdheid heeft betrekking op
de hoeveelheid details die gebruikt wordt om het beeld weer te geven.
Als we de opmerking van M2, “het gaat goed” met die van M3, “het gaat
goed als we spreken over de werksfeer”, vergelijken dan neemt de detaille-
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ring toe. M3 kijkt immers naar het bedrijf in termen van sfeer en van
financiële resultaten. 

- Het aantal dimensies: de mate waarin een beeld wordt uitgedrukt in één of
meerdere dimensies.
Nemen we datgene wat M2 en M3 zeggen en vergelijken we dat met wat M4
zegt, dan gaat het niet alleen meer over goed en slecht en financiële aspecten
maar ook over het product en over het verkopen. Het aantal dimensies neemt
toe in de beschrijving.

- Het abstractieniveau: de mate van abstractie van een omschrijving.
Datgene wat M3 zegt bevat meer details dan wat M2 zegt, maar M3 blijft
abstract. Wat verstaat hij onder ‘werksfeer’ en hoe omschrijft hij ‘financiële
resultaten’? Hij spreekt slechts over hoe goed het gaat in relatie tot de werk-
sfeer en slecht in relatie tot de financiële situatie. Andere vragen, specifieker
over werksfeer en specifieker over financiële resultaten, komen niet aan.

- Het aggregatieniveau: de mate waarin de manager zich bewust is van het
aggregatieniveau van het beeld.
Deze eigenschap komt tot uiting doordat M3 zegt: “Ik kijk er heel anders
tegenaan.” Hij laat zien dat hij anders kijkt dan de ander. Ook in het ant-
woord van M4 komt dit naar voren. Daarin wordt gesproken over ‘ons’
bedrijf. M4 doet een beroep op het gemeenschappelijke.

- Het normatieve: de mate waarin het beoordelende aspect zichtbaar aanwezig
is.
De bewering van M2 is in twee opzichten normatief. Allereerst qua inhoud.
Hoe het gaat wordt als goed omschreven. Vervolgens is het niet alleen een
(normatieve) bewering maar ook een soort van wens: hoe het zou moeten
zijn. Ook bij M4 komt het normatieve naar voren: een goed product.

Met het vervolg van het gesprek gaan we de laatste drie eigenschappen illustreren:
M1: “Laat ons nog eens rustig in kaart brengen hoe eenieder van ons de huidige

stand van zaken ziet.”
M2: “Ja, laat mij beginnen. Ik zie de situatie als volgt (....)” 
M3: “Laat mij daar op aanvullen dat mijn visie genuanceerder is, maar ik kan

het mis hebben. Daarom wil ik M2 vragen mij uit te leggen waarom het
volgens jou goed gaat?”

M4: “In ons bedrijf gaat het dus niet goed. De werksfeer is weliswaar goed
maar we hebben te weinig klanten, er komen nauwelijks nieuwe klanten bij
en onze kosten die al hoog zijn, nemen toe. Heb ik hiermee goed aangeven
wat jullie ook zeggen en denken?”
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- De veranderbaarheid: de mate waarin een beeld te veranderen is.
De veranderbaarheid komt in het laatste deel bij M4 naar voren waar hij zijn
beeld besluit met een vraag over de juiste weergave. M4 doet een impliciete
poging om het beeld van M2 te veranderen en geeft daarom ook aan dat hij
deze samenvatting best wil veranderen. M3 relativeert zijn eigen standpunt,
“maar ik kan het mis hebben”, en dat is het begin van een mogelijke
verandering.

- Een ‘Gestalt’ zien: ‘het besef van een ‘Gestalt’ .
In opmerking van M2 is duidelijk dat M2 zich ervan bewust is dat hij zijn
eigen beeld geeft. Ook in de opmerking van M4 zit een ‘Gestalt’-aspect. M4
probeert de samenvatting gemeenschappelijk te maken: een beeld van het
team.

- Reticuleren: de wijze van combineren van de structuureigenschappen, en dan
met name de eerste vier.
In de opmerking van M3 wordt gesproken over een aanvulling op M2.
Tevens wordt er een vraag geformuleerd waarin om uitleg wordt verzocht.
Beide zijn manieren van omgaan met beelden van een ander. 

Deze korte schets en toelichting zijn een illustratie van het mogelijke gebruik van
beelden en dan met name de eigenschappen van beelden. 

In hoofdstuk 3 hebben we (en aan het einde van ons onderzoek) de eigenschappen
vergeleken met de modelleringsbeslissingen uit de besturingstheorie. De model-
leringsbeslissingen leveren een model en ook de beeldvorming levert een model op.
Een vergelijking kan dus zinvol zijn maar kent ook haar grenzen. Het modelleren is
onderdeel van een expliciet proces van modelvorming. Beeldvorming hoeft daaren-
tegen niet expliciet te zijn en ook het beeld hoeft in eerste instantie niet expliciet te
zijn. Toch leveren beide processen een model op en daarom is een vergelijking zin-
vol. In tabel 7.1 geven we die vergelijking nog eens weer. 

Het reticuleren in de modelleringsbeslissingen vertoont overeenkomst met het
combineren van de eerste vier structuureigenschappen en met de eigenschap die
betrekking heeft op de veranderbaarheid van het beeld. De overeenkomst is echter be-
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keuze over het doel

keuze over de grens 'Gestalt'

keuze over de aggregatieniveaus aggregatieniveau

keuze over deelsys temen,
met na me aspe ct en fase

dimensies

keuze over het soo rt mod el mate van abstra ctie

keuze over modeltaal

hoeveel d etails en welke d etails

normativiteit

reticulatie !

!

combine ren van vier structu ur-
eigenschappen

ve rand erba arhe id

Tabe l 7.1 Ove reenkomsten en verschillen tussen de  eigenschappe n en de
modeller ingsbeslissingen



Terugkijken en vooruitkijken 161

perkt. De modelleringsbeslissingen zijn onderdeel van een statisch proces. En het reti-
culeren, weliswaar weergegeven als een werkwoord, vindt alleen bij aanvang van de
modelvorming plaats. Het beeldvormingsproces kent meer dynamiek en vindt niet
eenmalig plaats. In die dynamiek kunnen andere combinaties van de structuur-
eigenschappen ontstaan. In hoofdstuk 3 hebben we al gewezen op de overeenkomst,
hier geven we de beperking van die overeenkomst aan.

Het is duidelijk dat er overeenkomsten zijn maar ook verschillen. De overeenkomsten
tussen het resultaat van onze zoektocht en deze modelleringsbeslissingen is een
ondersteuning voor beide. De verschillen zijn een ondersteuning voor het uitgangs-
punt van ons onderzoek dat we met een open onderzoekshouding beelden wilden
onderzoeken. Indien we de modelleringsbeslissingen als uitgangspunt hadden geno-
men dan waren we niet op deze eigenschappen gekomen. En met name de norma-
tiviteit was buiten beschouwing gebleven. De mate van detaillering was deels opge-
vangen doordat het onderscheid tussen de eerste vier eigenschappen wel te maken is,
maar ook enige overlap zou kunnen vertonen.

Beelden en hun trechterwerking
De verhouding tussen een beeld en de informatie die zich in grote hoeveelheid
voordoet, hebben we beschreven met de trechterwerking. Onder de trechterwerking
verstaan wij het proces waarin een manager uit de grote stroom van informatie een
selectie maakt en zich een beeld vormt (zie paragraaf 6.3). Het proces van de trechter-
werking zal niet altijd bewust worden uitgevoerd.

Het beeld van een doel vraagt ook om nadere aandacht met betrekking tot de
trechterwerking. Hier vindt - wat wij noemen - een omgekeerde trechterwerking
plaats. Uit een doelstelling maakt de manager zich een beeld. Bij die vertaling van een
doelstelling naar een concrete situatie zal een verbreding optreden. De uitspraak:
“Let’s make things better” toepassen in een concrete situatie vergt meer woorden en
uitleg dan die vijf Engelse woorden. In die vertaalslag zullen ook zeker persoonlijke
doelen een rol spelen. Het eindresultaat van de vertaling van een doelstelling naar een
toepasbare omschrijving in een concrete situatie is een beeld. Vanuit een beperkte
omschrijving vindt een invulling plaats die bestaat uit een uitgebreide omschrijving:
de trechter staat op zijn kop.

Beelden omschrijven is gezien voorgaande elementen geen eenvoudige zaak. Beelden
zijn gekoppeld aan een concrete managementsituatie en bij de beschrijving van
beelden moet aandacht besteed worden aan het beeld zelf, de typering met behulp van
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de eigenschappen, de trechterwerking en het onderscheid tussen een beeld van een
situatie en de omgeving enerzijds en anderzijds een beeld van een doel.

In het verlengde van Isaacs hebben we beelden gekoppeld aan concrete situaties
en het handelen (zie de omschrijving van een beeld). Het expliciet introduceren van
beelden van een doel geeft vervolgens de gelegenheid om systematisch vragen op te
stellen over de wijze waarop de managementteamleden de doelen betrekken bij het
sturen. De eigenschappen en de trechterwerking leveren een bijdrage om systema-
tischer om te gaan met beelden. Met deze twee elementen geven we een uitbreiding
op het imaginisatieproces zoals Morgan dat omschrijft. De eigenschap ‘aggregatie-
niveau’ heeft een directe link met het vraagstuk van de relatie tussen individu en
team. Door beelden te typeren wordt duidelijk dat er systematisch vragen gesteld
kunnen worden over verschillen tussen teambeelden en individuele beelden. 
 

7.3 ELEMENTEN VAN DE ROL VAN BEELDEN BIJ HET SAMENWER-
KEN 

De tweede onderzoeksvraag zag er als volgt uit: Wat is de rol van beelden bij het
samenwerken? Het antwoord bestaat uit drie elementen:

- Het concept: beeldruimte,
- Kernelementen van samenwerken, en
- Managen weergegeven met een aangepaste ‘Besturend Orgaan en Besturend

Systeem’ spelsituatie.

Het concept: beeldruimte
Het beschrijven van samen managen en nadenken over beelden roept complexe
vragen op. Neem bijvoorbeeld de algemene situatie waarin een aantal managers hun
eigen bedrijf beschouwt, de omgeving beoordeelt en wil beslissen in welke richting
hun bedrijf zal moeten gaan. In termen van beelden stellen wij ons dit als volgt voor:
managers hebben zelf een beeld van hun bedrijf, ze kunnen een beeld hebben van het
beeld van een andere manager over hetzelfde bedrijf, ze kunnen een beeld hebben van
hoe het gezamenlijke beeld eruitziet en hoe de ander denkt dat het beeld is. Kortom,
er zijn veel beelden mogelijk. 

 Om systematisch te kunnen nadenken over situaties zoals hiervoor beschreven,
hebben we het begrip beeldruimte geïntroduceerd (zie paragraaf 6.4) en als volgt om-
schreven:

De beeldruimte is een virtuele ruimte die opgespannen wordt door de verschil-
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lende beelden.

Wanneer twee managers samenwerken dan kunnen we een hele serie beelden ver-
onderstellen. Bij een vraagstuk denken we dan aan beelden van het systeem, de omge-
ving van dat systeem en een beeld van het doel. Bij die drie beelden veronderstellen
we dat een manager A in de beeldruimte nadenkt over: 
 - de beelden van hemzelf over een managementvraagstuk;

- de beelden van zoals hij denkt dat de ander denkt over het vraagstuk;
- de beelden van hoe ze samen denken over het vraagstuk zoals hij dat ziet; en
- de beelden van de ander over hoe ze gezamenlijk denken over het vraagstuk.

Maar ook bezien vanuit manager B is eenzelfde rij van beelden op te noemen. In de
beeldruimte kunnen we bij twee managers bij een vraagstuk al veel beelden veronder-
stellen. Bespreken bijvoorbeeld twee managers de werkdruk in hun bedrijf dan gaat
het onder meer om hun eigen beelden van de werkdruk, hun verwachtingen over het
beeld van de ander en de wederzijdse verwachtingen over de gemeenschappelijke
beelden. Een gesprek en, om met Isaacs te spreken, een dialoog over dit onderwerp
houdt ook een wederzijdse afstemming in over de inhoud van het begrip ‘werkdruk’
of met andere woorden een afstemming van de beelden over werkdruk. 

De winst van deze toegenomen complexiteit is dat we expliciet kunnen nadenken
over de manier waarop managers naar hun bedrijf of naar een vraagstuk kijken, en
vooral ook hoe ze daar de andere managers in kunnen betrekken. 

Het hanteren van het begrip ‘beeldruimte’ kan ook van betekenis zijn voor het
samenwerken van managers. We hebben het niet onderzocht maar laten toch zien
waar een relatie tussen beeldruimte en samenwerken gelegd kan worden. Met behulp
van het begrip beeldruimte kunnen we expliciet vragen stellen over de ruimte die door
de beelden wordt opgespannen. Ook kunnen die vragen behulpzaam zijn bij het
creëren van nieuwe ideeën c.q. beelden. Enerzijds doordat de ruimte bespreekbaar
wordt en anderzijds omdat alle beelden meetellen. De relatie tussen beeldruimte en
samenwerken is hiermee gelegd. Het gebruik van beeldruimte heeft invloed op het
wederzijdse vertrouwen van de managers die samenwerken, omdat de beelden van elk
van de managers onderdeel zijn van de beeldruimte. En het bespreekbaar maken van
de beelden en het beschrijven van de beeldruimte kunnen bijdragen aan meer
inzichten bij alle betrokkenen en kunnen daardoor helpen bij het komen tot een
gemeenschappelijk beeld. Zowel het wederzijdse vertrouwen als het creëren van een
gemeenschappelijke basis vormen een onderdeel van de kern van het samenwerken. 

Kernelementen van samenwerken.
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Onderdeel van het ontwikkelen van een model over de rol van beelden bij het samen-
werken is het beschrijven van samenwerken. We kijken daar als volgt naar (zie
paragraaf 5.2): Samenwerken is meer dan interactie tussen mensen. Wanneer mensen
samenwerken, zullen ze een gemeenschappelijk doel hebben. Barnard - zo schreven
we al eerder - heeft daarbij aangegeven dat mensen wanneer ze samenwerken daar
wel enigszins verschillend over mogen denken, maar een zekere gemeenschappelijk-
heid moet er wel zijn en doelen moeten steeds weer opnieuw gesteld worden, anders
stopt de samenwerking. Verder kunnen we concluderen dat het samen kijken een
tweede voorwaarde voor samenwerken is; het duidt op het creëren van en/of het
zoeken van een gemeenschappelijk beeld om van daaruit verder te werken. Als derde
element van het samenwerken noemen we het krijgen van een verbinding met elkaar,
het afstemmen en elkaar motiveren, kortom, een gemeenschappelijk platform.

Samenwerken veronderstelt dat de betrokkenen van elkaar verwachten dat die
gemeenschappelijkheid ook nagestreefd zal worden in de toekomst. Samenwerken
impliceert dus ook een gemeenschappelijk verwachtingspatroon met betrekking tot
toekomstig gedrag. 

Het samen handelen op deze manier veronderstelt een coöperatieve houding
zoals Barnard (1945) die al beschreef: “de bereidheid om samen iets te realiseren.”
Habermas wijst daarbij op het belang van het expliciet maken van welke intenties
managers gebruiken om samen iets te realiseren (Kunneman, 1986). De intenties
kunnen instrumenteel, strategisch of communicatief zijn (zie paragraaf 5.4). Waarbij
met name de laatste twee van belang zijn.

Wanneer de intenties in hoofdzaak instrumenteel zijn, dan kan er geen sprake
zijn van samenwerken. Een manager die instrumenteel handelt, houdt geen rekening
met anderen en hun mogelijke belangen en zeker niet met de mogelijkheid dat die
belangen van anderen kunnen veranderen. De andere manager wordt dan immers niet
beschouwd als een mens met bedoelingen die aan verandering onderhevig kunnen
zijn. Het onderscheid tussen strategisch en communicatief kan volgens ons omschre-
ven worden als de wijze waarop managers zich tot elkaar verhouden. Is die verhou-
ding met name berekend binnen het eigen kader of is er de bereidheid om ook over
een gemeenschappelijk kader te praten. 

De introductie van beelden geeft de gelegenheid om de principiële vraag naar het
onderscheid tussen strategisch en communicatief handelen te stellen, en daarmee ook
vragen over de wijze waarop het samenwerken inhoud kan krijgen in een concrete
managementsituatie. In de gepresenteerde modellen in hoofdstuk 6 komt het onder-
scheid tussen strategisch en communicatief handelen terug. In de modellen wordt het
onderscheid vertaald in de manier waarop managers samen sturen. In het strategisch
handelen wordt overlegd over de keuze van de stuurmaatregelen. In het communi-
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catief handelen wordt niet alleen over de keuze van de stuurmaatregelen onder-
handeld, maar ook over de beelden van het systeem, de omgeving en de beelden van
de doelen.

Managen weergegeven met een aangepaste ‘Besturend Orgaan en Bestuurd
Systeem’ spelsituatie
In dit onderzoek hebben we de Besturend Orgaan en Bestuurd Systeem spelsituatie-
weergave uitgebreid door in het Besturend Orgaan de beeldruimte te plaatsen en in
plaats van informatiestromen hebben wij beelden geplaatst (zie paragraaf 5.5.4). Zie
figuur 7.1

Verder hebben we die weergave uitgebreid door onderscheid te maken tussen
situaties waarin managers strategisch of communicatief met elkaar handelen (zie
paragraaf 6.2). In het eerste geval wordt gemeenschappelijk besloten over de stuur-
maatregelen, in het tweede geval worden de beelden van de specifieke situatie, de
beelden van de doelen en de stuurmaatregelen afgestemd. Zie figuur 7.2

De weergave in figuur 7.1 nodigt niet uit om expliciet aandacht te besteden aan
dit uitgebreide afwegingsproces. 

Samengevat bestaan de aanpassingen uit het toevoegen van de beeldruimte, de
beelden, een grafische weergave vanen het typeren van het afwegingsproces om te
komen tot stuurmaatregelen (strategisch versus communicatief).

De rol van beelden bij het samenwerken beschrijven we met behulp van drie
elementen: het begrip beeldruimte, een typering van de kern van het samenwerken en
een weergave van samenwerken met een aangepaste ‘Besturend Orgaan en Bestuurd
Systeem’ spelsituatie tevens in een grafische vorm. In de beeldruimte spelen beelden
van individuele managers en de wijze waarop teambeelden totstandkomen een rol.
Het begrip beeldruimte biedt de gelegenheid om bij managementteams systematisch
vragen te stellen over de individuele beelden, de teambeelden en hoe deze met elkaar
verbonden kunnen zijn.
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Figuur 7.1   Dr ie ma nagers: informatie en beeld
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Figuur 7.2   Drie managers (M1, M2 en M3) die communicatief handelend samenwerken
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Dit ligt in het verlengde van Isaacs die aangaf dat deze relatie van belang is bij het
samenwerken. Ook ligt hier een relatie met Morgans imaginisatiebegrip waarbij ook
met de verhouding tussen individu en team, maar minder systematisch, wordt omge-
gaan. 

In het verlengde van Isaacs hoort ook de vraag naar het karakter van het gemeen-
schappelijke. In de grafische weergave heeft die vraag betrekking op datgene wat
besproken wordt: alleen de stuurmaatregelen of ook de beelden van het systeem, de
omgeving en het doel. Ook in de aanbevelingen komt de vraag naar het gemeenschap-
pelijke terug. Belangrijk uitgangspunt bij dat gemeenschappelijke is dat er een beroep
gedaan wordt op de bereidheid om samen te werken, of met andere woorden, een
beroep op de welwillendheid van de teamleden. Zowel Isaacs als Barnard brengen dat
naar voren. In het verlengde van Habermas voegen wij daaraan toe dat de bereidheid
het begin is, maar dat in een volgende stap ook vragen gesteld moeten worden over
hoe dat gemeenschappelijke dan verder vorm krijgt. 

Dit is een vraag naast het thema dat Isaacs aankaart, namelijk dat het gemeen-
schappelijke niet zomaar ontstaat of gevonden wordt en dat ook een dialoog niet
zomaar ontstaat. Of in besturingstermen: het samen sturen, en daarbij dus een Bestu-
rend Orgaan vormen uit meerdere managers die samen sturen, gaat niet zomaar. Met
behulp van onze uitwerkingen wordt het mogelijk de beschrijving van het managen
gezien als samen sturen, verder te verdiepen.
 
Dit onderzoek heeft niet alleen antwoorden op de twee onderzoeksvragen opgeleverd
maar ook een eigen onderzoeksmethode: de eigen invulling van de ‘multi-method
approach’ van Brewer en Hunter (zie paragraaf 2.4).

