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Voorwoord

Graag had ik in dit voorwoord verteld hoe ik er toch toe gekomen ben zo’n fraai boek te
schrijven over het leven en het werk van Bob Dylan. Eindelijk kon ’s mans werk echt
begrepen worden, dankzij een schier eindeloze reeks van tekstvergelijkingen, spitsvondige
interpretaties en een grote kennis van het leven van deze song and dance man, een inzicht
waartoe de auteur onder meer kon komen nadat De Dichter hem in vele gesprekken
deelgenoot had gemaakt van zijn diepstgevoelde bedoelingen. Ook moest een afmattende
reeks concerten bijgewoond worden, maar als het erom gaat de wetenschap te dienen, is geen
inspanning te veel gevraagd. Uiteraard.
Maar dit boek gaat niet over Bob Dylan. Het gaat over interne communicatie. De ’schier
eindeloze reeks tekstvergelijkingen’ heeft in werkelijkheid betrekking op een negental teksten
over onderwerpen als het functiewaarderingssysteem, helingbestrijding en preventief
onderhoud. De interpretaties van deze teksten konden vastgesteld worden doordat bij een
drietal organisaties het management en de andere medewerkers zo vriendelijk waren hun
medewerking aan het onderzoek te verlenen. Of in dit boek grote vakkennis tentoon wordt
gespreid? Het oordeel daarover laat ik graag aan de lezer.
Veel gesprekken zijn er wel gevoerd. In de eerste plaats met de promotor, prof. dr. A.J.M.
van der Geest, hoogleraar Taalbeheersing met betrekking tot het Nederlands aan de RUG.
Hoewel het onderwerp van dit proefschrift niet direct aansluit bij zijn eigen onderzoek (dat
voornamelijk gericht is op de verwerving van taalvaardigheid), heeft hij mij vanaf het begin
van mijn docentschap bij de Vakgroep Taal en Communicatie (voorheen Vakgroep Taalbeheersing) gestimuleerd tot het opzetten en uitvoeren van dissertatie-onderzoek met betrekking
tot het thema interne communicatie. Ton was een geïnteresseerde, terzake kundige en uiterst
joviale gesprekspartner, en, aan het einde van de rit, een goede begeleider bij het schrijven
van het proefschrift. Hij heeft de verschillende versies van de tekst uiterst nauwgezet
becommentarieerde en zag er zelfs niet tegenop de door een statistisch programma
uitgevoerde berekeningen met de hand na te rekenen. Ik ben Ton zeer dankbaar voor zijn
begeleiding.
De leden van de promotiecommissie, prof. dr. A.J. van Essen, prof. dr. G.R. Eyzenga en prof.
dr. P.J. Schellens bedank ik voor hun beoordeling van het manuscript.
Het onderzoek dat aan deze dissertatie ten grondslag ligt is uitgevoerd in samenwerking met
mijn goede vriend Cees Reezigt. Cees schrijft in het voorwoord van zijn proefschrift dat wij
elkaar voor het eerst ontmoet hebben in 1973, gezien zijn goede geheugen (ook) wat betreft
data moet dit juist zijn. Onze wegen hebben zich sinds de middelbare school niet meer gescheiden. De samenwerking tijdens het onderzoek naar de interne communicatie verliep uiterst
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plezierig, ondanks zijn eigen (waaronder ook proefschriftuurlijke) beslommeringen was hij
steeds bereid tot hulp, of het nu ging om inhoudelijke besprekingen van het onderzoek, het
uitvoeren van berekeningen of het ’druk-klaar’ maken van het boek. Ik kan hier nimmer
verwoorden hoezeer ik zijn steun, ook buiten het werk, waardeer.
Vriend en collega Marcel Bax heeft mij, tijdens colleges die ik gedurende mijn studie volgde,
ingeleid in het vak taalbeheersing. Zijn kritische, soms ironische maar ook altijd vriendelijke
houding waar het de meer ’moderne’ en toegepaste vormen van taalbeheersingsonderzoek
betreft, alsmede de vele stimulerende gesprekken – niet zelden begeleid door een smakelijke
maaltijd en een goed glas wijn – zijn van grote waarde geweest bij het opzetten en afronden
van dit werk.
Ook de overige collega’s van voorheen de Vakgroep Taalbeheersing, thans de Vakgroep Taal
en Communicatie, wil ik hartelijk danken voor hun belangstelling voor mijn werkzaamheden.
Met name wil ik noemen Jan Berenst, Titus Ensink, Arrie van Berkel en, meer recent, Ali
Oussaïd, Harrie Mazeland, Christoph Sauer, Jacqueline van Kruiningen, Esther Haag, Cato
van der Vlugt en Anke van Haastrecht.
Klaas Blok verdient bijzondere vermelding voor zijn jarenlange belangstelling voor de
vorderingen van het onderzoek en de snelle en uiterst nauwgezette wijze waarop hij het
manuscript heeft gecorrigeerd. Zonder zijn inspanningen was ten slotte altijd tenslotte
gebleven en zou geen enkel gedachtenstreepje de correcte lengte van een halve kastlijn
gekregen hebben.
Mariska Aikema heeft vervolgens de bibliografische verwijzingen gecontroleerd en fouten die
nog in de tekst stonden (soms als gevolg van eerdere ’verbeteringen’) gecorrigeerd.
Hoewel veel studenten – wellicht zonder het te weten – een belangrijke bijdrage hebben
geleverd aan het onderzoek, wil ik een aantal van hen in het bijzonder noemen. Patricia Kok,
Marja Visser en Carolien Gehrels hebben met hun scripties een waardevolle bijdrage geleverd
aan mijn onderzoek; hetzelfde geldt, op een later moment, voor Lilian Scholing. De Engelse
samenvatting is van de hand van Willem van Dongen en gecontroleerd door Igo Verlinde. Ik
wil hen daarvoor dank zeggen.
Bijzondere dank geldt mijn moeder; mijn vader kon de promotie helaas niet meer meemaken.
Mijn ouders hebben mij altijd gesteund en hadden steeds volledig vertrouwen in de goede
afloop van het dissertatie-onderzoek.
Ten slotte wil ik vrienden en familie bedanken voor hun niet aflatende steun en medeleven.
Groningen, september 1996