Wanneer bedrijfskundig onderzoek een explorerend karakter heeft is het belang-
rijk om dat efficiënt uit te voeren. Die efficiëntie kan vergroot worden door onder-
zoeksmateriaal van anderen te gebruiken. Ons onderzoek is daar een voorbeeld van.
Door onderzoeksmateriaal van anderen te gebruiken, kan de efficiëntie verhoogd
worden. Het materiaal is er toch al of kan met betrekkelijk weinig extra moeite
verkregen worden omdat er toch al een onderzoek loopt. Het voordeel kan ook gezien
worden in het licht van de duurzaamheidsvraag van onderzoeksmateriaal. In plaats
van onderzoeksmateriaal eenmaal te gebruiken, is het ook mogelijk om dat materiaal
meerdere malen te gebruiken. 

Een voorwaarde is wel dat het gebruiken van onderzoeksmateriaal van anderen
niet zomaar gebeurt. Een onderzoeker zal, wil hij materiaal van anderen gaan ge-
bruiken, vanuit zijn eigen exploratieve onderzoek concreet moeten kunnen aangeven
wat hij van dat materiaal kan verwachten. In ons onderzoek hebben wij daar een
onderzoeksmatrix voor gebruikt. Die matrix gaf ons de gelegenheid om op systema-
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tische wijze vast te stellen of het materiaal geschikt was voor gebruik in ons kader.
Een tweede belangrijke factor bij het hergebruik van onderzoeksmateriaal is de

mogelijkheid tot interactie tussen onderzoekers. De onderzoeker die materiaal van
anderen wil gebruiken, zal in gesprek moeten gaan met deze andere onderzoekers om
die zover te krijgen dat ze hun materiaal ter beschikking stellen of hun eigen onder-
zoek enigszins uitbreiden om zo een ander de gelegenheid te geven ook onder-
zoeksmateriaal te verkrijgen. In het proces van overtuigen zal de onderzoeker zijn
eigen gedachtegang steeds weer opnieuw aan een andere onderzoeker moeten presen-
teren. Dit zal zijn eigen gedachtegang aanscherpen en daarnaast is ook de kans
aanwezig dat de gedachtegang zich hierdoor verder ontwikkelt. Voorwaarde daarbij is
dat de onderzoeker kan beschrijven op welke wijze zijn gedachtegang zich verder
ontwikkelt. Hierdoor kan voor zover dat mogelijk is, op systematische wijze de voort-
gang in inzicht worden vastgelegd.

Naast een toename van de efficiëntie is deze manier van onderzoek uitvoeren ook
effectief. Voor het veld van onderzoek heeft deze aanpak ook zijn voordeel doordat
organisaties en mensen in organisaties niet meer belast worden dan noodzakelijk is.

Kern van onze invulling is ten eerste dat wanneer onderzoeksmateriaal van
anderen wordt gebruikt er een herinterpretatie moet plaatsvinden van dat materiaal
binnen de eigen conceptuele gedachtegang en ten tweede dat die herinterpretatie
ondersteund kan worden door het expliciet maken van de conceptuele gedachte van
het eigen onderzoek.

7.4 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Vooruitkijken levert voorstellen op. In deze paragraaf doen wij dat in de twee rich-
tingen eerder aangegeven. De ene richting heeft betrekking op de wijze waarop wij
ons onderzoek hebben uitgevoerd, de door ons uitgewerkte ‘multi-methode’ benade-
ring (zie paragraaf 7.4.1) en de andere richting heeft betrekking op de inhoudelijke
kant met betrekking tot het verder uitwerken van onze modellen (zie paragraaf 7.4.2)
over het zoeken naar kernelementen van het samenwerken en over het verdiepen van
de besturingstheorie (zie paragraaf 7.4.3).
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7.4.1 Het verder onderzoeken van de gebruikte onderzoeksmethodologie

Wanneer het bedrijfskundig onderzoek een explorerend karakter heeft dan draagt dit
onderzoek bij aan het argument om meer aandacht te besteden aan de efficiëntie bij
het uitvoeren van een dergelijk onderzoek. 

Wij hebben een basis gelegd om die efficiëntie te vergroten door op een eigen
wijze gebruik te maken van onderzoeksmateriaal van andere onderzoekers. In die
werkwijze hebben twee elementen centraal gestaan: het gebruik van een onderzoeks-
matrix en de interactie met andere onderzoekers. De onderzoeksmatrix heeft ons ge-
holpen om materiaal van anderen in ons eigen (denk)kader te plaatsen en de interactie
met andere onderzoekers heeft ons gedwongen om steeds weer onze inhoudelijke
gedachtegang opnieuw uit te leggen en aan te scherpen voor een nieuwe situatie. 

Beide elementen vragen om nadere aandacht, want niet alleen de efficiëntie van
een nieuw onderzoek en de duurzaamheid van bestaand onderzoek kunnen worden
vergroot, ook de effectiviteit van een nieuw onderzoek kan positief beïnvloed worden
door het steeds weer toepassen van de inhoudelijke gedachtegang in nieuwe situaties. 

Het concept van een onderzoeksmatrix kan verder uitgewerkt worden en de
aandacht voor de interactie met andere onderzoekers, en dan met name in relatie tot
het ontwikkelen van inzichten, kan verder onderzocht en uitgewerkt worden. 

Wat uitvoering betreft zien we dat door het gebruik van materiaal van anderen
(en het eigen materiaal ook door anderen te laten gebruiken) de onderzoeksgedachten
aangescherpt worden: efficiëntie en effectiviteit gaan hand in hand, in ieder geval bij
een exploratief bedrijfskundig onderzoek. Interessant is om te onderzoeken of deze
aanpak ook bij toetsend onderzoek mogelijk is en in hoeverre de efficiëntie en de
effectiviteit dan toeneemt. 

7.4.2 Het verder uitwerken van de inhoudelijke gedachtegang: op zoek naar
kernelement van het gemeenschappelijke bij samenwerken 

In de loop van ons onderzoek ontstond langzamerhand de vraag naar wat het ‘samen’
nu inhoudt. We hebben weliswaar omschreven wat de kern is van samenwerken (zie
hoofdstuk 5), maar daarmee is nog niet duidelijk hoe het ‘samen’ of het gemeen-
schappelijke is te omschrijven. Wij hebben daar verschillende woorden voor gebruikt:
“beelden komen samen in de beeldruimte”, “beelden moeten op elkaar afgestemd
worden”, “beelden moeten samen bespreekbaar zijn”, “beelden moeten op elkaar
aansluiten”. Elke zinsnede duidt op de poging om te laten zien dat de kern van het
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samenwerken bestaat uit het bijeenbrengen van beelden, maar dan wel zodanig dat elk
van die beelden met respect wordt gehanteerd. Geen van de beelden wordt weg-
gedrukt. De lijst is niet compleet maar illustreert wel dat een afdoende omschrijving
van de kern van het samenwerken nog niet is bereikt.

In een vervolgonderzoek biedt wellicht het uitzoeken van combinaties van drie
manieren van omgaan met beelden vruchtbare uitzichten. De eerste manier kan
geschetst worden als een keuze tussen “het niet samenvoegen van de beelden en ze
niet of nauwelijks met elkaar te delen” en “het kiezen uit een van de bestaande
beelden en daarmee verder gaan”. De tweede manier bestaat uit een keuze tussen
enerzijds ‘het zoeken van het gemeenschappelijke in de beelden’ en daarmee verder te
werken en anderzijds “het delen van de individuele beelden en die naast elkaar laten
bestaan”. Het zijn dan wel beelden die gedeeld zijn. Dit in tegenstelling tot bij de
eerste manier, waar de beelden ook naast elkaar blijven bestaan maar waar men niet
of nauwelijks elkaars beelden kent. In de derde manier gaat het om een keus tussen
“het creëren van een nieuw gemeenschappelijk beeld” en “het creëren van meerdere
nieuwe gemeenschappelijke beelden”. 

Wij hebben de drie manieren omschreven als keuzes tussen uitersten. Natuurlijk
zijn daar variaties op mogelijk. De drie manieren kunnen ook gezien worden als in
een visuele ruimte waarbij de assen een driedimensionaal stelsel creëren. Met deze
mogelijkheden kan de vraag naar het gemeenschappelijke, het ‘samen’, te omschrij-
ven zijn als een vraag naar welke vorm van samenvoegen van beelden in de ruimte
wordt gehanteerd (zie Pennink, 2003). Nader onderzoek is hiervoor gewenst. 

7.4.3 Verdieping van de besturingstheorie: het nader uitwerken en verder
invullen van managementteams als Besturend Orgaan 

Het introduceren van beelden, beeldruimte, beelden van doelen in relatie tot het
samenwerken in managementteams heeft een duidelijke relatie met metabesturing
zoals dat in de besturingstheorie wordt omschreven. De Leeuw (2000, p. 180) verstaat
onder metabesturing: “Over metabesturing wordt gesproken indien het Bestuurd
Systeem zelf ook een Besturend Orgaan is. Metabesturing is dan aan te duiden als de
besturing van de besturing.” Nadenken en spreken over de wijze waarop in het
Besturend Orgaan wordt omgegaan met de informatie uit de omgeving en uit de
organisatie in de vorm van beelden en te veronderstellen dat met doelen ook wordt
omgegaan in de vorm van beelden, is onderdeel van metabesturing. Beelden, de
trechterwerking en beeldruimte zijn concepten die wellicht een nieuw perspectief
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kunnen geven aan het beschrijven van de capaciteit van informatieverwerking en het
beïnvloeden van die capaciteit. Ook kunnen deze concepten een nieuw licht werpen
op het besturend vermogen van een managementteam als Besturend Orgaan. 

In dit proefschrift hebben wij beelden van een doel geïntroduceerd. Het is de
vraag welke verschillen en overeenkomsten beelden van een doel en beelden van een
systeem en van de omgeving van een systeem hebben. Zijn de door ons ontwikkelde
eigenschappen ook toepasbaar op de beelden van een doel? Nader onderzoek moet
dat uitwijzen.

Verder wijzen we nog op de mogelijkheden die het zien van een doel in de vorm
van beelden biedt om in het Besturend Orgaan bij de keuze van de stuurmaatregelen
de beelden van een doel expliciet te betrekken. Bij het sturen vindt een afweging
plaats van de beelden. Hoe die afweging eruitziet vraagt om nader onderzoek en dan
met name naar de rol van de beelden van een doel.
 

7.5 TOT BESLUIT

In dit hoofstuk hebben we antwoord gegeven op beide onderzoeksvragen en daarnaast
onze onderzoeksmethodologie beschreven als een ongevraagde maar wel gewenste
conclusie. Vervolgens hebben we een aantal aanbevelingen gedaan in welke richting
wij verwachten dat verder onderzoek vruchtbaar zal zijn. Zowel voor de
bedrijfskundige theorie als voor de praktijk van managers.

In ontwerptermen hebben we laten zien dat ons ontwerp bruikbaar is. We hebben
nieuwe onderzoeksvragen gecreëerd; de gegeven antwoorden bieden daar goede gele-
genheid toe. Oftewel ons onderzoek is bruikbaar om nader onderzoek op dit terrein te
ontwikkelen. Ook moet het mogelijk zijn met de gegeven antwoorden een eerste
aanzet te geven om voor de praktijk van managers bruikbare kennis te ontwikkelen.
Buiten de context van dit proefschrift hebben wij daar eerste aanzetten toe gedaan (zie
Pennink 1997, 1998 en 2003). Ons onderzoek biedt derhalve ook gelegenheid om
bruikbare kennis te ontwikkelen voor de praktijk van management.



REFERENTIES

Achrol, R.S. and L.W. Stern (1988). “Environmental determinants of decision maling
uncertainty in marketing channels”, Journal of Marketing Research, vol. 25, no.
1, pp. 36-50.

Augoustinos, M. (1995). Social cognition: an integrated introduction. Sage, London.
Ahaus, C.T.B. (1994). Bevoegdheidsverdeling en organisatie, evaluatie van een

bedrijfskundige methode. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen.
Ajzen, I. and D. Krebs (1994). “Attitude theory and measurement: implications for

survey research”. In: I. Bora and P. Mohler (eds.) Trends and perspectives in
empirical social reserach, pp. 250-265. De Gruyter, Berlijn, New York.

Alblas, G. (1997). Groepsprocessen, overleggen en uitvoeren in teams, 2e druk. Van
Loghum Slaterus, Deventer.

Allersma, J. (1994). Het lied van de blauwe vogels. Harmonische samenzang of ieder
zijn eigen lied? Afstudeerverslag Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Gro-
ningen, Houten.

Ashby, W.R. (1956). An Introduction to Cybernetic. Chapman & Hall Ltd, London.
Bantel, K. and S.E. Jackson (1989). “Top management and innovations in banking:

does the composition of the top team make a difference?” Strategic Management
Journal vol. 10, pp. 107-124.

Bartlett, C.F. (1932). Remembering: a study in experimental and social psychology.
Cambridge University Press, Cambridge.

Barnard, C. (1945). The functions of the executive. (1e edition in 1938). Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts.

Beach, (1990). Images theory: decision making in personal and organisational con-
texts. Wiley, New York.

Berting, J. e.a., (1997). De tirannie van het beeld: collectieve voorstellingen en het
handelen. Boom, Amsterdam. 

Beyer et al, (1997). “The selective perception of managers revisited”, Academy of
Management Journal, vol. 40, no. 3, pp. 716-737.

Blunt, P. and M.L. Jones (1992). Managing organisations in Africa. De Gruyter,
Berlin.

Boer, D.J. den, et al, (1995). Methodologie en statistiek voor communicatieonderzoek.
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.

Boersma, S.K.Th. (2002) Management van kennis. Een creatieve onderneming. Van
Gorcum, Assen.



Referenties174

Bormann, E.G. (1983). “Symbolic convergence”. In: L.K. Putnam, M.E. Pacanowsky,
Communication and organizations, an interpretive approach, pp. 99-122. Sage,
London.

Breedveld, J.M. (1994). Verschillen in beelden; geïllustreerd aan de hand van het
onderscheid tussen revalidatie en onderwijsondersteuning binnen Mytyl- en
Tyltylscholen in Nederland. Afstudeerverslag Faculteit Bedrijfskunde, Rijks-
universiteit Groningen.

Brewer, J. and A. Hunter (1989). Multi-method research, a synthesis of styles. Sage,
London.

Bronnenberg, J.A.M. en M.L. van Engelen (1988). “A Dutch test with the NewProd
model”, R&D Management, vol. 18, no. 4, pp. 321-332.

Campbell, D.T. and  D.W. Fiske (1959) “Convergent and disciminant validation by
the multitrait-multimethod matrix”, Psychological Bulletin vol. 56, no. 2, pp. 81-
105.

Cherry, C. (1978). On human communication, a review, a survey, and criticism. MIT
Press, Cambridge.

Collins, J.C. and J.L. Porras (1998). Build to last: succesful habits of visionary com-
panies. Random House, London.

Condon, J.C. and F.S. Yousef (2002). “Communication perspectives”.  In: S. Little, P.
Quintas and T. Ray (eds.), Managing knowledge, an essential Reader pp. 214-
237. Sage, London.

Cooper, R.G. (1985). “Selecting winning new products: using the newprod system”.
In: Journal for Product Innovations Management vol. 2, no. 1, pp. 34-44.

Czarniawska, B. (1997). Book review of Sensemaking in organizations van Weick in
Scan. Journal of Management, vol. 13, no. 1 pp. 113-120.

Davenport, T.H. and L. Prusak (1998). Working knowledge, how organizations
manage, what they know. Harvard Business School Press, Boston.

Daft, R.L. and D. Marcic (1998) Understandig management, 2nd edition. Dryden
Press, Orlando.

Dearborn D.C. and H.A. Simon (1958). Selectieve perception, Sociometry, vol. 21 pp.
140-143, Washington D.C.

Dougherthy, D. (1996). “Interpretive barriers to succesful produkt innovation in large
firms”.  In: J. Meindl, C. Stubbart, and J.F. Porac (eds.), Cognition within and
between organizations, pp. 307-340. Sage, London.

Duncker, K. and L.C. Lees (1945). “On problem-solving”, American Psychological
Association, Washington D.C.

Easton, G. (1983). Learning from case studies. Prentice Hall, London.
Engelen, J. van (1992). In het bijzonder bedrijfskunde, de integrerende rol van de



Referenties 175

technologie en ontwerpbenadering. Inaugurale rede, p. 18. Samson, Alphen aan
den Rijn.

Fauconnier, G. (1990). Algemene communicatietheorie, een overzicht van weten-
schappelijke theorieën over communicatie. Nijhoff, Leiden.

Fiol, C.M. (1996). “Consensus, diversity and learning in organizations”. In: J.
Meindl, C. Stubbart, J.F. Porac (eds.), Cognition within and between organiza-
tions, pp. 173-206. Sage, London.

Fiske, S.T. (1993). “Social cognition and social perception”, Annual Reviews
Psychology, vol. 44, pp. 155-194. 

Flood, R.L. and M.C. Jackson (1991). Creative problem solving, Wiley, Chichester.
Fransman, M.  (1999). Visions of innovations: the firm and Japan. Oxford University

Press, Oxford.
Frey, L.R. (1999). The handbook of group communication, theory and research.

Sage, London.
Galliers, R.C. (ed.) (1987). Information analysis, selected readings. Addison Wesley,

Syndey.
Galperin (1980). In: C.F. van Parrerenmen en J.A.M. Carpay, Sovjet psychologen

over onderwijs en cognitieve ontwikkeling. Wolters Noordhoff, Groningen.
Gibson, J.J. (1966). The senses considered as perceptial systems. Houghton Mifflin,

Boston.
Gibson, J.J. (1997). The ecological Approach to Visual perception. Houghton Mifflin,

Boston.
Gioia D. A. and A. Mehra (1996). “Book review of Sensemaking in organizations van

Weick”, Academy of Management Review, vol. 21, no. 4, pp.1226-1240.
Gladstein Ancona, D. and D.F. Caldwell (1992). “In Demography and desing:

predictors of new product team performance”, Organization Science, vol. 3, no.
3, pp. 321-431.

Glaser, B. and A. Strauss (1967). The discovery of the grounded theory. Aldine,
Chicago.

Greene, (1985). In: E.A. More and R.K. Laird, Organisations in the communications
age,pp. 4-5. Pergamon, Sydney.

Groot, A.D. de (1946). Het denken van den schaker. Noord-Hollandsche Uitgevers
Maatschappij, Amsterdam.

Groot, A.D. de (1961). Methodologie. Mouton, Den Haag.
Habermas, J. (1989). De nieuwe overzichtelijkheid en andere opstellen, onder redactie

van M. Korthals. Boom, Meppel.
Harmsen, W.J. (1993). Onderzoek naar de marktmogelijkheden. Afstudeerverslag

Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.



Referenties176

Hein, M. (1995). “The design of virtual reality”. In: M. Featherstone and R. Burrows
(eds), Cyberspace, cyberbodies/cyberpunk, cultures of technological embodi-
ment, pp. 65-78. Sage, London.

Hekman, R. en R. Kremer (1993). Consistentie bij de strategie-implementatie. Docto-
raal trimestercursus Strategisch Management Onderzoek, Faculteit Economie,
Rijksuniversiteit Groningen.

Helmholtz, H. von (1821-1894). Beitrage zur Psychologie und Physiologie der
Sinnesorgane. Hamburg.

Hertog, J.F. den en E.I. Huizinga (1997). De kennisfactor: concurrentie als kennis-
onderneming. Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer.

Hoefnagels, H. (1964). De problemen van het menselijk samen leven. Romein en
Zonen, Roermond.

Hogarth, R.M. (1987). Judgement and choice: the psychology of decision. Wiley,
New York.

Horster, D. (1999). Jurgen Habermas. Metzler, Stuttgart.
Hutchins, E. (1991). “The social organization of distribution cognition”. In: L.B.

Resnik, J.M Levine and S. D. Teasley (eds.), Perspectives on socially shared
cognition, pp. 283-307, American Psychological Association, Washington.

Isaacs, W. (1999). Dialogue and the art of thinking together. Random House, New
York.

Jaarverslag Delfzicht Ziekenhuis 1999, 2000. Delfzicht Ziekenhuis, Delfzijl.
Jonker, J. (1993). In termen van beelden. Van Gorcum, Assen.
Jonker, J. en B.J.W. Pennink (2000). De kern van methodologie. Van Gorcum, Assen.
Jorna, R.J. (1989). Kennis representatie en symbolen in de geest. Proefschrift Rijks-

universiteit Groningen.
Judistera, I. (1993). Een onderzoek naar: Produktiestructuur, arbeidssituatie en

kwaliteit van de arbeid. Afstudeerverslag Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversi-
teit Groningen.

Jumarie, G.M. (1986). Subjective information system, introduction to a theory of
realitivistic cybernetics. New York.

Karsten, L. en K. van Veen (1998). Managementconcepten in beweging: tussen feit
en vluchtigheid. Van Gorcum, Assen.

Karsten, L. (1999). “Dialogen en teamvorming, de basis voor diagnose en verande-
ring van organisaties”. In: M.J. van Riemsdijk (ed.), Dilemma’s in de bedrijfs-
kundige wetenschap, pp. 28-49. Van Gorcum, Assen.

Kelly, G.K. (1955). The psychology of personal constructs, p. 50. Norton, New York.
KKNN, (1992). Kwaliteitsboek Noord-Nederland.
Knight, D. et al. (1999). “Top management team diversity, group process, and



Referenties 177

strategic concensus”, Strategic Management Journal vol. 20, pp. 445-465.
Kogut, B. and U. Zander (1997). “Knowledge of the firm. Combinative Capabilities

and the replication of technology”. In: P. Prusak, Knowledge in Organzations.
Butterworth-Heinemann, Boston.

Koningsveld, H. (1978). Het verschijnsel wetenschap. Boom, Meppel.
Koningsveld, H. en J. Mertens (1986). Communicatief en strategisch handelen, inlei-

ding tot de handelingstheorie van Habermas. Coutinho, Muiderberg.
Koopman, R. (1993) ..... Naar een nieuw stadium? Informatiebeleidsvorming in het

midden- en kleinbedrijf. Afstudeerverslag Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversi-
teit Groningen.

Korthals, M. (1989). Wetenschapsleer, filosofisch en maatschappelijk perspectief op
de natuur en sociaal-culturele wetenschappen. Boom, Meppel.

Kramer, N.J.T.A. en J. de Smit (1991). Systeemdenken. Stenfert Kroese, Leiden.
Krisham, Miller en Jugde (1997) “Diversification and top management team comple-

mentarity: is performance improved by merging similar or dissimilar teams?”,
Strategic Management Journal, vol. 18 no. 5, pp. 361-374.

Kroonenberg, H.H. van den en F.J. Siers (1998). Methodisch ontwerpen, ontwerp-
methoden, voorbeelden, cases, oefeningen. EPN, Houten.

Krone, K.J., F.M. Jablin and L.L. Putman (1987). “Communicatiton theory and
organizational communication: multiple perspectives”, In: F.M. Jablin, L.L.
Putman, K.H. Roberts and L.W. Porter (eds.), Handbook of organizational
communication, an interdisciplinary perspective, pp. 18-40. Sage, London.

Kunneman, H. (1983). De waarheidstrechter. Boom, Meppel.
Kunneman, H. (1986). De waarheidstrechter, een communicatief theoretisch

perspectief op wetenschap en samenleving. Boom, Meppel.
Kwant, R.C. en S. IJsseling (1978). Filosoferen, gangbare vormen van wijsgerig

denken. Alphen aan den Rijn.
Lappöhn, O.C.J. (1987). Verleden vergeten? NOBO onderzoeksdag Bedrijfskunde,

Rijksuniversiteit Groningen, Werkboek, uitgave NOBO, pp. 48-55.
Layder, D. (1993). New strategies in social research. Polity Press, Cambridge.
Laukkanen, M. (1996). “Comparative cause mapping of organizational cognitions”.

In: J. Meindl, C. Stubbart, J.F. Porac (eds.), Cognition within and between
organizations, pp. 3-44. Sage, London.

Leeuw, A.C.J. de (1988). Organisaties: management, analyse, ontwerp en verande-
ring. Van Gorcum, Assen.

Leeuw, A.C.J. de (1990). Een klein boekje over bedrijfskundige methodologie. Van
Gorcum, Assen.

Leeuw, A.C.J. de (1994). Besturen van veranderingsprocessen. Van Gorcum, Assen.



Referenties178

Leeuw, A.C.J. de (2000). Bedrijfskundig management: primair proces, strategie en
organisatie. Van Gorcum, Assen.

Maas, A. (1988). Ongedefinieerde ruimten, sociaal-symbolische configuraties.
Eburon, Delft.

Man, H. de (1995). Boek bespreking van Sensemaking in organizations van Weick.
Open Universiteit Heerlen. 

Marr, D. (1982). Vision, a computational investigation into the human representation
and processing of visual information. W.H. Freeman and Company, San Fran-
cisco.

Marshall, C. and D.B. Rossman (1995). Designing qualitative research. Sage,
London.

Matthyssens, P. en R. Hillen (1994). “De marktgerichte industriële onderneming: kri-
tische inter- en intrafunctionele relaties”.  In: J.M.L. van Engelen, H.W.C. van
der Hart en S. Keikes (eds.), Handboek voor Commercieel Technici, pp. 1-33.
Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn.

Mey, M. de (1982). The cognitive paradigm. Reidel, Dordrecht.
Miles, M.B. and A.M. Huberma (1994). Qualitative data analyses, an expanded

resourcebook. Sage, London.
Miller, C.C. e.a. (1998). “Cognitive diversity among upper-echelon executives: im-

plications for strategic decision processes”, Strategic Management Journal vol.
19, pp. 39-58.

Mitroff, A.I, and H.A. Linstone (1993) The unbounded mind, breaking through the
chains of tradition business thinking. Oxford University Press, New York.

Miyake, (1991).  In: G. Hatano and K. Inagaki “Sharing cognition through collective
comprehension activity” In: L.B. Resnik, J.M. Levine and S.D. Teasley (eds.),
Perspectives on socially shared cognitions, pp. 331-348. American Psycho-
logical Association, Washington.

More, E. (1996). “Organizational communication: continuing dialogues”. In: L.
Thayer (ed.), Organization-communication, emerging perpectives, part III, pp. 3-
37. Norwood, New Jersey.

Morgan, G. (1993). Imaginisatie, de kunst van creatief management. Scriptum,
Schiedam.

Morgan, R.L. (1979). Hedendaagse psychologie, een leer en werkboek voor
individueel gebruik en gebruik in groepen,  5e druk. Vuga, Den Haag.

Nemeth, C.J. (1985). “Dissentation group process, and creativity: the contribution of
minority influence”, Advances in Group Processes, vol. 2, pp. 57-75.

Newell, A. and H.A. Simon (1972). Human problem solving. Prentice Hall, Engle-
wood Cliffs.



Referenties 179

Newman (1949). In: H. Wallach, E.B. Newman and Rosenzwieg, “The precedence
effect in sound localization”, American Journal of Psychology, vol. 62, pp. 315-
336.

Nonaka, I. and H. Takeuchi, (1995) The knowledge creating company. How Japanese
companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press, New
York.

Nulle, A. (1992). Verkoopautomatisering. Afstudeerverslag Faculteit Bedrijfskunde,
Rijksuniversiteit Groningen.

Nutt, P.C., (1996). “The formulation processes and tactics used in organizational
decision making”. In: J. Meindl, C. Stubbart, J.F. Porac (eds.), Cognition within
and between organizations, pp. 78-111. Sage, London.

Ontwikkelen in samenwerken (2001). Interne publicatie TSM business school,
Twente.

Oudrago, S. et J. Tabsoba (1992). Le manager Burkanibé decrit son environment á
partir de deux indicatures: fabourable ou defavourable, Etude sur le com-
portement du manager Burkanibé face á son environment, p. 33, Ougadouqou.

Outhwaite, W. (ed.) (1996). The Habermas reader. Polity Press, Cambridge.
Paul, J.C.L. (1994). Organisatie en gedrag. Kluwer Bedrijfswetenschappen,
Deventer.
Parreren, C.F van en J.A.M. Carpay (1980). Sovjet psychologen over onderwijs en

cognitieve ontwikkeling. Wolters Noordhoff, Groningen.
Peeters, H.F.M. (1978). Historische gedragswetenschap. Boom, Meppel.
Pennink, B.J.W. en P. Terlouw (1993). “Verschillen in beelden: een multi-method

benadering”, NOBO Papers, Rotterdam.
Pennink, B.J.W. (1995). Le debut de la recherche. Cooperation U.O Faseg, Burkina

Faso/Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen.
Pennink, B.J.W. (1997). De kracht van het verbeelden oftewel hoe kunnen managers

door het gebruik van beelden in teams beter samen werken. Uitgegeven ter gele-
genheid van het 30-jarig bestaan van de Vereniging van Hoofden Personeels-
zaken in de Gezondheidszorg.

Pennink,  B.J.W.(1998). “Dealing with different viewpoints in product development”.
In: W.G. Biermans, Proceedings of the 4th international workshop ‘‘Meeting the
challenges of product developments, pp. 262-271, 16-18 april 1998, Groningen

Pennink, B.J.W. (2003). Samenwerken in managementteams; het creëëren van
gemeenschappelijke beelden, april 2003. Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversi-
teit Groningen, Alumnivereniging BRUG (interne uitgave). 

Polanyi, M. (1967). The tacit dimension. Routlegde & Kegan Pual, London. 
Prusak, L. (1997). Knowledge in organizations. Butterworth Heinemann, Boston.



Referenties180

Putnam, L.L., N. Philips, and P. Chapman, (1996). “Methods of communication and
organization”. In: Clegg, S.R. and W.R. Nord (eds.), Handbook of organization
studies, pp. 375-408. Sage, London.

Reezigt, C. (1995). Zicht op interne communicatie, ontwerp van een bedrijfsecono-
misch georienteerd diagnose-instrument. Proefschrift Rijksuniversiteit Gro-
ningen.

Riemsdijk, M.J. van (ed.) (1999). Dilemma’s in de bedrijfswetenschappen. Van Gor-
cum, Assen.

Rock, J. (1983). The logic of perception, MA: MIT Press, Cambridge. 
Russo, J.E en P.J.H. Schoemaker (1993). Beslis(t) beter!, Kwaliteit van besluit-

vorming. Scriptum Books, Schiedam.
Schulz von Thun (1992). Mit einander reden, Teil I und II. Rowohlt, Hamburg.
Semin, G.R. en J.G. Marsman (1991). “Taal en sociale cognitie”. In: N.K. de Vries en

J. van der Pligt (eds.), Cognitieve sociale psychologie, pp. 237-254. Boom,
Meppel.

Senge, P. (1995). Het vijfde discipline, praktijkboek. Academic Service, Schoon-
hoven.

Shannon, C.E, (1948). “A mathematical theory of communication”, Bell System
Techical Journal. vol. 27, pp. 379-423.

Shannon, C.E. and W. Weaver,(1949). The mathematical theory of communication.
University of Illinios Press, Urbana.

Stacey, R.D. (1996). Strategic management & organisational dynamics, 2nd edition.
Pittman, London.

Simon, H.A.  (1976). Administrative behavior. The Free Press, New York.
Sluis, R.P. (1993). Ondernemend met kwaliteit, Een onderzoek naar de mogelijkheden

van het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Afstudeerverslag
Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Smeding, H.E. (1992). Denkbeelden: ideeënkunst. Afstudeerverslag Faculteit
Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Spender, J.C. (1989). Industry recipes: an inquiry into the nature and sources of
managerial judgement. Basil Blackwell, Oxford.

Stacey, R.D. (1996). Strategic management and organizational dynamics: the
challenge of complexity. Pittman, London. 

Stappers, J. (1994). “De definities van communicatie”. In: F. van Raay (ed.) Com-
municatie en informatie, een stand van zaken, pp. 13-36. Zaventem, Houten.

Stasch, S.F. (1972). System analysis for marketing planning and control. Scott Fores-
man and Company, London.

Sternberg, R.J. (1995). In search of the human mind. Dryden Press, Orlando.



Referenties 181

Sternberg, R.J. (1996). Cognitive psychology. Dryden Press, Orlando.
Stoter, A. (1997). De communicerende organisatie: communicatie in relatie tot

organisatieverandering. Lemma, Utrecht.
Swanborn, P.G. (1984). Methoden voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Boom,

Meppel.
Straus, A. and J. Corbin (1991). Basics of qualitative research, grounded theory

procedures and techniques. Sage, London.
Tannenbaum, R. and W.H. Schmidt (1973). “How to choose a leadership pattern”,

Harvard Business Review, vol. 51.
Taylor, R. and G. Gurd (1996). “Contrasting perspectives on nonpositivist communi-

cation”, Canadian Journal of Communication, vol. 21. no. 2, pp. 38-82.
Thurlings, J.M.G. (1975). Een keuze uit het werk van Max Weber. Van Loghum

Slaterus, Deventer.
Tissen, R. (1991). Mensen beter managen in theorie en praktijk. Kluwer, Deventer.
Veld, J. in 't (1998). Analyse van organisatieproblemen, een toepassing van denken in

systemen en processen, 7e druk. Stenfert Kroese, Leiden.
Vries, G. de (1995). De ontwikkeling van de wetenschap: een inleiding in de weten-

schapsfilosofie. Wolters Noordhof, Groningen.
Walsh, J.P. (1995). “Managerial and organizational cognition: notes from a trip down

memory lane”, Organizational Science, vol. 6, no. 3, pp. 280-321.
Walraven, S.I. (1994). Problemen oplossen met creative technieken. Lemma, Utrecht.
Water, H. van de, E.H.M. Goessens en J. de Vries (1988). Kwaliteitskringen, kwaliteit

van de arbeid en produktiestructuur. Onderzoek uitgevoerd door de Faculteit Be-
drijfskunde in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid.

Watson, R.T. (1990). “Influences on the IS manager’s Perceptions of Key Issues:
Information scanning and the Relationship with the CEO”, MIS Quarterly, pp.
217-231.

Watzlawick, P., J.H. Beavin, and D.D. Jackson (1970). Pragmatische aspecten van
menselijke communicatie. Van Loghum Slaterus, Deventer.

Weick, K.E. (1983). “Organizational communication, toward a research agenda”. In:
L.K. Putnam and M.E. Pacanowsky, Communication and organizations, an
interpretive approach, pp. 13-29. Sage, London.

Weick, K.E. (1990). “Cognitive processes in organizations”. In: L.L. Cummings and
B.M. Staw, Information and cognition in organizations, pp. 287-320. JAI Press,
Greenwich.

Weick, K.E. (1995). Sense making in organizations. Sage, London.
Wiley, N. (1988). “The micro-macro problem in social theory”, Sociological Theory



Referenties182

vol. 6, pp. 254-261.
Zanna, M.P. and J.K.Rempell (1988). “Attitudes: new look at an old concept”. In: D.

Bartal and A. W. Kruglandski (eds), The social psychology of knowledge,  pp.
315-343. Cambridge University Press, Cambridge.

Zijderveld, A.C. (1974). De relativiteit van kennis en werkelijkheid. Boom, Meppel.



APPENDIX

DE DEELONDERZOEKEN
AFZONDERLIJK BESCHREVEN

De blokkendoos ingevuld per deelonderzoek

Elk deelonderzoek zal afzonderlijk beschreven worden. Om het overzicht te bewaren,
hebben we ervoor gekozen om voor elke weergave eenzelfde structuur te hanteren.
We beginnen met een korte inleiding, daarna gebruiken we ‘de blokkendoos’ om de
stappen van onderzoek kort weer te geven. De blokkendoos is mede afgeleid uit ‘de
ballentent’ van De Leeuw (1990) en verder uitgewerkt door Jonker en Pennink
(2000).

Per deelonderzoek wordt een beschrijving gegeven. In de blokkendoos staan de
stappen van onderzoek binnen de context van de relatie tussen onderzoeker en
opdrachtgever(s)/belanghebbenden centraal.

A1 DEELONDERZOEK: AFGELEVERD WERK

Inleiding
Een van de leveranciers van elektriciteit in Nederland heeft een deel van haar taken
ondergebracht in een facilitair technisch bedrijf. De afdeling Onderhoud en Service
van dit bedrijf houdt zich onder meer bezig met het opheffen van storingen. De
klanten zijn distributiebedrijven die zijn georganiseerd naar rayon. Bij de desbetref-
fende leverancier van elektriciteit zijn drie rayons. Per rayon is er binnen de afdeling
Onderhoud en Service een sectormanager. Naast de eigen mensen van de afdeling (de
medewerkers en het rayonhoofd) hebben we ook te maken met de rayonopzichter van
het distributiebedrijf, die dicht bij het opheffen van storingen staat, en de rayon-
managers voor de administratieve afwikkeling. 

Er is gekeken naar de opvattingen van deze personen over het werk dat gedaan
wordt. Het onderzoek is verricht door een afstudeerder (Sluis, 1993) en gepubliceerd
in een afstudeerverslag. 
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Vanuit de diverse posities van de genoemde mensen die betrokken zijn bij de
dienstverlening van de afdeling Onderhoud en Service wordt in dit onderzoek geke-
ken naar de wijze waarop gedacht wordt dat de klant kijkt naar het geleverde werk. -
Onder de betrokkenen verstaan we degenen die het werk zélf uitvoeren, hun managers
en de klant zelf. In dergelijk onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van een bestaand
meetinstrument: het servqual-meetinstrument of een variant daarvan, om tevredenheid
van klanten te meten. Die meningen van al die mensen zien wij als beelden. Nadeel
van het gebruik van een servqual-meetinstrument is dat het weliswaar duidelijk wordt
hoe diverse partijen denken over de geleverde dienst, maar dat niet direct duidelijk is
wat er gedaan kan worden om de kwaliteit te bewaken van de geleverde dienst. Op de
standaardmanier van verwerken van servqual-gegevens wordt veelal een beperkt
aantal ‘gaps’ beschreven. Vanuit ons perspectief van beelden verdient het aandacht
om de percepties en verwachtingen van de betrokkenen afzonderlijk te analyseren in
plaats van één maat te construeren of een beperkt aantal ‘gaps’.

Probleem van de organisatie
Bestaan er verschillen in opvatting over de geleverde storingsdienst tussen mensen
die de dienst leveren en mensen die de dienst ontvangen?

Oplossing voor de organisatie
Er bestaan verschillen in opvatting over de geleverde storingsdienst. 

Vragen voor ons onderzoek
1. Hoe denken klanten over de dienstverlening van de afdeling en hoe denken

de interne betrokkenen van de storingsdienstverlening dat de klant daarop zal
antwoorden? 

2. Levert dit eigenschappen van beelden op?

Antwoorden voor ons onderzoek
De betrokkenen denken het eens te zijn over de verwachtingen ten aanzien van de te
leveren dienst. De perceptie van het geleverd werk levert meer verschil op. Men heeft
een eigen beeld van het werk. In het algemeen kan men stellen dat bij beoordelingen
men rekening moet houden met het verschijnsel dat niet op ieder (hiërarchisch)
niveau eenzelfde beoordeling van het geleverde werk gegeven wordt. 

Model/theorie
Verwachtingen en percepties van de bij de storingsdienst betrokken mensen geven
inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening. In het krachtenveld van beoordeling
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Tabel A1   Het ontwerp van deelonderzoek: Afgeleverd werk

dienstverlener klantaantal
mensen

aantal
mensen

managers

medewerkers

rayon managers

rayon opzichters

3

6

11

11

door de betrokkenen (twee partijen bij de klant en twee partijen bij degene die de
dienst leverde) verwachten we dat men verschillende oordelen zal hebben over het
geleverde werk. De oordelen zullen verschillend zijn, niet alleen tussen de partijen
maar ook binnen een partij tussen diverse betrokkenen.

Operationalisering/meten
Door gebruik te maken van de servqual-scores uit het oorspronkelijke onderzoek, is
inzicht verkregen in de afzonderlijke verwachtingen en percepties van de bij de sto-
ringsdienst betrokken personen. 

De servqual-score is de uitkomst van een ‘overall’-weging van datgene wat men
graag wil (de verwachting) en van datgene wat men vindt dat er gebeurt (de
perceptie). Vanuit het zoeken naar beelden betekent het dat niet de ‘overall’-weging
het eindpunt is. Juist door naar de afzonderlijke antwoorden te kijken, komt er zicht
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op mogelijke verschillen tussen mensen die allen met hetzelfde werk te maken heb-
ben.

Validiteit en betrouwbaarheid
1. In dit onderzoek is gekeken naar de afzonderlijke percepties en verwach-

tingen in plaats van naar de servqual-scores.
2. Het oorspronkelijke onderzoek is uitgevoerd in het kader van het afstudeer-

traject van de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Design 
Het ontwerp van dit onderzoek wordt in de vorm van tabel A1 weergegeven.

Dataverzameling
Er is gebruikgemaakt van de data verkregen uit het afstudeeronderzoek van Sluis. De
data bestaan uit de antwoorden op de gebruikte vragenlijst die bestaat uit 24
perceptie- en 24 verwachtingsvragen met betrekking tot dienstverlening. 

Dataanalyse
De antwoorden binnen een partij en tussen partijen zijn bekeken met behulp van de
gemiddelden en de spreiding. Grafische weergaven, variantieanalyse en meerdimen-
sionale schaalanalyse hebben verder inzicht gegeven in de onderlinge verschillen.

A2 DEELONDERZOEK: BURKINA FASO

Inleiding
Dit deelonderzoek is uitgevoerd in Burkina Faso door drie studenten van de FASEG.
Dit is de economische faculteit van de universiteit van Ouagadougou. De studenten
zijn op pad gestuurd om een aantal managers in bedrijven te interviewen. In de
interviews moesten ze achterhalen hoe naar de markt werd gekeken. Voor ons
onderzoek is dit boeiend, omdat zo hetzelfde thema, namelijk hoe kijken managers
naar en beschrijven managers hun werkelijkheid, in een heel andere context ook aan
de orde komt.

Hoe kijken managers in de Afrikaanse context naar de markt voor hun bedrijf. Dit
kijken naar en vooral spreken over is volgens ons als spreken over beelden. Het
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onderzoek is voor ons des te aantrekkelijker, omdat het in een Afrikaanse context is
uitgevoerd.

Vraag voor ons onderzoek
1. Levert dit onderzoek uitgevoerd door drie Afrikaanse studenten inzichten op

die ons helpen bij onze zoektocht naar eigenschappen van beelden? 
2. Hangt de manier waarop de managers de omgeving zien samen met de

functie van die managers?

Antwoord voor ons onderzoek
ad 1) De beschrijving van de perceptie van de managers van hun omgeving wordt

begonnen met een beoordelend element. Er wordt niet begonnen met een
concretere beschrijvingen vanuit Mintzberg zijn terminologie. Ook in een
West-Afrikaanse economie vinden we terug dat naast de concretere omschrij-
vingen het evaluerende element in een beeld een rol speelt. 

ad 2) Uitsplitsing naar functies was helaas niet mogelijk.

Model
Ook hier is weer gebruikgemaakt van ons conceptueel model over de plaats van
beelden in het ‘Besturend Orgaan Besturend Systeem’ besturingsmodel van De
Leeuw (1988, 2000). 

Operationalisatie/meten
In de interviews werd aan de managers overgelaten hoe ze de markt voor hun bedrijf
omschrijven.

Validiteit en betrouwbaarheid
Het onderzoek is uitgevoerd door drie studenten aan de universiteit in Ouagadougou
(FASEG) en begeleid door een stafmedewerker.

Ontwerp
De data die bestaan uit omschrijvingen van omgevingen van bedrijven in Burkina
Faso zijn vanuit onze eigen context bestudeerd. In totaal zijn er zeven managers
geïnterviewd van de vijftien aangeschreven bedrijven. Dit waren zes directeuren en
een financieel directeur die werkzaam zijn in twee productiebedrijven en vier dienst-
verlenende bedrijven in en rond Burkina Faso.
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Dataverzameling
Er is gebruikgemaakt van de omschrijvingen door managers van omgevingen in en
rond Burkina Faso, die verzameld zijn door drie studenten van de universiteit van
Ouagadougou (FASEG).

Dataanalyse
De verzamelde data, antwoorden van de managers, zijn op inhoud geanalyseerd
(Oudrago en Tabsoba, 1992, p. 33).

A3a DEELONDERZOEK: HARSEN

Inleiding
Dit onderzoek is uitgevoerd bij een lijmharsfabriek die we vanaf nu Harsen zullen
noemen. Het gaat hier om managers in een team die, in termen van onze basisfiguur,
rekening houdend met de gestelde doelen, stuurmaatregelen nemen op basis van
informatie uit de organisatie en haar omgeving. Het managementteam geeft leiding
aan Harsen in Nederland. Het team bestaat uit de locatiedirecteur Nederland, de
logistiek directeur, de technisch marketeer, de verkoopmarketeer, de directeur P&O
en de sitemanager Benelux. Het team wordt geleid door de sitemanager Benelux.
Maandelijks voeren deze teamleden overleg. In elk overleg moet iedere manager over
het eigen verantwoordelijkheidsgebied een korte presentatie geven. Voorafgaand aan
de vergaderingen wordt het informatiemateriaal van de manager doorgenomen met
een aantal relevante andere, functioneel gespecialiseerde managers. Dit doet men om
de ‘juiste’ indruk te kunnen formuleren door de afwijkingen in de behaalde resultaten
ten opzichte van het vastgestelde budget en de vastgestelde doelen te verklaren. De
blokkendoos is ingevuld voor het onderzoek bij het managementteam van Harsen. In
een afzonderlijke blokkendoos wordt aandacht besteed aan een klein deelonderzoek
over de effecten op de beeldvorming van de manager met betrekking tot een
functiewisseling op managementniveau van een van de teamleden. 

Probleem van de manager
Wat zouden we kunnen leren van een buitenstaander die langskomt en een manage-
mentteam bespreking observeert?
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Oplossing voor de manager 
Het desbetreffende team zou inzicht kunnen krijgen in de mate waarin men onderling
verschillende beelden heeft, terwijl het erop lijkt alsof er nauwelijks of geen ver-
schillen bestaan.

Vragen voor ons onderzoek
1. Welke eigenschappen van beelden vloeien voort uit dit onderzoek? 
2. Zijn er ook bij teambesprekingen verschillen tussen managers te constateren?
3. Is de weergave van het managen in een bedrijf, in de vorm van de basisfiguur

begrijpbaar voor managers?

Antwoorden voor ons onderzoek
ad 1) De rol de tijd kwam naar voren. Tijdens de teamvergadering werd over veel

gesproken. Over de belangrijkste zaken had voor de vergadering al een
afstemming plaatsgevonden. Door de interviews vooraf en de observaties tij-
dens de teamvergadering was de verandering deels zichtbaar.

ad 2) De verschillen waren tijdens de teamvergadering nauwelijks zichtbaar. Ener-
zijds vanwege de afstemming in de tijd, anderzijds doordat veel weergaven
van de stand van zaken onmiddellijk werden gerelateerd aan ‘iets doen’. De
beschrijving van de markt en een aantal belangrijke afnemers daaruit (die
lastig deden c.q. meer eisten) werd onmiddellijk verbonden met: “Oké, dan
doen we het zo.” (kortom: negeren).

ad 3) Alle betrokken managers konden zonder veel moeite de basisfiguur her-
kennen en relateren aan hun eigen situatie. 

Model/theorie
Dit deelonderzoek maakt gebruikt van het conceptueel model dat beschreven is in
hoofdstuk 6.

Operationalisering/meten
In korte interviews met de leden van het managementteam is met behulp van open
vragen over beelden en een korte vragenlijst over de omgeving en de bedrijfsproces-
sen inzicht verkregen in de beeldvorming binnen het team in het kader van onze
basisfiguur. De onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de interviews zijn:

1. beelden van de werkelijkheid,
2. effecten van verschillen tussen beelden en de voor- en nadelen ervan, en 
3. de basisfiguur.
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Validiteit en betrouwbaarheid
1. Een vragenlijst over de omgeving en de bedrijfsprocessen van een organisatie

kan verschillen zichtbaar maken, maar ook verschillen veroorzaken.
2. De onderzoekersbias bij de open interviews en bij het bijwonen van een ver-

gadering is aanwezig.

Design
Door middel van het doen van observaties in het managementteam, het houden van
open interviews met alle teamleden en het afnemen van een korte vragenlijst met
voornamelijk gesloten vragen, is inzicht verkregen in de thematiek rond beeld-
vorming in het managementteam.

Dataverzameling
De data zijn verzameld in open interviews met managementteamleden, door het af-
nemen van een korte vragenlijst en het bijwonen van een managementteamvergade-
ring.

Dataanalyse
De verkregen data zijn geanalyseerd met behulp van de volgende technieken:

- grafische weergave, en
- Cohens kappa

A3b DEELONDERZOEK: HARSEN, FUNCTIEWISSELING

Inleiding
Een klein deelonderzoek bij Harsen heeft betrekking op het effect op beeldvorming
van een functiewisseling op managementniveau. Het gaat hier om een man die van
productieassistent via bedrijfsleider tot locatiedirecteur is opgeklommen. Het onder-
zoek heeft betrekking op de laatste functiewisseling.

Vragen voor ons onderzoek
1. Wat verandert er in de beeldvorming als de baan van functie-specifiek naar

generalistisch gaat? 
2. Zijn alle eigenschappen van beelden door beantwoording van deze vraag te

benoemen?
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Antwoorden voor ons onderzoek
ad 1) Terugblikkend op de functiewisseling merkte de respondent het volgende op:

- “Je wist een aantal dingen gewoonweg niet.”
- “Een stuk ging aan je voorbij.”
- “Wat wel kwam: de dingen die direct met productie te maken hadden.”
- “In de eerste functie meer terug redeneren van handelingen naar beeld

van de omgeving.”
- “In de tweede functie meer informatie ter beschikking, vooral vertalingen

in hoeveelheden tijd en extra aandacht voor prijzen.”
Bij de verschuiving in functie komen langzamerhand meer elementen in het
beeld voor: naast technische ook logistieke en uiteindelijk ook zaken met
betrekking tot prijzen.

ad 2) Opnieuw zien we dat een manager een weergave geeft (wij noemen dat een
beeld) die meer of minder is ingekleurd met details en meer of minder ‘breed’
is, dat wil zeggen: meer of minder zaken omvat. 

Ad 3) Door de tijd heen worden beelden meer omvattend en concreter. In de loop
van de tijd veranderde de functie van een functie-specifieke naar een meer
generalistische functie. Hiermee wordt bedoeld dat beelden als het ware een
completer ‘Gestalt’ krijgen. 

Model/theorie
De achterliggende gedachte van dit onderzoek is de hypothese dat de functionele
herkomst van een manager te herleiden is uit de beeldvorming van de manager in een
managementteam. Dit zou inhouden dat ook een functiewisseling terug te vinden is in
de eigenschappen van beelden van de van functie wisselende manager.

Operationalisering/meten
In het diepte-interview is vooral gelet op opmerkingen en uitlatingen die betrekking
hadden op verandering. Juist daardoor was het mogelijk om zicht te krijgen op de
wijze waarop de ondervraagde zich een mening, visie, perceptie had gevormd.

Validiteit/betrouwbaarheid
1. Er bestaat een goede band tussen onderzoeker en geïnterviewde.
2. Het diepte-interview vond plaats met veel retrospectie.

Design
Het ontwerp van dit kleine deelonderzoek bestaat uit het houden van één diepte-
interview met de locatiedirecteur over zijn functiewisseling binnen Harsen.
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Dataverzameling
De data zijn verzameld door het houden van één uitgebreid en lang diepte-interview
met de van functie wisselende persoon.

Dataanalyse
De data zijn deels samen met de geïnterviewde en deels door de onderzoeker ge-
analyseerd op inhoud.

A4 DEELONDERZOEK: HUMAN RESOURCE

Inleiding
Het op innovatieve wijze omgaan met het aspect van de managementfunctie dat met
mensen te maken heeft, kan als een nog nauwelijks ontdekt gebied in de wereld van
het management worden beschouwd. In het hier te bespreken proefschrift van Tissen
(1991) geeft dat aan dat het management – in navolging van de overtuigingen binnen
de wetenschappelijke wereld – in de huidige praktijk een aantal kansen ziet liggen dat
kan leiden tot een blijvend betere positie van de organisatie in het mondiale slagveld
van de concurrentie. Tissen gebruikt de term mensmanagement. Dit is een neutrale
aanduiding voor alle aspecten in de functie van een manager, die op een of andere
manier te maken hebben met het aansturen van mensen in organisaties. In de
literatuur wordt gesproken over ‘human resource management’. Daar is geen
eenduidige definitie van gegeven. Wel is duidelijk dat Human Resource Management
(HRM) iets anders moet zijn dan personeelsmanagement. Hoe anders wordt niet
duidelijk omschreven. In zijn proefschrift wil Tissen een bijdrage leveren aan het
onderscheid tussen personeelsmanagement en HRM. In de praktijk wordt de term
HRM veel gebruikt. Vaak komt het echter op hetzelfde neer als personeelsmanage-
ment. HRM wordt in dit onderzoek gedefinieerd als instrument van besturing van
organisatieontwikkeling in afwijking van personeelsmanagement waarbij het gaat om
de besturing van organisatieaanpassing. Tissen probeert vanuit de positie van de
manager, uit uiteenlopende hiërarchische niveaus in de praktijk, meer inzicht te
krijgen in het mensmanagementaspect van hun functie als organisatiebestuurder. 

In het onderzoek naar eigenschappen van beelden is eenn van de problemen die
we daarbij moeten oplossen de wijze waarop wij beelden in de empirie beschrijven.
Wellicht kunnen we dit probleem (deels) oplossen door een beeld te beschouwen als
een begrip als bedoeld. Het begrip als bedoeld (dat waar we naar zoeken in de
werkelijkheid) moet worden omgezet in een begrip als bepaald (in de vorm van



Appendix: de deelonderzoeken 193

concrete vragen) (De Groot, 1961). De overgang van ‘bedoeld’ naar ‘bepaald’ is niet
af te leiden met behulp van de regels van de logica, maar kan wel plausibel gemaakt
worden. Wanneer we nu een vergelijking maken tussen beelden en begrippen als
bedoeld, dan weten we dat we net zoals bij een begrip als bedoeld ook beelden niet
zelf waar kunnen nemen. Slechts een afgeleide kan ons iets vertellen over een begrip
als bedoeld en zo kan het bij beelden – in de hoofden van mensen – ook zijn. Wellicht
kunnen we ook beelden operationaliseren. Daar gaat het hier te beschrijven onderzoek
over. 

Twee concepten van Tissen hebben we uitgekozen om nader te beschouwen. Het ene
concept was volgens Tissen goed schaalbaar, het andere minder goed. Wanneer we
vanuit onze onderzoeksvragen naar de beide concepten en de schaalbaarheid kijken,
verwachten we dat wanneer we de respondenten onderscheiden, de schaalbaarheid zal
verschillen. We verwachten dat bijvoorbeeld marketeers een ander beeld hebben dan
de hoofden van productieafdelingen. Dit zal tot uiting komen in de verschillen in
schaalbaarheid.

Vragen voor ons onderzoek 
1. Wat levert de vraag: “Zijn beelden te vergelijken met een begrip als be-

doeld?” op voor mogelijke eigenschappen van beelden?
2. Worden onze verwachtingen aangaande een relatie tussen verschillen in

beelden en managers die qua functioneel werkterrein verschillen, bevestigd
of weerlegd?

Antwoorden voor ons onderzoek
ad 1) De schaalbaarheid van de beide constructen verschilt tussen diverse groepen

respondenten. Bij de ene groep respondenten is het wel mogelijk om één
schaal te maken. Bij een andere groep valt de schaal uiteen in meerdere
dimensies. Dit was een ondersteuning voor het onderscheiden van meerdere
dimensies bij één beeld. 

ad 2) De verwachting werd bevestigd. De mate van schaalbaarheid hangt samen
met verschillen in de functie van managers.

 
Model/theorie 
Bij dit deelonderzoek is gebruikgemaakt van een tweetal begrippen zoals bedoeld, dat
in het onderzoek van Tissen gebruikt werd om het HRM-begrip te beschrijven. Het
eerste betreft het concept ‘mensmanagement - oriëntatie van managers’ en het tweede
‘mensmanagement - PZ-oriëntatie van managers’. We hebben gekozen voor deze
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schalen omdat we in klassieke termen een ‘goede’ en een ‘zwakke’ schaal hebben om
analyses op uit te voeren. Daarnaast is gebruikgemaakt van de hypothese: “Beelden
vertonen variatie over managers die werkzaam zijn op verschillende functionele
gebieden.”

Operationalisering/meten
Tissen heeft om de aspecten van HRM te meten veel vragen geformuleerd. In
tegenstelling tot zijn werkwijze hebben we in ons onderzoek de schaalbaarheid ter
discussie gesteld. Door de steekproef op te delen in diverse functioneel verschillende
groepen managers konden we per groep managers beoordelen hoe het stond met de
schaalbaarheid. 

Validiteit en betrouwbaarheid
In dit deelonderzoek is gebruikgemaakt van gegevens uit het onderzoek van Tissen.
Kijkend vanuit een andere invalshoek is een aantal schalen opnieuw geanalyseerd. -
Die onderzoeksuitvoering kan geen invloed hebben gehad op de hier uitgevoerde
analyses, omdat pas achteraf (na de dataverzameling van Tissen) de idee ontstond om
ook op deze manier naar dat materiaal te kijken.

Design
Op basis van het door Tissen uitgevoerde onderzoek middels een representatieve
steekproef onder Nederlandse bedrijven is een vergelijking van groepen managers per
branche mogelijk. Er is een indeling gemaakt van managers in enerzijds marketing,
inkoop en verkoop en anderzijds productiegebonden taken. 

Dataverzameling
Er is gebruikgemaakt van een uitgebreide lijst met gesloten vragen met als centraal
onderwerp: “Hoe denken managers over personeelszaken en HRM”? Van de 246
managers blijven er door de indeling naar functie 29 marketeers, inkopers en verko-
pers en 39 productiemanagers over. Op deze twee functionele ingedeelde groepen
hebben we de analyses uitgevoerd.

Dataanalyse
Op de twee functioneel ingedeelde groepen voeren we de volgende analyses uit:

1. Dataanalyse
- Elke vraag is getabelleerd met de functionele indeling in twee groepen

om mogelijke verschillen tussen beide groepen aan te geven. Er was
echter geen significant verschil (kruistabel met een chi-kwadraat toets). 
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- Voor elk van de vragen die Tissen gebruikt heeft, zijn het gemiddelde en
de standaarddeviatie uitgerekend voor alle respondenten en voor beide
functioneel ingedeelde groepen (rechte tellingen per functioneel
ingedeelde groep, van de diverse items).

- De somscores van de beide schalen zijn uitgesplitst naar functionele her-
komst (somscore per functioneel ingedeelde groep).

- We hebben gekeken naar de interne consistentie per groep en voor de
gehele dataset (Cronbachs alpha per functioneel ingedeelde groep). 

2. Factoranalyse 
We hebben een tweede interne consistentiemaat per functioneel ingedeelde
groep gebruikt. Het is erg boeiend voor ons onderzoek om te zien of met
behulp van de factoranalyse en de mogelijkheid die dit instrument biedt, een
mogelijke gemeenschappelijke achtergrond verondersteld kan worden bij een
set van vragen en of die zich wijzigt als we rekening houden met de
functionele herkomst van de respondent. Van belang daarbij kan zijn of het
mogelijk is om per onderscheiden groep ook verschillende namen te geven
aan de ‘nieuwe’ schalen.

3. Discriminantanalyse 
De resultaten van de discriminantanalyse gaven aan dat indeling die we
maakten op basis van de verschillen in functie ook terug te vinden is door een
indeling te maken op basis van de antwoorden die managers hebben gegeven
op de vragen die horen bij beide schalen.  Deze uitkomsten zijn een
ondersteuning van de verwachting dat verschillen in beelden samen hangen
met de functionele verschillen tussen managers.

A5 DEELONDERZOEK: IHRIS

Inleiding
Een afstudeerder (Harmsen, 1993) aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijks-
universiteit Groningen werd gevraagd om voor een groot concern in Nederland een
beschrijving te maken van de markt en de concurrentiepositie van een nieuw en intern
ontwikkeld product; een flexibel personeel-informatiesysteem. Door een direct daarna
geformuleerde wijziging in het ondernemingsbeleid werd het verkopen en
onderhouden van het systeem niet langer tot de kernactiviteiten van de onderneming
gerekend. Er werd gezocht naar een goede overnamepartij voor de afdeling die dit
informatiesysteem ontwikkelde. De afstudeerder is zich daarna gaan richten op de op
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handen zijnde overname. Bij een dergelijke overname speelt natuurlijk de wijze
waarop naar de organisatie en naar de over te nemen afdeling gekeken wordt een
grote rol. 

De wijze waarop door de bij het overnameproject betrokken mensen wordt gekeken
naar de afdeling is interessant voor ons onderzoek. De betrokkenen zijn, naast het
hoofd en twee medewerkers van de afdeling, ook de onderhandelaars van het concern
én mensen van het overnemende bedrijf. Dit onderzoek is van waarde voor ons eigen
onderzoek, omdat we opnieuw kunnen bestuderen hoe verschillend managers naar
eenzelfde afdeling kijken. Daarnaast kunnen we met behulp van open vragen verder
onderzoeken hoe een beeld eruitziet.

Vragen voor ons onderzoek
1. Bestaan er verschillende inkleuringen van de werkelijkheid bij de overnemer

en de overgenomene met betrekking tot de afdeling die zich bezighoudt met
de verkoop en het onderhoud van het nieuwe product?

2. Wat levert dit deelonderzoek op voor de eigenschappen van beelden?

Antwoorden voor ons onderzoek
ad 1) Er bestaan verschillende inkleuringen van de werkelijkheid bij alle partijen

bij de overname. Als we kijken naar de mate van overeenstemming dan zien
we dat die klein is onder de projectleden. Men is wel heel zeker van zichzelf.
De overnemers zijn zekerder van zichzelf dan de overgenomenen. Bovendien
zijn de verschillen tussen managers groter dan de verschillen tussen managers
uit het ene bedrijf ten opzichte van het andere bedrijf. Met de eigen mensen is
men het meer eens is dan met andere mensen. Bedrijfsbinding is geen ver-
klaring voor verschillen. Ook is er geen relatie tussen de verschillen tussen de
projectleden en de omgeving van de overgenomen. 

ad 2) Beelden zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Open vragen
leveren namelijk op dat het beeld van de omgeving moeilijk los te maken is
van het intern proces. Daarnaast is het beeld van het proces verbonden met de
doelen. De beelden van de omgeving zijn opnieuw te plaatsen in een patroon
van elementen en normatieve elementen. 

Model/theorie
Bij dit deelonderzoek wordt wederom gebruikgemaakt van de basisfiguur en centraal
daarin de vraag: kunnen we verschillen in beelden veronderstellen tussen ver-
schillende groepen mensen in bedrijven? En hoe zien die beelden eruit?
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Operationalisering/meten
De vragenlijst met open en gesloten vragen is gemaakt aan de hand van de driedeling:
omgeving, organisatie en doelen. Er zijn elf vragen gesteld over de omgeving. Tien
vragen inventariseerden de mate van instemming en de mate van zekerheid van tien
stellingen over de omgeving. Eén open vraag werd gesteld die de mogelijkheid bood
om beschrijvingselementen van de omgeving aan te dragen. Om invulling te geven
aan de bedrijfsprocessen is in de eerste plaats gevraagd naar indicatoren die de
toestand van de afdeling weergeven. Daarnaast werd van twaalf indicatoren de mate
van aandacht gevraagd die door de afdeling aan de desbetreffende aspecten werd
geschonken. Ook hier werd gevraagd naar de mate van zekerheid. De laatste vraag die
voorgelegd werd was er een naar de werkdoelen van de afdeling, waarbij ook
gevraagd werd een prioriteitsordening aan te geven.

Validiteit en betrouwbaarheid
1. Er is gebruikgemaakt van open en gesloten vragen om de verschillen in

beelden te meten.
2. De onderzoeker (dus de afstudeerder) heeft een goede band met het bedrijf.
3. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht aan de

Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Design
In het oorspronkelijke onderzoek is aan alle overname-projectleden een vragenlijst
opgestuurd. De vragen hebben betrekking op de doelen, procesindicatoren en de
markt van de afdeling. De resultaten van dit onderzoek zijn vanuit onze eigen context
bestudeerd.

Dataverzameling
Harmsen heeft vragenlijsten en interviews gebruikt.

Dataanalyse
Om de verschillende inkleuringen van de werkelijkheid boven water te krijgen, heb-
ben we de beschikbare informatie uiteengerafeld in informatie over de organisatie zelf
en in informatie over de omgeving. Daarnaast is een vertaling gemaakt van de doelen
in werkdoelen. Met behulp van een inhoudsanalyse, grafische weergaven en door
toepassing van Cohens kappa zijn onze resultaten boven water gekomen.
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A6 DEELONDERZOEK: KKNN

Inleiding
In het kader van een afstudeeronderzoek heeft een student bedrijfskunde een
onderzoek (Judistera, 1993) uitgevoerd om inzicht te verschaffen in welke rol de
arbeidssituatie en de productiestructuur kunnen spelen om de kwaliteit van de arbeid
te verbeteren. Dit vond plaats binnen het tweejaarlijkse onderzoek van de
KwaliteitsKring-Noord Nederland (KKNN). Voor ons onderzoek ontstond de gele-
genheid om een beperkt aantal vragen op te nemen. Op deze wijze konden we heel
eenvoudig en heel efficiënt van diverse managers antwoorden krijgen. De managers
waren ook nog in te delen in algemene directieleden en kwaliteitsmanagers.

Als we veronderstellen dat de omgeving van een organisatie op een deels verschil-
lende wijze wordt geïnterpreteerd en gehanteerd in besturingssituaties – zoals we dat
doen in dit onderzoek – dan moeten wij dat ook in deze antwoorden terug kunnen
vinden. Een van de manieren om daar achter te komen is om managers vragen voor te
leggen over de omgeving. De vragen zijn opgenomen in de enquête van de KKN N
door Judistera.

Vragen voor ons onderzoek 
1. Zijn de vier vragen over de omgeving, opgenomen in de vragenlijst, te zien

als één operationalisatie van het beeld van de omgeving (markt)?
2. Zijn de verschillen in beelden te beschrijven als verschillen in schaalbaarheid

van een begrip? En zal de schaalbaarheid verschillend zijn voor verschillende
onderzoeksgroepen?

3. Levert dit onderzoek een bijdrage aan het formuleren van eigenschappen van
beelden?

4. Wat levert dit onderzoek op voor de hypothese dat uit beelden van managers
af te leiden is welke functionele positie ze bekleden?

Antwoorden voor ons onderzoek
ad 1) De vier vragen zijn te zien als een operationalisering van een beeld van de

omgeving. Het beeld verschilt per onderzoeksgroep.
ad 2) De mate van schaalbaarheid kan gebruikt worden als een maat om verschillen

in beelden te beschrijven. De schaalbaarheid verschilt per groep; de ant-
woordpatronen discrimineren in een aantal gevallen voldoende om de groe-
pen te onderscheiden.
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ad 3) Een van de eigenschappen van een beeld kunnen we opnieuw omschrijven.
Een beeld kan bestaan uit een of meerdere dimensies. In een populatie
moeten we niet onmiddellijk veronderstellen dat voor iedereen dezelfde
dimensies gelden. Aan de hand van dit deelonderzoek zagen we dat er ver-
schillen bestaan tussen kwaliteitsmanagers en directieleden.

ad 4) Als we beelden beschrijven als een begrip als bedoeld dan verwachten we dat
een operationalisatie van begrippen als bedoeld, verschillen tussen diverse
groepen managers zal opleveren. Als we de groepen managers laten
verschillen qua functionele invalshoek en/of hiërarchische niveau dan blijkt
dat er duidelijke verschillen zijn. Er is een duidelijk verschil tussen de alge-
mene managers en de kwaliteitsmanagers. De verschillen komen tot uiting in
een lage interne consistentie bij de Cronbachs alpha analyse en in verschillen
in de factorladingstructuur bij uitgevoerde factoranalyses. 

Model/theorie
Dit deelonderzoek is opgezet vanuit onze basisfiguur en de hypothese: “Aan de ver-
schillen in beelden is af te leiden uit welke functionele hoek een manager afkomstig
is.”

Operationalisering/meten
De vragenlijst die door de afstudeerder gebruikt is om bedrijven te selecteren ten
behoeve van haar onderzoek is door ons opnieuw bekeken. Bij deze bestaande
vragenlijst is gekozen voor de mogelijkheid om vragen toe te voegen. De lijst is opge-
stuurd naar alle grote bedrijven met meer dan vijftig werknemers, die gehuisvest zijn
in de noordelijke provincies. De tien stellingen over de omgeving zijn gesteld aan de
algemene managers en de kwaliteitsmanagers. Er werd ook gevraagd naar de mate
van zekerheid per stelling.

Validiteit en betrouwbaarheid
1. De door ons toegevoegde vragen vormen onderdeel van een meetinstrument

dat in een ander onderzoek zijn waarde had bewezen.

Design
In het kader van de ‘multi-method’ methode zijn de gegevens uit het surveyonder-
zoek, waarbij alle grote bedrijven (met meer dan vijftig werknemers) gehuisvest in de
drie noordelijke provincies, aangeschreven zijn, geanalyseerd. Hierbij zijn aan de
algemene directieleden en kwaliteitsmanagers tien stellingen voorgelegd over de om-
geving. Daarnaast werd gevraagd naar de mate van zekerheid per stelling. We wilden
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een vergelijking maken tussen twee groepen, namelijk directieleden en ‘functionele’
managers (kwaliteitsmanagers).

Dataverzameling
In dit onderzoek is gebruikgemaakt van de gegevens die verkregen zijn bij een
afstudeeronderzoek. Hiervoor is een uitgebreide vragenlijst opgesteld: 204 vragen-
lijsten van 14 verschillende bedrijven kwamen terug. Daarnaast heeft de onder-
zoekster gebruikgemaakt van onderzoeksgegevens die voortkomen uit een enquête
van de KKNN, die in 1992 was afgenomen: 260 van de 853 vragenlijsten kwamen
terug. Uit deze gegevens hebben we voor ons onderzoek een onderscheid gemaakt
tussen algemene managers (27) en kwaliteitsmanagers (83). 

Dataanalyse
Het vergelijking op antwoorden van beide groepen behandelen we als een verge-
lijking tussen beelden. We vertalen dat verschillen in beelden zich zullen uiten door-
dat de stellingen (items) voor de twee groepen en/of een andere betrouwbaarheids-
coefficient hebben en/of een andere factoranalysestructuur hebben. De vergelijking is
in de eerste plaats uitgevoerd in de branche metaalnijverheid (ondanks de kleine
aantallen; n=25, 7 directieleden, 18 kwaliteitsmanagers). Daarnaast is ook voor de
totale groep de vergelijking uitgevoerd. Als laatste is gebruikgemaakt van de discri-
minantanalyse. 

ad1) Cronbachs alpha (betrouwbaarheidsanalyse):
Er is een duidelijk verschil tussen de algemene managers en de kwaliteits-
managers uit de metaalnijverheid. Dit blijkt uit de analyse van de antwoorden
die behoren bij de vier vragen over de rol van de onderneming in de markt.
De directieleden antwoorden in dezelfde branche volgens heel andere
patronen dan de kwaliteitsmanagers. Bij de totale groep zien we nauwelijks
verschillen.

ad 2) Factoranalyse:
De factoranalyse uitgevoerd binnen de branche metaalnijverheid levert het-
zelfde op. De structuur van de factorladingen (na varimaxrotatie) toont dui-
delijke verschillen tussen de beide groepen. De factoranalyse voor de totale
groep is niet uitgevoerd omdat we verwachten dat in de totale groep een te
diffuus geheel bestaat.

ad 3) Discriminantanalyse:
Volgens onze vermoedens moet het mogelijk zijn om met behulp van de
beelden, dat wil zeggen, antwoordpatronen, de managers te onderscheiden.
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De discriminantanalyse die we uitvoerden bevestigde slechts ten dele onze
verwachtingen. De antwoorden geven nauwelijks de gelegenheid om ook in
de branche metaalnijverheid beide groepen managers terug te vinden. 

A7 DEELONDERZOEK: MELK

Inleiding
In een van de afstudeeronderzoeken van de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijks-
universiteit Groningen (Smeding, 1992) stond het maken van een voorspellingsmodel
centraal. Het beoogde een model te maken voor een zuivelfabriek, waarmee de
zogenaamde zuivelwaardenotering voorspeld kan worden. Daar waar een boer melk
levert aan de coöperatieve zuivelfabriek vindt de afrekening niet gelijk plaats. De
boer ontvangt een voorschot voor de geleverde melk. Pas achteraf vindt de definitieve
verrekening plaats. Op basis van eigenschappen van de melk, waaronder het
vetgehalte, de kosten van het verwerken in de fabriek en de prijs die eerder op de
markt is verkregen voor de producten, wordt een zuivelwaarde vastgesteld. Op basis
van deze zuivelwaarde wordt een eindafrekening gemaakt. Een model om deze
zuivelwaarde vooraf te voorspellen zou erg waardevol zijn voor de zuivelfabriek.

Het bleek dat de betrokkenen diverse invullingen gaven aan het begrip zuivelwaarde
en dat ze niet op de hoogte waren van de verschillend in invulling van elkaar. In de
loop van het onderzoek riep dat zelfs wrevel op richting de afstudeerder. Voor dit
proefschrift is het een boeiend onderzoek, omdat in een situatie waarin gevraagd
wordt naar een instrument om een voorspelling te doen, men op verschillen in inzicht
kwam van een sleutelbegrip. In plaats van te kijken naar managers die het wellicht
‘fout’ zien, zoals de afstudeerder het typeerde, is het mogelijk om het ‘fout’ zien, te
interpreteren als ‘verschillend’ zien. De geuite verschillen in antwoorden tussen al die
mensen zijn uitingen van beelden.

Vragen voor ons onderzoek
1. Hoe kunnen we verklaren dat een eenduidige invulling van het begrip

‘zuivelwaarde’ niet bestond?
2. Wat kunnen we van die verklaring leren voor het begrip beelden?
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Antwoorden voor ons onderzoek
1. Het maken van een voorspellingsmodel bleek niet mogelijk te zijn. De om-

schrijvingen die managers gebruikten werden door collega-managers zelfs als
fout omschreven. In plaats daarvan spreken wij binnen dit proefschrift van
verschillende interpretaties van omschrijvingen van de zuivelwaarde, van
mensen. Wanneer de betrokkenen er over ondervraagd werden dan kwamen
de verschillen naar voren. Binnen de organisatie gaven sleutelfiguren ver-
schillende betekenissen aan het kernbegrip zuivelwaarde. Een eenduidige
omschrijving is nodig om het mogelijk te maken een voorspellingsmodel te
ontwikkelen. Omdat niet expliciet over de ideeën over het kernbegrip
gesproken werd, wist men deels niet dat er een verschil van inzicht bestond
onder de sleutelfiguren. Pas toen men erover ging spreken, werden de
verschillen duidelijk.

2. In een organisatie is het heel goed mogelijk dat managers verschillende
meningen hebben. Het gebeurt nogal eens dat de verschillen niet boven tafel
komen. Pas wanneer men met elkaar gaat spreken en een gezamenlijke
invulling moet geven, komen verschillen boven water. Die situaties zijn een
aanduiding voor verschillen in beelden. 

Model/theorie
Het gebruikte model is het conceptuele model, beschreven in hoofdstuk 6 van dit
proefschrift.

Operationalisering/meten
Smeding heeft in zijn onderzoek pogingen gedaan om mogelijke verschillen in inter-
pretatie helder te krijgen en om die verschillen te reduceren. In ons onderzoek zien
wij die verschillende interpretaties als beelden van de zuivelwaardenotering. Door op
een andere manier naar interpretatieverschillen te kijken, werd dit onderzoek relevant
voor onze onderzoeksredenering. 

Validiteit en betrouwbaarheid
1. Het gebruikmaken van gegevens uit een afstudeeronderzoek van een on-

ervaren onderzoeker brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s werden ver-
kleind doordat dit onderzoek goed begeleid werd vanuit de organisatie en
vanuit de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

2. Onderzoeksgegevens worden vanuit een andere invalshoek dan het oorspron-
kelijke onderzoek gebruikt. Er bestond geen enkele relatie met het concept
‘beeld’ en omgaan met verschillen in beelden tussen managers.
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Design
Het ontwerp van dit deelonderzoek bestaat uit het gebruikmaken van het afstudeer-
verslag van Smeding, door analyse van de gevonden beeldvorming van het begrip
zuivelwaardenotering van respectievelijk de onderzoeker, de medewerkers van de drie
afdelingen en drie experts.

Dataverzameling
Het afstudeeronderzoek leverde vragen op die binnen de context van dit proefschrift
goed te plaatsen zijn.

Dataanalyse
Het analyseren van de verschillende invullingen door sleutelfiguren in de organisatie
van het begrip zuivelwaardenotering maakte het mogelijk de ideeën van de onder-
zoeker te expliciteren.

A8 DEELONDERZOEK: MYTYL TYLTYL

Inleiding
In Nederland bestaan scholen die als mytyl-tyltylschool worden aangeduid. Op deze
scholen wordt onderwijs gegeven aan lichamelijke gehandicapte en lichamelijk meer-
voudig gehandicapte kinderen. Een van de kenmerkensste aspecten van de mytyl-
tyltylscholen is het feit dat in een klas of groep naast onderwijs ook revalidatiezorg
wordt gegeven. Niet op elk moment zijn deze twee activiteiten duidelijk van elkaar te
onderscheiden. Er is een grijs gebied. Dit grijze gebied bestaat enerzijds uit zorgas-
sistentie aan de onderwijsactiviteiten en anderzijds uit onderwijsassistentie aan de
revalidatiezorgactiviteiten. 

De schooldirecties - in ons onderzoek de managementteams - worden op minstens
twee manieren met dit onderscheid tussen onderwijsactiviteiten en zorgactiviteiten
geconfronteerd.

1. Bij de financiering van het ‘mytyl-tyltyl’ product wordt er onderscheid ge-
maakt tussen de onderwijsactiviteiten die vergoed worden door het ministerie
van OCW en de zorgactiviteiten die vergoed worden door verzekeraars. Het
hierboven beschreven grijze gebied levert dan afrekeningsproblemen op. Wie
betaalt nu welk deel van de rekeningen? Daarnaast zijn er verschillende
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manieren waarop de afrekening plaats kan vinden. Welke manier wordt
gebruikt?

2. Bij het managen c.q. gericht beïnvloeden van de verzorgers en onderwijzers
door de eindverantwoordelijke directie van een mytyl-tyltylschool komt het
onderscheid ook naar voren. In het onderwijs- en zorgplan per kind wordt
immers dit onderscheid tussen onderwijs- en zorgactiviteiten gemaakt. Op
welke wijze kan de directeur van zo’n school invloed uitoefenen op het plan
per kind? Er moet rekening gehouden worden met zowel de delen die vallen
onder de directe directie-verantwoordelijkheid als met de delen die enerzijds
vallen onder de verantwoordelijkheid van een revalidatie-arts en anderzijds
onder de verantwoordelijkheid van de onderwijzer. 

Het onderscheid tussen zorg- en onderwijsactiviteiten is daarnaast uitermate boeiend
op een hoger aggregatieniveau. Dit in het licht van de afstemming tussen revalidatie-
zorg en onderwijs. In de eerste plaats kan het kijken op dit aggregatieniveau bijdragen
aan een betere productdefiniëring en in de tweede plaats draagt het bestuderen op dit
aggregatieniveau bij tot inzicht in de samenwerking tussen enerzijds een school en
een zorgcentrum en anderzijds tussen scholen (als groep; lees; een nieuw te vormen
verband) en zorgcentra (als groep; lees; een bestaand verband: de Vereniging van
Revalidatie Instellingen in Nederland, de VRIN). Deze laatst genoemde vorm van
samenwerking is interessant, omdat beide ‘koepels’ ervan overtuigd zijn dat het in
kaart brengen van wat er precies in de klas gebeurt van nut kan zijn:

- om de financiers afdoende informatie te geven over de te verantwoorden
geldstromen; 

- om op scholen de zorg- en onderwijsactiviteiten geïntegreerd vorm te kunnen
geven; en 

- om de scholen de zorg- en onderwijsactiviteiten adequaat uit te kunnen laten
voeren.

Een afstudeerder (Allersma, 1994) van de faculteit kreeg de gelegenheid om een
onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop onderscheid is te maken tussen zorg en
onderwijs. In het verlengde daarvan heeft ook een tweede afstudeerder (Breedveld,
1994) zich met dit materiaal beziggehouden. Zijn onderzoeksvraag was meer
theoretisch. Hij is ingegaan op de vraag of het mogelijk is om op het gebied van
onderscheid maken tussen zorg en onderwijs, hypothesen te ontwikkelen aangaande
beelden en die te toetsen. 



Appendix: de deelonderzoeken 205

Ook voor ons is het interessant om te kijken naar het door Allersma en Breedveld
verzamelde materiaal. Hieronder zijn onze bevindingen weergegeven in de blokken-
doos.

Vragen voor ons onderzoek
1. Wordt het praten over beelden begrepen in de organisatie?
2. Bestaan er binnen of tussen mytyl-tyltylscholen verschillen in beelden over

de manier waarop het onderscheid ‘onderwijsondersteuning-revalidatie’
gemaakt wordt? Levert het antwoord op deze vraag een bijdrage aan onze
zoektocht naar eigenschappen van beelden?

Antwoorden voor ons onderzoek
ad 1) Het praten over beelden wordt begrepen in de organisatie.
ad 2) Er bestaan verschillen binnen en tussen de organisaties in het maken van

onderscheid tussen onderwijs en revalidatie. Die verschillen noemen wij
meer of minder uitgesproken beelden. De beelden kunnen met veel en met
weinig elementen omschreven worden. De verschillen hangen sterk samen
met de plaats van de persoon in de organisatie. De wijze waarop de beelden
ingevuld worden (of juist niet!) hangt samen met het hiërarchisch niveau van
de persoon in de organisatie, want het onderscheid tussen onderwijs en
revalidatie wordt lager in de hiërarchie van de organisatie minder sterk
gemaakt dan hoger.

Model/theorie
Het conceptuele model, onze basisfiguur, is gebruikt als model.

Operationalisering/meten
Het onderscheid tussen onderwijs en revalidatie kan door de respondenten om-
schreven worden in antwoord op open vragen. Daarnaast is gebruikgemaakt van
gesloten vragen. De verschillen in beelden zijn te meten als de breedte van de inhoud
van de termen onderwijsondersteuning en revalidatie. Daarmee doelen we op de
omvattendheid van de termen. Wanneer iemand revalidatie breed omschrijft, blijven
er minder te omschrijven activiteiten over voor onderwijsondersteuning en omge-
keerd.

Validiteit en betrouwbaarheid
De vragenlijst en interviews zijn uitgedacht door twee onderzoekers en in samen-
spraak met mensen uit het werkveld.
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Design
Bij zeven mytyl-tyltylscholen – een doorsnee van dit type scholen in Nederland – zijn
verschillende betrokkenen (59 personen) geïnterviewd. De betrokkenen zijn: de
directies en de medewerkers van de scholen en van de revalidatiecentra, en daarnaast
ouders, leerlingen, medewerkers van ziektekostenverzekeraars en medewerkers en
bestuursleden van ouderverenigingen en belangenverenigingen. De interviews waren
deels semi-gestructureerd en deels bestaand uit een aantal gesloten vragen. De
vragenlijsten zijn beantwoord door zowel onderwijsgevenden als revalidatiemedewer-
kers van de zeven scholen.

Dataverzameling
Wat betreft de data voor dit onderzoek is binnen het kader van de ‘multi-method’
methode gebruikgemaakt van de gegevens die voortkomen uit de afstudeertrajecten
en -verslagen van Breedveld en Allersma. Met behulp van het laten scoren door
managementleden en artsen van een case, een leerplan en de dagelijkse praktijk (op
diverse categorieën) kan veel bruikbare informatie verzameld worden. Een case is ook
voorgelegd aan betrokken onderwijsgevers en zorggevers om de onderwijs- en
zorgactiviteiten en het grijze gebied hierin te achterhalen. Daarnaast is er gebruik-
gemaakt van een observator in de klas. Er is in het onderzoek data verzameld met
behulp van open gestructureerde interviews bij het management en de medewerkers
van de scholen en de revalidatiecentra.

Dataanalyse
De data voor dit deelonderzoek zijn geanalyseerd met behulp van een inhoudelijke
beoordeling, chi- kwadraat toetsen, Cohens kappa’s, discriminantanalyses en grafi-
sche weergaven.

A9 DEELONDERZOEK: OVENS

Inleiding
Het Oven-onderzoek is een onderzoek dat uitgevoerd is door Nulle (1992) in het
kader van haar afstudeertraject aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversi-
teit Groningen. De divisie waar zij een onderzoek uitgevoerd heeft ontwerpt, bouwt
en installeert warmtebehandelingssystemen voor uiteenlopende industriële toepassin-
gen. Nulle heeft daar onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van het toenmalige
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Verkoop Informatie Systeem (VIS) en heeft daarnaast een grote bijdrage geleverd aan
het proces van het totstandkomen van een nieuw en bruikbaar VIS.

Een commercieel en een technisch manager die beiden betrokken zijn bij het ver-
koopproces willen beter inzicht in het verkooptraject. Daarna zal een nieuw VIS
worden aangeschaft. Beiden hebben samen op een delphi-achtige wijze twaalf aspec-
ten omschreven. Vervolgens hebben ze die twaalf aspecten op het belang, de ernst en
de urgentie beoordeeld. Deze beoordelingen willen wij zien als beelden; twee
managers die beiden hun visie geven over een verkooptraject waar ze beiden mee te
maken hebben.

Vraag voor ons onderzoek
Hoe kunnen wij de omschrijvingen interpreteren in het kader van het zoeken naar
eigenschappen van beelden?

Antwoord voor ons onderzoek
Ook daar waar de elementen voor meerdere managers eenduidig zijn, omdat de
elementen door hen samen omschreven zijn, zal de overeenstemming tussen managers
toch niet groot zijn. De verschillen kunnen dan wellicht toegewezen worden aan de
verschillen in het beoordelende deel van het beeld. Daar waar de problemen gezien
worden in de ernst voor het bedrijf, is de overeenstemming tussen beiden managers
laag. Daar waar de beoordelingen meer gerelateerd zijn aan de toekomst neemt de
overeenstemming toe.

Model/theorie
In dit deelonderzoek is gebruikgemaakt van het conceptuele model, de basisfiguur. 

Operationalisering/meten
Met behulp van een delphi-achtige aanpak zijn de problemen die in het bedrijf spelen
in kaart gebracht. De twaalf problemen zijn daarna door zowel de commercieel als de
technisch manager beoordeeld. Er is gebruik gemaakt van methodieken om de
inschattingen van managers te beoordelen door middel van kwantificering aan de
hand van drie criteria: ernst, urgentie en groei van de problemen.

Validiteit en betrouwbaarheid
De onderzoeksgegevens zijn niet verzameld in het licht van het zoeken naar eigen-
schappen en of verschillen in beelden. Dus mogelijke verstoringen bijvoorbeeld in de
vorm van het benadrukken van verschillen kunnen niet zijn opgetreden. De gegevens
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zijn verzameld met als doel om een gemeenschappelijke omschrijving te krijgen en/of
te maken.

Design
Twee managers hebben in een delphi-achtige aanpak het verkooptraject getypeerd
met twaalf items. Daarna hebben zij deze twaalf items beoordeeld.

Dataverzameling
Nulle heeft in haar afstudeeronderzoek interviews afgenomen en vragenlijsten
gebruikt. De daaruit voortkomende data zijn voor ons onderzoek relevant.

Dataanalyse
Met behulp van de overeenstemmingsmaat Cohens kappa zijn de data geanalyseerd.
Er is een matige overeenstemming tussen de twee managers op het gebied van de
inschatting van de ernst van het probleem, een redelijk tot goede overeenstemming
ten aanzien van de beoordeling van de urgentie van een probleem en een perfecte
overeenstemming ten aanzien van het belang dat de managers hechten aan de groei.
Naarmate de problemen en onderwerpen concreter ingevuld worden, zullen managers
werkende vanuit verschillende functionele invalshoeken meer verschillen. Dit komt
overeen met het vinden van minder overeenstemming tussen de denkbeelden van de
managers. Dat halen we uit ons cijfermateriaal. Ernst speelt het meest op korte termijn
en urgentie en groei spelen beiden, meer op de lange termijn. Naarmate de problemen
verder van iemand afstaan, zijn zij minder ingrijpend en dat betekent volgens ons dat
die beoordelingen ook minder sterk de mogelijkheid bieden om verschillen in beelden
te tonen.

A10 DEELONDERZOEK: PLATTEGROND

Inleiding
Een van de onderdelen van onderzoek van Lappöhn (1987, pp. 48-55) is voor ons
onderzoek uitermate boeiend. In het onderzoek van Lappöhn staat de vraag centraal
naar wat het geheugen van een organisatie is. In zijn casestudies heeft hij managers
van een team gevraagd om een plattegrond van hun organisatie te maken.’ 

Voor dit proefschrift zijn de antwoorden heel boeiend. Een heel simpel schijnbaar
eenduidige vraag wordt door managers uit één bedrijf heel verschillend opgevat. Het
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begrip ‘plattegrond’ roept dus verschillende weergaven van de organisatie op. Uit de
nadere beschouwing van de antwoorden is het goed mogelijk om te illustreren hoe de
antwoorden verschillen. In het kader van dit proefschrift zijn dat verschillen tussen
beelden. 

Vragen voor ons onderzoek
1. Wanneer managers gevraagd wordt een plattegrond van hun bedrijf weer te

geven, doen zij dat dan op eenzelfde manier?
2. Zijn mogelijke verschillen te beschrijven als eigenschappen van beelden?

Antwoorden voor ons onderzoek
Het onderzoek ondersteunt het uitgangspunt van dit proefschrift dat managers
verschillen in de beelden die ze hebben. Al bij een simpele vraag blijkt dat managers
heel verschillende invullingen geven aan een begrip.
ad 1) Managers geven niet hetzelfde antwoord. Eén manager maakte een organo-

gram, een andere en een getekende van hoe het gebouw er bouwtechnisch
uitzag. Weer een ander maakte een tekening van de provincie waarin het
bedrijf gevestigd was.

ad 2) De eigenschap van beelden die gebruikt is bij het oorspronkelijke onderzoek
is een opsomming van de kenmerken van de inhoud, te weten: ruimtelijk,
organisatorisch en geografisch. Daarnaast verschilt de invulling van het
antwoord op de vraag naar de plattegrond van manager tot manager, doordat
zij gebruikmaken van verschillende dimensies. Het onderscheid tussen ruim-
telijk, organisatorisch en geografisch noemen we een onderscheid tussen
dimensies. Ook binnen een dimensie bestond variatie. De ene manager gaf
een zeer gedetailleerde weergave, de andere een grove schets.

Model/theorie
Het gebruikte model is het conceptuele model, beschreven in hoofdstuk 6.

Operationalisering/meten
Verschillen in beelden van managers zijn concreet te maken door gebruik te maken
van onderzoeksgegevens uit het onderzoek van Lappöhn. Met behulp van de ge-
bruikte vraag kunnen managers door te communiceren over de antwoorden c.q.
beelden over het begrip, inzicht krijgen in elkaars denkwereld.
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Validiteit en betrouwbaarheid
1. Er is gebruikgemaakt van een onderzoek uitgevoerd door een ervaren onder-

zoeker.
2. Onderzoeksgegevens worden gebruikt in het kader van dit onderzoek vanuit

een andere invalshoek dan het oorspronkelijke onderzoek. Dus verstoring van
onze onderzoeksvraag door de dataverzameling was niet mogelijk.

Design
Het ontwerp van dit deelonderzoek bestaat uit de analyse van resultaten van een deel
van het beschreven onderzoek van Lappöhn.

Dataverzameling
De dataverzameling van dit deelonderzoek bestaat uit de onderzoeksgegevens die be-
horen bij een deelvraag uit het onderzoek van Lappöhn. 

Dataanalyse
De dataanalyse bestaat uit het interpreteren en ordenen van de antwoorden op de
vraag naar de plattegrond van de organisatie. De verschillende invullingen zien we als
verschillende beelden en door de verschillen en overeenkomsten te beschrijven
konden we ontwikkelen van eigenschappen van beelden bevorderen. 

A11 DEELONDERZOEK: PROMIS

Inleiding
De stichting Promis heeft op het gebied van productontwikkeling een meetinstrument
en een procedure ontwikkeld om binnen een managementteam de kansen op de markt
voor een nieuw te ontwikkelen product in te schatten. De stichting is ontstaan uit een
samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente (Faculteit Bedrijfskunde) en
het bedrijfsadviesbureau Keikes Konsultancy B.V. 

De antwoorden van managers worden binnen Promis gebruikt om te voorspellen wat
de kans op succes is. De antwoorden van de managers worden op een specifieke
manier samengevoegd, maar wat is er te zien als we ons richten op die antwoorden?
Antwoorden de managers hetzelfde? Zijn ze allen even zeker van hun zaak? Onze
onderzoeksvragen richten zich juist op die vragen. Hoe ligt dit bij de tien bedrijven
waar we de gegevens van konden krijgen? Wellicht geven deze gegevens zicht op
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nieuwe eigenschappen van een beeld. In ieder geval is de combinatie van een mening
vragen, de mate van zekerheid en het voorspellen, een boeiende combinatie. Die
combinatie is ook te beschrijven in een vorm die lijkt op die van onze onder-
zoeksvragen: “Hoe zien de beelden eruit, hoe zeker zijn die managers van hun
beelden en hoe verhoudt zich dit (beelden en zekerheid) tot het willen doen van een
gezamenlijke voorspelling?”

Vragen voor ons onderzoek
1. Bestaan er tussen managers in een managementteam verschillen wat betreft

de inschatting van producteigenschappen, bedrijfsmiddelen en marktomstan-
digheden voor een nieuw te ontwikkelen product? Anders gezegd, hebben de
managers in een team verschillende beelden van de drie genoemde onder-
werpen met betrekking tot een nieuw te ontwikkelen product?

2. Zijn de mogelijke verschillen te beschrijven in eigenschappen van beelden?
3. Levert het kijken naar de antwoorden op de 48 afzonderlijke vragen van het

Promis-instrument informatie op die ons in de gelegenheid stelt de mate van
differentiatie in de antwoorden te relateren aan de functionele herkomst van
de diverse respondenten?

Antwoorden voor ons onderzoek
In de eerste plaats is het praten over verschillen in beelden concreet te maken door
een analyse van de Promis-onderzoeksgegevens.
ad 1) Ondanks het wegnemen van mogelijke onduidelijkheden bij de interpretatie

van vragen vinden we een kleine overeenstemming van de managers in de
teams. Voor de basisfiguur hebben we opnieuw gevonden dat de wijze waar-
op managers in een team omgaan met de informatie die gebruikt wordt om te
sturen, verschillend is. Er is dus meer verdeeldheid in een team dan dat een
succesvoorspelling van het Promis-instrument doet vermoeden.

ad 2) De verschillen tussen de managers zijn te beschrijven in termen van termen
van eigenschappen van beelden. Er zijn grote verschillen tussen de managers
binnen de managementteams. Wanneer we de mate van zekerheid betrekken
in de analyse dan worden de verschillen groter en neemt de mate van
overeenstemming nog verder af.

ad 3) Er zijn grote verschillen tussen managers binnen teams. Managers zijn
behoorlijk zeker als de vragen betrekking hebben op het eigen vakgebied.
(Dit laatste is aan de hand van de onderzoeksresultaten echter ook tegen te
spreken.) Managers hebben op het eigen werkgebied een meer uitgesproken
mening. Met de antwoorden op de 48 stellingen en het patroon daarin is de
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functionele herkomst achterhalen. Door een discriminantanalyse wordt dit
onderstreept. (De indeling van de managers gemaakt met de 48 antwoorden
op de stellingen levert voor 96% van de managers een zelfde indeling op
indien die vergeleken wordt met een indeling die gemaakt is op basis van de
verschillende functies die ze bekleden.) 

Model/theorie
Ondanks eenzelfde interpretatie van managers van eenduidige termen (voordat de
vragenlijsten worden ingevuld, worden de vragenlijsten en de daarin gebruikte termen
besproken en uitgelegd om zo een eenduidige betekenis van de termen te realiseren),
wat niet het geval was bij onder meer het Plattegrond-onderzoek, is er geen
overeenstemming tussen de beelden van de afzonderlijke managers. Dit bevestigt het
uitgangspunt dat managers verschillen in beelden. In dit deelonderzoek is gebruik-
gemaakt van ons conceptueel model, beschreven in hoofdstuk 6. Daarnaast gaat dit
deelonderzoek in op de hypothese dat de functionele herkomst van de manager
samenhangt met verschillen in beelden. 

Operationalisering/meten
Door analyse van de resultaten, verkregen uit de toepassing van het instrument bij
tien bedrijven, heeft de onderzoeker antwoorden willen vinden op de bovenstaande
vragen. 

Validiteit en betrouwbaarheid
1. De meetinstrumenten uit het Promis project waren uitgebreid getest.
2. Onderzoeksgegevens worden gebruikt in het kader van dit onderzoek vanuit

een andere invalshoek dan het oorspronkelijke onderzoek.

Design
Door het analyseren van de gegevens voortkomend uit het gebruik van het Promis-
instrument bij tien bedrijven, heeft de onderzoeker zijn ideeën kunnen expliciteren. 

Dataverzameling
De data zijn verzameld in het kader van het toepassen van het Promis-instrument bij
tien bedrijven. Doordat de gegevens al wat ouder waren, was het moeilijk om nog
meer te verzamelen uit de archieven.
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Dataanalyse
De analyse is uitgevoerd door de gegevens te analyseren met behulp van grafische
weergaven, Cohens kappa en discriminantanalyse.

A12 DEELONDERZOEK: SUCCES

Inleiding
In vier bedrijven, te weten twee tabaksfabrieken en twee zuivelfabrieken, hebben
twee studenten (Hekman en Kremer, 1993) alle managementteamleden ondervraagd
over de strategie die het bedrijf zou nastreven. Met behulp van een daarvoor bestemd
computerpakket ‘Succes’ kan een vergelijking gemaakt worden tussen wat een team
nastreeft en zegt te doen. Steunend op de typologie van Porter wordt eerst in het
algemeen gevraagd welke marktstrategie wordt nagestreefd en vervolgens wordt een
groot aantal vragen als een soort checklist gesteld. Voor een bedrijf is dit een
boeiende vergelijking tussen wat het doet en wat mensen uit het bedrijf zeggen. Voor
ons onderzoek ook, want in plaats van aandacht schenken aan overeenkomsten en
verschillen tussen wat een bedrijf doet en wat mensen zeggen, kunnen wij ons nader
richten op: “Wat zeggen de managementteamleden afzonderlijk?” en: “Zijn de
managementteamleden het met elkaar eens en waarover zijn ze het niet eens?”

In plaats van een sterke nadruk te leggen op de vergelijking tussen wat een bedrijf wil
en wat managers daarover zeggen, hebben wij de nadruk gelegd op de mate van
onderlinge consistentie binnen managementteams. Hiermee wordt een analyse over
wat een bedrijf wil en wat men zegt te doen complexer. We houden dan daarbij ook
nog rekening met de varianties in wat men zegt te doen. Immers, niet alleen het
verschil tussen wat men wil en wat men zegt speelt een rol. Ook het verschil tussen
wat de diverse teamleden zeggen speelt een rol. 

Probleem van de manager
Bestaan onderlinge verschillen en moeten managers in een team rekening houden met
onderlinge verschillen?

Oplossing voor de manager
De overeenstemming tussen de managers in een team blijkt bij nadere bestudering
van de gegevens niet erg groot te zijn. De typering gemaakt door het pakket ‘Succes’
laat bij drie van de vier bedrijven een zekere mate van interne consistentie zien. Bij
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slechts één bedrijf zagen we een grotere mate van consistentie. Binnen de mana-
gementteams bestaat geen overeenstemming over de te voeren en gevoerde strategie. 

Vraag voor ons onderzoek
Spreken over de mate van overeenstemming tussen een te voeren beleid en wat
managers daarover zeggen suggereert dat een team opereert als een soort gewogen
gemiddelde van de afzonderlijke teamleden. Deze suggestie wordt steeds minder
aantrekkelijk om te doen naar mate de interne consistentie tussen de teamleden
kleiner is. Hoe staat het met de interne consistentie in de vier teams?

Antwoord voor ons onderzoek
Onderlinge verschillen bestaan. Het eenvoudigweg uitmiddelen van de antwoorden –
zoals de onderzoekers van het oorspronkelijke onderzoek hebben gedaan – kan van
nut zijn, maar laat wel een deel van hoe ‘de werkelijkheid is’ buiten beschouwing.
Door net te doen alsof binnen een team geen verschillen bestaan, wordt volgens ons
een deel van het potentieel van een team niet gebruikt.

Model/theorie
In dit deelonderzoek is wederom gewerkt met het conceptuele model, beschreven in
hoofdstuk 6.

Operationalisering/meten
De omschrijving van de marktstrategieën berust op het werk van Porter. Aan de hand
van de kenmerken van de door Porter benoemde vier generieke strategieën en het
computerprogramma ‘Succes’ zijn de vragen voor de gebruikte enquête opgesteld.
Deze enquête – die is gebruikt als checklist bij de gehouden diepte-interviews in de
vorm van twintig stellingen – is voorgelegd aan de algemeen, de financieel, de
marketing en de productie-manager van vier bedrijven. Hierbij werd aan de managers
een waardeoordeel gevraagd. 

Validiteit en betrouwbaarheid
1. Het gebruikmaken van gegevens uit een onderzoek dat uitgevoerd is in de

doctoraalfase in het kader van een keuzevak door onervaren onderzoekers
neemt risico’s met zich mee. Deze risico’s werden verkleind doordat dit
onderzoek goed begeleid werd en steunt op uitgewerkte theorieën.

2. Onderzoeksgegevens worden gebruikt in het kader van dit onderzoek vanuit
een andere invalshoek dan het oorspronkelijke onderzoek.
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Design
Het ontwerp van dit deelonderzoek bestaat uit het analyseren van de resultaten van
het onderzoek van de twee doctoraalstudenten aan de Faculteit Economie van de
Rijksuniversiteit Groningen.

Dataverzameling
De onderzoeksresultaten van de twee doctoraalstudenten van de economische facul-
teit zijn geanalyseerd vanuit de context van dit onderzoek.

Dataanalyse
De dataanalyse is uitgevoerd op de gegevens van het oorspronkelijke onderzoek te
analyseren met behulp van een grafische weergave en het berekenen van de Cohens
kappa.

A13 DEELONDERZOEK: TANDENSTOKER

Inleiding
Het bedrijf Tandenstoker, een midden- en kleinbedrijf dat producten maakt voor
tandverzorging, heeft in de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Dit heeft de
bestuurbaarheid van het bedrijf beïnvloed. De taken van de directie en managers zijn
door de groei van onder meer het aantal personeelsleden en productgroepen com-
plexer geworden. Als gevolg hiervan zullen zij effectiever met tijd en informatie
moeten omgaan. Vanuit de directie is dat als probleem onderkend en is de wens uit-
gesproken om een managementinformatiesysteem op te zetten ter ondersteuning van
de werkzaamheden. Een afstudeerder (Koopman, 1993) van de Faculteit Bedrijfs-
kunde van de Rijksuniversiteit te Groningen constateerde na een korte tijd in de
organisatie werkzaam te zijn geweest dat het opzetten van een functioneel ontwerp op
basis waarvan een informatiesysteem kan worden gerealiseerd, niet haalbaar bleek.
De belangrijkste oorzaak hiervan was dat de organisatie intern nog niet gereed was
voor het opzetten van een informatiesysteem. Bij het bedrijf is daarom onderzoek
gedaan naar de oorzaken van het niet van de grond kunnen krijgen van een informa-
tiesysteem.

Op welke wijze nemen managers de werkelijkheid waar? Dit is een van de hoofd-
vragen die wij ons stellen in dit promotieonderzoek. Het afstudeerverslag van Koop-
man biedt ons de gelegenheid dieper in te gaan op deze vraag. Boeiend voor ons
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onderzoek is de beoordeling van antwoorden van de diverse managers op vragen die
voor iedereen hetzelfde waren: “Wat vinden ze van hun bedrijf?”, “Hoe schetsen ze
de markt voor hun bedrijf?” en “Hoe zien zij de missie en de doelen van hun bedrijf?

Vragen voor ons onderzoek
1. Hoe kunnen verschillen tussen managers beschreven worden?
2. Wat is de mate van overeenstemming tussen de managers met betrekking tot

hun antwoorden op de gestelde vragen over de omgeving, de doelen en de
bedrijfsprocessen, in het afstudeerverslag van Koopman? 

Antwoorden voor ons onderzoek
Wanneer managers hun bedrijf en de omgeving beschrijven, zien we dat de een een
veel gedetailleerdere beschrijving geeft dan de ander. Ze spreken allen over hetzelfde
bedrijf, en niet geheel vreemd zien we dat de een veel meer woorden gebruikt dan de
ander. Vooral bij de open vragen was dat duidelijk. Aan de hand van de antwoorden
op de gesloten vragen wordt duidelijk dat men onderling een kleine overeenstemming
had. Voor het maken van een informatiesysteem is dit een probleem, want hoe besluit
je als systeembouwer welke parameters meetellen als de betrokkenen het niet eens
zijn?

Model/theorie
In dit onderzoek maken we gebruik van de verwachting dat managers verschillende
beelden hebben van de aspecten die in het informatiesysteem opgenomen moeten
worden.

Operationalisering/meten
Om informatie te vergaren over de omgeving, de doelen en de bedrijfsprocessen is
een enquête over deze onderwerpen opgesteld in het afstudeertraject van Koopman.
Hierbij is deels gebruikgemaakt van al in eerder onderzoek gestelde vragen. De
vragenlijst is voorgelegd aan drie managers die allen lid zijn van één management-
team.

Validiteit en betrouwbaarheid
Het afstudeerverslag van Koopman is gebruikt in een andere context dan de oorspron-
kelijke.
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Design
Drie managementteamleden hebben een vragenlijst beantwoord over de omgeving, de
doelen en de bedrijfsprocessen van de onderneming.

Dataverzameling
Het uitgevoerde afstudeeronderzoek leverde vragen op die binnen de context van dit
proefschrift goed te plaatsen zijn.

Dataanalyse
De mate van overeenstemming (Cohens kappa) tussen de antwoorden van de drie
managers hebben we per onderwerp gemeten. Deze was klein tot heel klein. Er is dus
nauwelijks tot geen overeenstemming tussen de managers over de wijze van kijken
naar de omgeving, de doelen en de processen. De open vragen zijn geanaly-seerd met
behulp van een inhoudsanalyse. Er is gekeken naar het aantal elementen dat in de ant-
woorden aanwezig is. Ook is er gekeken naar evaluatieve elementen.

A14 DEELONDERZOEK: TNO

Inleiding
“Indien de verantwoordelijkheden en bevoegdheden eenduidig vastgelegd worden in
een team en door het team, dan zal dat de kwaliteitszorg ten goede komen.” Dit is de
kern van het onderzoek dat Ahaus in 1990 is gestart als lid van de Projectgroep
Bedrijfskunde TNO. Het onderzoek heeft als doel een methode te ontwikkelen voor
verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling in organisaties. De huidige metho-
den zoals de functiebeschrijvingen zijn om meerdere redenen niet optimaal. De ont-
wikkelde methode houdt in dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
mensen die werkzaam zijn in de organisatie ter discussie gesteld worden en vast-
gelegd worden. Dit gebeurt in zogenaamde TBV-sessies met sleutelfiguren van de
organisatie, die wij bij elkaar genomen typeren als het managementteam. Hierbij
staan de T, B en V respectievelijk voor ‘taken’, ‘bevoegdheden’ en ‘verantwoorde-
lijkheden’. Het onderzoek is interessant voor ons, omdat het toepassen van het instru-
ment ook inhoud dat er drie metingen verricht worden die ons voorzien in een schat
aan informatie. De deelnemers moeten namelijk vooraf, achteraf en na enige tijd
aangeven wie waar verantwoordelijk en bevoegd voor is. 
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De metingen die Ahaus verricht heeft zijn ook voor ons onderzoek zeer boeiend. Op
drie tijdstippen vraagt hij managers naar hun mening over wie waar bevoegd en wie
waar verantwoordelijk voor is, gegeven een aantal situaties. In plaats van te kijken of
managers het juist hebben, kijken wij of ze het onderling eens zijn. Onze
onderzoeksvragen focussen zich daarop. Wanneer managers met behulp van ant-
woorden op de prestatie-indicatoren zich uitspreken over verantwoordelijkheden en
bevoegdheden is na de TBV-sessies te zien dat men vaker juiste antwoorden geeft en
dat dat na enige tijd weer afneemt. Dat laatste is te zien bij de derde meting na zes
maanden. Voor ons onderzoek is dit boeiend materiaal om te bestuderen. “Wat is de
mate van overeenstemming?” en “Wat levert het op als we vergelijkingen gaan maken
tussen organisaties?”

Vragen voor ons onderzoek
1. Welke invloed hebben TBV-sessies - of beter gezegd, welke invloed heeft

een goede afstemming van de beelden die managers hebben van een juiste
verantwoordelijkheidsverdeling in de organisatie - op de beelden van mana-
gers over verantwoordelijkheden en bevoegdheden en levert dit wat op voor
de vraag naar eigenschappen van beelden? 

2. Beantwoorden managers vragen over verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden verschillend en hangen die verschillen samen met de functionele in-
valshoek?

Antwoorden voor ons onderzoek
ad 1) De beelden die afgeleid zijn van de antwoorden van de teamleden op vragen

van de vragenlijst tijdens een TBV-sessie, trekken na elkaar toe, maar gaan in
de loop van de tijd weer verschillen. 

ad 2) Tegelijkertijd met het ontstaan van verschillen tussen de antwoorden van de
teamleden in de loop van de tijd nemen ook de functionele herkomsteffecten
toe.

Model
Er is bij dit deelonderzoek gebruikgemaakt van het conceptuele model dat beschreven
is in hoofdstuk 6. Daarnaast gaat dit deelonderzoek in op de hypothese dat de
functionele herkomst van managers te herleiden is uit beelden van managers.
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Operationalisering/meten
In het kader van dit onderzoek is een analyse uitgevoerd op onderzoeksgegevens die
verstrekt zijn door Ahaus. De antwoorden van de managers hebben we opgevat als
een ‘aanwijzing’ voor de beelden die zij zouden hebben.

Validiteit en betrouwbaarheid
De methode is uitgebreid getest binnen het onderzoek van Ahaus.

Design
Analyse van gegevens voortkomend uit het gebruik van de methode van Ahaus. In
een sessie wordt afgestemd wie verantwoordelijk is voor wat. Vooraf is er een nul-
meting, daarna twee nametingen. Bij zes bedrijven zijn in totaal 100 managers
ondervraagd. De analyse is uitgevoerd op de antwoorden van 25 marketeers, 4 R&D-
ers en 26 productie-managers.

Dataverzameling
De data zijn verzameld tijdens instructiebijeenkomsten voor het toepassen van de
TBV-sessie, met interviews van functioneel in te delen managers bij zeven verschil-
lende bedrijven en vragenlijsten die ingevuld zijn door honderd managers uit zes be-
drijven. 

Dataanalyse
Met behulp van een inhoudsanalyse, discriminantanalyse en psychometrischeanalyse
technieken zijn de data geanalyseerd.

A15 DEELONDERZOEK: WERKBELASTING

Inleiding
Dit deelonderzoek gaat over het proces dat zich afspeelt binnen een vakgroep van een
denkbeeldige faculteit met betrekking tot de werkbelasting van de verschillende
wetenschappelijke medewerkers (met onderwijs- onderzoeks- en bestuurlijke taken).
De kennis over de werkbelasting is een planningsinstrument toont hoe het onder-
zoeks- en onderwijswerk verdeeld is onder de medewerkers. In ons onderzoek stellen
we ons voor dat een twintigtal wetenschappelijk medewerkers in een vakgroep zit,
gegroepeerd rond drie hoogleraren en een aantal hoofddocenten. De meeste zaken
worden beheerd en uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur. In dat Dagelijks Bestuur
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zit minimaal één van de hoogleraren met één of twee docenten. De wetenschappers
geclusterd per vakgroep, het Dagelijks Bestuur en de kroondocenten van een
vakgroep hanteren allemaal verschillende methoden om de kennis over werkbelasting
in kaart te brengen. Voor dit onderzoek gaan we kijken hoe al deze medewerkers de
werkbelasting beschrijven en willen verdelen. In onze termen gaat het dus over
beelden van de werkbelasting. In het Dagelijks Bestuur zal afstemming moeten
plaatsvinden in de keuze om zelf de werkbelasting vast te stellen of om een voorstel
met werkbelastingstabellen aan de vakgroep als geheel voor te leggen dan wel om aan
de medewerkers zelf te vragen een werkbelasting op te geven. Dwars hier doorheen
loopt natuurlijk ook nog de vraag naar de verhouding tussen de bevoegdheden van de
hoogleraar, de hoofddocenten, docenten en Dagelijks Bestuur. Welke methode moet
het Dagelijks Bestuur gaan hanteren? Daarnaast is het voor dit proefschrift interessant
om te zien of de verschillende medewerkers over hetzelfde praten, ondanks het feit
dat ze hetzelfde woord – werkbelasting – gebruiken. Hieronder is wederom met de
blokkendoos aangegeven hoe het onderzoek in elkaar zit.

Probleem van de manager 
1. Hoe moet het Dagelijks Bestuur zich een beeld vormen van de werkbelasting

van zijn medewerkers? 
2. Wat kan en moet het Dagelijks Bestuur doen om de werkbelasting zo te

verdelen of om zo een voorstel tot verdeling te maken, én dat het werk
gebeurt én de werkverdeling als redelijk wordt ervaren door hoogleraren en
medewerkers?

Antwoord van de manager
ad 1) Bij de vakgroep die in dit onderzoek wordt gesimuleerd, heeft men het

gevoel dat men iets gemeenschappelijks heeft en dat juist daarom ook het
rechtvaardigheidsgevoel mag meespelen bij de wijze van weergeven van
ieders werkbelasting. De weergave van de werkbelasting moet samengaan
met en berusten op een consensus over die weergave. In termen van dit
onderzoek moeten de beelden gemeenschappelijk gemaakt worden. 

ad 2) Wanneer de verdeling plaatsvindt naar aanleiding van voorstellen van het
Dagelijks Bestuur zal iedereen moeten accepteren dat niet één manier van
weergave de absoluut is. De verdeling die gerealiseerd wordt zal rechtvaardig
moeten zijn. Binnen de vakgroep moet er gestreefd worden naar een wijze
van omgang met werkbelastingcijfers die aansluit bij de wens van meerdere
betrokkenen. 
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Vragen voor ons onderzoek
Wat levert het kijken naar de processen waarmee de werkbelasting bij een faculteit
wordt vastgesteld op voor onze basisfiguur? Hierbij kijken we naar de verschillende
actoren. 

Antwoorden voor ons onderzoek
Het probleem van de verdeling van de werkbelasting kan gezien worden binnen de
basisfiguur. Wanneer het Besturend Orgaan, het Dagelijks Bestuur van de vakgroep,
inziet dat verschillende weergaven van de werkbelasting mogelijk zijn, wordt het
probleem in eerste instantie niet eenvoudiger. Naast alleen maar verschillen tussen
wat mensen willen (lees hier: de drie hoogleraren), bestaan er dan ook verschillen in
hoe de werkbelasting wordt weergegeven. Tegelijkertijd ontstaat hierdoor ook het
zicht op de richting waarin de oplossing gezocht kan worden. De verdeling van werk
zal volgens meerdere weergaves rechtvaardiger moeten plaatsvinden.

Model/theorie
Ook hier bestaat ons model uit de in hoofdstuk 6 beschreven basisfiguur. 

Operationalisering/meten
De diverse invullingen van verschillende medewerkers van het begrip werkbelasting
zien er als volgt uit: Medewerkers zullen bijvoorbeeld voor het geven van een
doctoraalcollege de werkbelasting uitdrukken in termen van spanning die het oproept
en/of in termen van het aantal uren dat besteed moet worden aan het maken van
sheets en een dictaat. De beheerskant zal een invulling geven in termen van het aantal
uren dat een docent aan vak mag besteden. Dat aantal uren zal bijvoorbeeld afhangen
van de zwaarte van het vak voor de studenten en het aantal studenten dat een vak de
eerste keer haalt. 

Validiteit en betrouwbaarheid
Het onderzoek is uitgevoerd door een ervaren onderzoeker.

Design
Voor een vakgroep van een denkbeeldige faculteit bestaat het Besturend Orgaan uit
het Dagelijks Bestuur. Dit Besturend Orgaan zal informatie, bijvoorbeeld in de vorm
van cijfers, gebruiken om zich een beeld te vormen van de werkbelasting op basis
waarvan het beslist hoe de werkbelasting voor de individuele werknemer eruit gaat
zien. De vraag welke gegevens men moet of wil gebruiken is nu interessant. In termen
van dit onderzoek kunnen we zeggen dat er uiteenlopende beelden zijn bij de
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relevante actoren in de vakgroep over een verdeling van de werkbelasting. Van welke
beelden moet het Dagelijks Bestuur gebruikmaken bij de beslissing die het moet
nemen over de werkbelastingverdeling of bij het te maken voorstel tot die beslissing? 

Dataverzameling
Wij hebben bij dit onderzoek gekeken naar de manieren waarop werkbelasting door
de verschillende actoren gezien wordt. 

Dataanalyse
In dit onderzoek hebben we de verschillende manieren van kijken door de actoren die
belanghebbenden zijn bij het bepalen van de werkbelasting bekeken. 

A16 DEELONDERZOEKEN: WERKGEMEENSCHAP

Inleiding
Dit deelonderzoek speelt zich af in een werkgroep binnen een landelijk orgaan van
een onderwijsinstelling, dat ondersteuning biedt aan scholen bij de ontwikkeling van
hun vakken. De werkgroep heeft als taak inhoudelijke voorstellen te doen op een
bepaald onderwijsgebied. In het begin van dit onderzoek was duidelijk dat het
voortbestaan van de werkgroep en zelfs van het hele orgaan ter discussie zou komen
te staan. Wij hadden contact met iemand die ons de gelegenheid wilde geven om
onderzoek te doen naar de relatie tussen hoe mensen naar de omgeving kijken en de
besluiten die ze nemen. Dit onderzoek is voor ons interessant omdat we zo een
situatie hebben die bedreigend is voor de betrokkenen. Interessante vragen voor ons
zijn: “Hoe zien de werkgroepleden hun omgeving?” en in termen van ons onderzoek
“Welk beeld hebben de werkgroepleden van hun omgeving?”

Vragen voor ons onderzoek 
1. Hoe wordt er in de werkgroep met de bestaande dreiging van opheffing naar

de omgeving gekeken?
2. Levert dit onderzoek inzichten op voor onze zoektocht naar eigenschappen

van beelden?
3. Kan onze basisfiguur gebruikt worden om de situatie van overleving in kaart

te brengen?
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Antwoorden voor ons onderzoek
ad 1) Hoe de omgeving gezien wordt door de werkgroepleden hangt af van het

probleem dat zich aandient en of de opties voor oplossing (de oplossings-
mogelijkheden) bekend zijn. 

ad 2) De omschrijving van beelden hangt af van een conglomeraat van problemen
dat aan de orde is, de oplossingsruimte en de doelen die men nastreeft.

ad 3) De basisfiguur hanteren als een ordening van de werkelijkheid kan voor
mensen in een organisatie die een overlevingsprobleem heeft een bedreiging
zijn. De figuur kan in dit geval niet door de werkgroepleden zelf gebruikt
worden om de situatie in kaart te brengen. Voor de onderzoeker is de figuur
echter wel bruikbaar.

Model/theorie
Beelden van de omgeving zijn gerelateerd aan het probleem dat centraal staat. 

Operationalisering/meten
Er werd een vragenlijst opgesteld voor de werkgroep, die wekelijks na de vergadering
aan de voorzitter werd voorgelegd. De volgende onderwerpen stonden hierin centraal:

- problemen, besluitvorming, meningsvorming (zes vragen),
- betrokkenen bij het besluitvormingsproces (twee vragen),
- beeldvorming van de omgeving (acht vragen), en
- de vergadering, bespreking zelf (drie vragen).

Van de wekelijkse invulling kwam niet veel terecht. Deels had dit te maken met de
beperkte tijd, maar deels ook met de inhoud van de vragen. Bij de bespreking van de
eerste keren dat de lijst werd ingevuld, verschoof de inhoud van de gesprekken van de
antwoorden op de vragen naar wat er gevraagd werd. In plaats van naar ver-
schuivingen in antwoorden te kijken, werd onze aandacht gericht op de verschuiving
in de vraagstellingen. Afhankelijk van de problemen die aan de orde waren, werd
meer of minder gelet op de bedreigingen en de mogelijkheden. 

Validiteit en betrouwbaarheid
De onderzoeker heeft een goede band met de ondervraagde.

Design
Er heeft een herhaalde meting in loop van de tijd plaatsgevonden, waarbij de
vragenlijst steeds werd aangepast. De vragenlijst is voorgelegd na de wekelijkse
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vergaderingen aan de voorzitter van de werkgroep. We werden niet in de gelegenheid
gesteld de verschillen tussen de deelnemers van de werkgemeenschap te onderzoeken.

Dataverzameling
De data voor dit deelonderzoek zijn verzameld door het laten invullen van de
vragenlijst door de voorzitter van de met opheffing bedreigde werkgroep, en voorts
door de gesprekken van de onderzoeker met de voorzitter.

Dataanalyse
Door een inhoudsanalyse op de verkregen data en door overleg met de ondervraagde
over de interpretatie van de verkregen gegevens. 



Samenvatting226

HOE ZIET EEN BEELD ERUIT?

De eerste onderzoeksvraag luidt: hoe ziet een beeld eruit? Het antwoord bestaat uit
vier elementen:

Het concept: beeld
Wij gaan uit van de veronderstelling dat managers zich een voorstelling maken van
hun organisatie en de omgeving waarin die organisatie zich bevindt, en met behulp
van die voorstellingen en interpretaties van de doelstellingen van hun organisatie
proberen ze te komen tot een rationele overweging van de wijze waarop de doelen
gerealiseerd kunnen worden.

Om een model van die voorstelling te maken, hebben wij voor die voorstellingen
van managers de term ‘beeld’ geïntroduceerd (zie paragraaf 3.2):

Een beeld is een model in het hoofd van een manager op basis waarvan hij gaat
handelen (of handelt of heeft gehandeld) op een gegeven tijdstip. 

Door beelden te koppelen aan het handelen sluiten we aan bij het werk van Weick
(1995). Weick richt zich met name op het proces van ‘sensemaking’ (zie paragraaf
1.5.1), wij richten ons op de uitkomst van het proces.

Beelden van een doel
Met behulp van de besturingstheorie kunnen we het handelen schetsen als een af-
weging in het omgaan met informatie uit het systeem, informatie uit de omgeving van
dat systeem en de doelstellingen. In onze termen gaat het om beelden van het systeem
en de omgeving. Ook voor de doelstellingen introduceren wij beelden (paragraaf 6.2).
De beelden van doelen binnen het ‘Besturend Orgaan Bestuurd Systeem’ model zien
wij op analoge wijze als de beelden van het systeem en de omgeving, die gebruikt
worden in het Besturend Orgaan bij het sturen. Managers maken zich net zoals van de
informatie uit de omgeving en de organisatie een beeld van het doel. En net zoals bij
beelden van omgeving en van organisatie kunnen bij de beelden van doelen ook
vragen gesteld worden over overeenkomsten en verschillen tussen managers. 

Met het concept een ‘beeld van een doel’ sluiten we aan bij het begrip ‘view’ uit
het werk van Barnard (1945). In zijn werk benadrukt hij dat mensen een ‘view of the
purpose’ hebben en dat er verschillen tussen die ‘views’ mogelijk zijn (zie paragraaf
5.3). 



Samenvatting 227

Acht eigenschappen van een beeld
In ons onderzoek hebben wij acht eigenschappen ontwikkeld uit een groot aantal
casussen (zie hoofdstuk 2). Die eigenschappen hebben in ieder geval betrekking op de
beelden van een systeem en van de omgeving. Of de eigenschappen ook te gebruiken
zijn voor de beelden van een doel moet nog nader en later onderzocht worden (zie
hoofdstuk 7).

We hebben de eigenschappen ingedeeld in twee groepen. De eerste groep heeft
betrekking op de structuur van een beeld en de tweede groep heeft betrekking op de
omgang met een beeld. De omschrijving van de eigenschappen hebben we geïl-
lustreerd met antwoorden van managers op de volgende vraag: wat zijn de beelden
die bij u opkomen als u aan uw bedrijf denkt? De structuureigenschappen zijn:

- De mate van detaillering: de mate van gedetailleerdheid heeft betrekking op
de hoeveelheid details die gebruikt wordt om het beeld weer te geven. Een
van de managers antwoordde: “Innovatief, dynamisch, jong, agressief, fami-
liebedrijf, sterk gedreven door nieuwe technieken, specialist.” Dit is een
antwoord met een hele serie typeringen. In onze termen bevat dit antwoord
veel details.

- Het aantal dimensies: de mate waarin een beeld wordt uitgedrukt in één of
meerdere dimensies. Een van de antwoorden zag er als volgt uit: ”Goede
organisatie, zeer klantgerichte instelling zowel naar inkoop als verkoop en
grote betrokkenheid van werknemers.” In vergelijking met het vorige ant-
woord wordt hier ook een aantal typeringen gegeven, maar de eerste en de
laatste typering hebben betrekking op de organisatie en de middelste heeft
betrekking op de houding van het bedrijf naar buiten toe. Dit zijn ver-
schillende dimensies in onze termen.

- De mate van abstractie: de mate van abstractie van een omschrijving. Het
laatste gedeelte van het volgende antwoord geeft aan wat wij hiermee be-
doelen: “Concurrerend, modern, wellicht wat teveel onnodige kostenposten.”
De typering ‘wellicht wat te veel onnodige kostenposten’ is in onze termen
minder abstract in vergelijking met concurrerend en modern.

- Het aggregatieniveau: de mate waarin de manager zich bewust is van het
aggregatieniveau van het beeld. In het antwoord: “Dan denk ik aan een
flexibele en efficiënte organisatie, waar ik deel van uit mag maken” geeft de
manager aan dat hij zich realiseert dat er een organisatie is, die hij typeert
met ‘flexibel’ en ‘efficiënt’ (= zijn beeld), en dat hij onderdeel uitmaakt van
die organisatie. Hij maakt onderscheid tussen een beeld van de organisatie en
zichzelf. 

- Het normatieve: de mate waarin het normatieve zichtbaar aanwezig is. Een
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antwoord dat deze eigenschap illustreert, luidde: “Stabiel, degelijk, flexibel,
vriendelijk.” Ieder woord is normatief. 

De eigenschappen die gaan over het omgaan met beelden zijn:
- De veranderbaarheid: de mate waarin een beeld te veranderen is. Een mana-

ger gaf als antwoord: “Was: niet goedkoop, niet altijd op tijd maar altijd een
oplossing leverend en is: perfect product ‘altijd’ op tijd.” In dit antwoord
geeft de manager zelf al aan dat het beeld van zijn bedrijf is veranderd. 

- Een ‘Gestalt’ zien: ‘het besef van een ‘Gestalt’. Een manager antwoordde:
“Klein, maar met een volwassen probleem.” In dit antwoord geeft de mana-
ger een ‘Gestalt’: het is een beeld waarmee hij aangeeft dat er iets aan de
hand is met dat bedrijf.

- Reticuleren: de wijze van combineren van de structuureigenschappen en dan
met name de eerste vier: de mate van detaillering, het aantal dimensies, de
mate van abstractie en het aggregatieniveau. In het antwoord omschreven bij
de mate van detaillering zijn woorden als ‘dynamisch’ en ‘jong’ ook norma-
tief. Een typering als ‘familiebedrijf’ kan ook gezien worden als een andere
dimensie, en de aanduiding ‘sterk gedreven door een nieuwe techniek’ is
minder abstract.

Beelden en hun trechterwerking
De verhouding tussen een beeld en de informatie die zich in grote hoeveelheid
voordoet, hebben we beschreven met behulp van het begrip trechterwerking. Onder
de trechterwerking verstaan wij het proces waarin een manager uit de grote stroom
van informatie een selectie maakt en zich een beeld vormt (zie paragraaf 6.3).
Managers zullen zich niet altijd bewust zijn van het uitvoeren van dit proces.

Het beeld van een doel vraagt hierbij om nadere aandacht met betrekking tot de
trechterwerking. Hier vindt - wat wij noemen - een omgekeerde trechterwerking
plaats. Uit een missie of doelstelling van een organisatie maakt de manager zich een
beeld. Bij die vertaling van een doelstelling naar een concrete situatie zal een
verbreding optreden. Vanuit een beperkte omschrijving vindt een invulling plaats die
bestaat uit een uitgebreide omschrijving: de trechter staat op zijn kop (zie paragraaf
6.3).
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DE ROL VAN BEELDEN BIJ HET SAMENWERKEN

De tweede onderzoeksvraag zag er als volgt uit: wat is de rol van beelden bij het
samenwerken? Het antwoord bestaat uit drie elementen:

Het concept: beeldruimte
Het beschrijven van samen managen en nadenken over beelden roept complexe
vragen op. Neem bijvoorbeeld de algemene situatie waarin een aantal managers hun
eigen bedrijf beschouwt, de omgeving beoordeelt en wil beslissen welke richting zij
uit willen met hun bedrijf. In termen van beelden stellen wij ons dit als volgt voor:
managers hebben zelf een beeld van hun bedrijf, ze kunnen een beeld hebben van het
beeld van een andere manager over hetzelfde bedrijf, ze kunnen een beeld hebben van
hoe het gezamenlijke beeld eruitziet en hoe de ander denkt dat het beeld is. Kortom er
zijn veel beelden mogelijk. 

Om systematisch te kunnen nadenken over situaties zoals hiervoor beschreven,
hebben we het begrip beeldruimte geïntroduceerd (zie paragraaf 6.4). We omschrijven
de beeldruimte als een virtuele ruimte die opgespannen wordt door de verschillende
beelden. 

Het concept ‘beeldruimte’ kan behulpzaam zijn bij het verder uitwerken van het
proces van imaginisatie zoals Morgan (1993) dat omschrijft. Vanuit het concept
‘beeldruimte’ wordt expliciet aandacht besteed aan de verhouding tussen beelden van
individuele managers onderling, maar ook aan de verhouding tussen de beelden van
individuele managers en beelden van een team. Inzicht in die verhoudingen kan een
bijdrage leveren aan het proces van imaginisatie, waarin het veranderen van denken
(en dus van beelden) centraal staat. 

Wat is de kern van samenwerken?
Samenwerken is meer dan interactie tussen mensen (zie hoofdstuk 5). Wanneer
mensen samenwerken, zullen ze een gemeenschappelijk doel hebben. Verder hebben
we geconcludeerd dat het samen kijken een tweede voorwaarde voor samenwerken is;
het duidt op het creëren van en of het zoeken van een gemeenschappelijk beeld om
van daaruit verder te werken. Als derde element van het samenwerken noemen we het
krijgen van een verbinding met elkaar, het afstemmen en elkaar motiveren, kortom,
een gemeenschappelijk platform. Tot slot veronderstelt samenwerken dat de
betrokkenen van elkaar verwachten dat die gemeenschappelijkheid ook nagestreefd
zal worden in de toekomst. Samenwerken impliceert dus ook een gemeenschappelijk
verwachtingspatroon met betrekking tot toekomstig gedrag. 

Deze omschrijving past goed bij het onderscheid dat Habermas (1989) maakt
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tussen strategisch en communicatief handelen. In het strategisch handelen houdt de
handelende manager rekening met de ander vanuit zijn eigen rationele optiek die niet
ter discussie staat. In het communicatieve handelen houden de managers rekening met
elkaar maar zijn ook bereid om de eigen rationele optiek ter discussie te stellen en op
elkaar af te stemmen (zie paragraaf 5.4). Isaacs (1999) voegt daaraan toe dat het
voeren van een dialoog een geschikte vorm is om het afstemmen en het creëren van
gemeenschappelijke doelen te realiseren. Het gemeenschappelijke ontstaat niet
vanzelf. Betrokken managers zullen daar moeite voor moeten doen (zie paragraaf
1.5.5).

Managen weergegeven met een aangepaste ‘Besturend Orgaan Bestuurd Systeem’
spelsituatie
In dit onderzoek hebben we de ‘Besturend Orgaan Bestuurd Systeem’ spelsituatie
weergave uitgebreid door in het Besturend Orgaan de beeldruimte te plaatsen, en in
plaats van informatiestromen hebben wij beelden geplaatst (zie paragraaf 5.5.4).
Verder hebben we die weergave uitgebreid door onderscheid te maken tussen situaties
waarin managers strategisch of communicatief met elkaar handelen (zie paragraaf
6.2). In het eerste geval wordt gemeenschappelijk besloten over de stuurmaatregelen
en in het tweede geval wordt over de stuurmaatregelen en over de beelden van het
systeem, de omgeving en de doelen afgestemd en besloten. Kort samengevat bestaan
de uitbreidingen uit het toevoegen van de concepten ‘beelden’, ‘beeldruimte’, een
grafische weergave en het typeren van het afwegingsproces in termen van strategisch
versus communicatief om uiteindelijk te komen tot stuurmaatregelen.

AANBEVELINGEN

We hebben tot besluit drie aanbevelingen geformuleerd voor verder onderzoek.
Het is allereerst aantrekkelijk om de door ons ontwikkelde onderzoeksmethodo-

logie verder uit te werken (zie paragraaf 7.4.1). De efficiëntie van een onderzoek kan
verbeterd worden door materiaal van andere onderzoekers te gebruiken en de
duurzaamheid van onderzoeksmateriaal kan zodoende vergroot worden. 

Als tweede aanbeveling wijzen wij op het verder onderzoeken van de kern van
het samenwerken. Wat is het gezamenlijke in het samenwerken (zie paragraaf 7.4.2)?
Wellicht kan een verdere uitwerking van het begrip ‘beeldruimte’ daar behulpzaam
bij zijn. 

Als derde aanbeveling stellen we voor om binnen de besturingstheorie nadere
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INLEIDING

In dit proefschrift staat het ontwikkelen van een model van het managen met beelden
centraal. We hebben ons daartoe twee vragen gesteld. Allereerst de vraag: hoe ziet
een beeld eruit? In paragraaf 3 geven we daar antwoord op. De tweede vraag luidt
wat is de rol van beelden bij het samenwerken? In paragraaf 4 geven we daar
antwoord op. We beginnen in paragraaf 2 met een omschrijving van de gebruikte
methodologie en in de slotparagraaf geven we een korte weergave van de aanbeve-
lingen.

DE GEBRUIKTE METHODOLOGIE

Wij hebben gebruikgemaakt van een door ons ontwikkelde ‘multi-method’ benade-
ring. In die benadering hebben we de aanpak van Brewer en Hunter (1989) op een
eigen manier ingevuld. Kern van onze aanpak is dat we in dit exploratieve onderzoek
naast empirisch materiaal door onszelf verzameld, met name empirisch materiaal van
anderen hebben gebruikt. 

We hebben daarvoor drie argumenten aangevoerd. Allereerst moest een groot
deel van dit onderzoek uitgevoerd worden naast een groot aantal andere taken. Mate-
riaal van anderen gebruiken, levert tijdwinst op. Als tweede argument waren en zijn
we ervan overtuigd dat het mogelijk moest zijn om materiaal van andere onderzoekers
ook voor ons eigen onderzoek te kunnen gebruiken. Dit vergroot de duurzaamheid
van empirisch materiaal. Als derde argument telt dat het gebruik van onder-
zoeksmateriaal van anderen de onderzoeker stimuleert in het ontwikkelen van in-
zichten, omdat hij steeds opnieuw helder moet maken waarom een specifieke set met
gegevens bruikbaar is voor de eigen onderzoeksvragen.

Uiteindelijk hebben we in ons onderzoek gebruikgemaakt van zestien deelonder-
zoeken, waarvan we er vier zelf hebben uitgevoerd (zie verder paragraaf 2.5).
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aandacht te besteden aan managementteams als een Besturend Orgaan. Beelden, de
trechterwerking en beeldruimte zijn concepten die wellicht een nieuw licht kunnen
werpen op het besturend vermogen van een managementteam als Besturend Orgaan
(zie paragraaf 7.4.3).



SUMMARY

INTRODUCTION

The central theme of this thesis is of the development of a management model in
which images play a central role. Two questions will be examined. The first question
is: what forms do images take? This question is answered in paragraph 3. The second
question is: what role do images play in cooperation? This question is answered in
paragraph 4. In paragraph 2 we begin with a description of the methodology used, and
in the final paragraph we give a brief summary of the recommendations.

METHODOLOGY

The study is based on the multi-method approach we have developed. This approach
comprises our own interpretation of the method developed by Brewer and Hunter
(1989). Our approach in this explorative study is based on the use of empirical
material gathered by ourselves as well as by others.

We advance three arguments to support this method. In the first place, a great
deal of the research had to be carried out alongside other commitments. A consider-
able amount of time can be saved by using other researchers’ material. The second
argument is that we were – and are – convinced that it should be possible to use other
researchers’ material in our study. This extends the validity of empirical material. The
third argument is that using the material of other researchers encourages one to
develop one’s own insights because, each time one uses such material, it is necessary
to justify the use of a particular data set in one’s own research. 

Our study ultimately comprised 16 sub-studies, 4 of which we carried out our-
selves (see section 2.5).

WHAT FORMS DO IMAGES TAKE?

The first question is: what forms do images take? The answer is in four parts:
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The concept: image
The study assumes that managers have formed their own picture of their organization
and its environment and that they use that picture and goal interpretations to
formulate rational considerations for realising the goals.

In order to create a model of this type of ‘picture’, we have introduced the term
‘image’ (see section 3.2):

An image is a model in the mind of a manager, on the basis of which he will act
(or is acting, or has acted) at a given moment.

By linking images to actions, we are following in the footsteps of Weick (1995).
Weick concentrated in particular on the process of ‘sensemaking’ (see section 1.5.1);
we concentrate on the result of a process.

Goal images
We can use management theory to sketch action as the result of considering informa-
tion from within that system, external information, and goals. In this study we are
concerned with images of the system and the external environment. We also introduce
images of goals (section 6.2). The images of goals within the Control Organ  Con-
trolled System model are analogous to the images of system and environment that are
the basis for management in the Control Organ. Managers form images not only of
information within and outside the organization, but also of their goals. Just as with
images of the organization and external environment, the similarities and contrasts
between the goal images of different managers can also be considered.

With the concept of goal image we follow in the footsteps of Barnard (1945). In
his work he emphasized that people have a ‘view of the purpose’ and that it is pos-
sible to have differences between these views (see section 5.3).

Eight properties of an image
In our study we developed eight properties based on a large number of cases (see
Chapter 2). These properties relate to the images of a system and environment at least.
The relevance of applying the properties to goal images will be examined later (see
chapter 7).

The properties are divided into two categories. The first category relates to the
structure of the image and the second category relates to how it is dealt with. The
descriptions of the properties have been illustrated with managers’ responses to the
following question: what images come to mind when you think about your company?
The structural properties are:

- The extent of the detail: the extent of the detail relates to the number of
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details used to describe the image. One of the managers answered: “Innova-
tive, dynamic, young, aggressive, family company, technology-driven,
specialist.” This answer contains a whole series of qualifications. In the
context of this study, the answer contains many details.

- The number of dimensions: the extent to which an image is expressed using
one or more dimensions. One of the answers was as follows: “efficient organ-
ization, customer-driven approach towards purchasing as well as sales, and
strongly committed employees.” This is similar to the previous answer in that
several qualifications are given. However, the first and the last relate to the
organization, and the middle qualification relates to the company’s approach
to the external environment. In the context of this study, these constitute
different dimensions.

- Abstraction: the level of abstraction used in a description. This is illustrated
in the last part of the following answer: “competitive, modern, possibly too
many overheads.” In the context of this study, ‘possibly too many overheads’
is a less abstract description than the others.

- Aggregation: the extent to which the manager is aware of the aggregation
level of the image. In the answer: “What comes to mind is a flexible and
efficient organization in which I have a part to play”, the manager indicates
that he is aware of the existence of an organization, which he typifies as
flexible and efficient (= his image), and that he is part of that organization.
He thus distinguishes between his image of the organization and his image of
himself.  

- Normative: the extent to which the manager makes a value judgment. The
following answer illustrates this property: “stable, decent, flexible, friendly.”
Each word is normative.

The properties relating to acting on images are:
- Changeability: the extent to which an image can change. One manager gave

the following answer ‘was: solution-oriented but expensive. Is: a perfect pro-
duct, “always” on time’. Here, the manager indicates that his image of the
company has changed. 

- ‘Gestalt’: awareness of a ‘Gestalt’.  One manager answered: “Young/small,
but with a grown-up problem.” In this answer, the manager describes a
‘Gestalt’: his image is based on an awareness that the company is in dif-
ficulty.

- Reticulation: the way in which the structural properties are combined,
especially the first four: the level of detail, the number of dimensions, the
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abstraction and the level of aggregation. In the answer illustrating the
property ‘detail’, words such as ‘dynamic’ and ‘young’ are also normative.
A qualification such as ‘family company’ can also be seen as another dimen-
sion, and ‘technology-driven’ is less abstract than the other descriptions.

Images and their channelling effect
We have described the relationship between the large amount of information and the
resulting image as a process of ‘distillation’ (trechterwerking). The ‘distillation’ is the
process by which a manager selects parts of the large flow of information he receives,
and forms an image based on that selection (see section 6.3). The distillation process
is not always a conscious process.

The distillation process that results in goal images requires further discussion.  In
this case, we refer to the process that takes place as ‘reverse distillation’. The manager
forms an image based on a goal or objective. The process of translating an objective
into a concrete situation involves a ‘broadening’. A limited description is used to
form a broader description: the ‘funnel’ through which images are distilled is inverted
(see paragraph 6.3).

THE ROLE OF IMAGES IN COOPERATION

The second question addressed in this study is: what role do images play when people
cooperate? The answer has three elements:

The concept: image sphere
Describing how managers work together and think about images raises complex
issues. Take, for example, a situation in which several managers are considering their
own company and assessing the environment in which it operates in order to make
decisions about which direction the company should take. In terms of images, we
assume the following: managers have their own image of the company, they may
have an image about the image that fellow managers have of the company, an image
about the shared image of the company, and an image about others’ images of that
image. In short, many different images are possible.

In order to examine such situations systematically, we have introduced the term
‘beeldruimte’ (image sphere). See paragraph 6.4. This term denotes the
psychological/virtual space occupied by the various images. 

The concept of image sphere can be of assistance when developing the process of
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imaginization as described by Morgan (1993). Starting from the concept of image
sphere, explicit attention is paid to the relationship between the mutual images of
individual managers as well as to the relationship between the images of individual
managers and the images of a team. Insight into these relationships can contribute to
the process of imaginization, in which changes in thinking, and thus in images, are
crucial.  

What is the basis for cooperation?
Cooperation is more than interaction between people (see Chapter 5). When people
cooperate, they have a common goal. We have also concluded that joint consideration
is a basis for cooperation in terms of forming a common image on which to work. We
define the third element of cooperation as ‘connecting with each other’, i.e.
consultation, motivation and the creation of a common platform. Finally, cooperation
implies that the parties involved expect each other to continue working towards
common goals in the future. Cooperation therefore also implies commonly held
expectations relating to future conduct.

This definition fits in well with the difference drawn by Habermas (1989)
between strategic and communicative action. In strategic action, the acting manager
takes account of others from his own rational standpoint, which is not a point of
discussion. In communicative action, managers take each others’ opinions into ac-
count, but are also prepared to discuss their own rational viewpoints and tailor them
to each other (see section 5.4). Isaacs (1999) adds that conducting dialogue is a suit-
able form to realize the tailoring and creation of a joint goal. This joint goal does not
create itself. The managers involved will have to work hard to achieve it (see section
1.5.5).

Management illustrated through ‘Control Organ Controlled  System’ role-play
In this study we have extended the ‘Control Organ Controlled System’ role-play by
incorporating the image sphere in the Control Organ and by replacing information
flows with images (see section 5.5.4.). We have also extended this by distinguishing
between situations in which managers act together strategically or communicatively
(see section 6.2). In the former case managers make joint decisions about manage-
ment measures. In the latter case, managers consult each other and make joint
decisions on the management measures and their images of the system, environment
and goals. To summarize, the additions consist of the concepts ‘images’, ‘image
sphere’, a graphic representation and qualifying decision-making processes (strategic
and communicative) resulting in management measures.
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RECOMMENDATIONS

We have identified three possible areas for further research.
In the first place, it would be useful to expand the research methodology we have

developed (see paragraph 7.4.1). Research can be carried out more efficiently by
using the material of other researchers, thereby extending the validity of the research
material. 

In the second place, it would be useful to examine the basis of cooperation in
more detail. What does cooperation involve? (See paragraph 7.4.2). In this context it
would be helpful to develop the concept of the ‘image sphere’. 

Third, we would recommend further research, within the framework of manage-
ment theory, into the management team as an executive body. Images, the distillation
process and image sphere are concepts that may shed new light on the powers of a
management team as an executive body (see paragraph 7.4.3).