Wim Vuijk
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Aanleiding tot het onderzoek

Doel van dit hoofdstuk is het geven van de achtergronden die geleid hebben tot dit
onderzoek naar communicatieproblemen binnen organisaties. Deze achtergronden kunnen
gevonden worden in – enerzijds – de onderzoeks- en onderwijsbelangstelling die bestaat
binnen de sectie Taalbeheersing te Groningen (thans vakgroep Taal en Communicatie) en
bij de studenten alhier. Anderzijds kan in dit kader stilgestaan worden bij de maatschappelijke belangstelling voor interne en externe communicatie van organisaties, zowel bij
profit als non-profit-organisaties, en de mede daaruit volgende belangstelling van studenten.
Er vindt bij deze besprekingen een toespitsing plaats op het thema, het onderzoek naar de
interne communicatie, en daarbinnen, op de vraag wat de bijdrage is (of kan zijn) van het
vakgebied taalbeheersing aan dit soort onderzoek. Dit laatste is van belang vanwege het
interdisciplinaire karakter dat dergelijk onderzoek kenmerkt. Aan het thema ’interdisciplinariteit’ wordt dan ook aandacht geschonken, zodat de lezer weet wat in de rest van
dit boek aangetroffen kan worden.

1.1

Het Groningse taalbeheersingsonderwijs en -onderzoek

Hoewel de belangstelling voor de relatie tussen theorie en praktijk altijd een belangrijk
kenmerk is geweest van het Groningse taalbeheersingsonderwijs en -onderzoek, kan men
een belangstelling voor onderwijsprogramma’s met een zekere praktijkgeoriënteerdheid
vooral na de invoering van de Wet op de Tweefasenstructuur (1982) aantreffen. Na die
invoering werden programma’s als Communicatie in Organisaties (binnen Nederlands) en
Communicatie, Documentatie en Voorlichting (binnen de Algemene Letteren Studies; later
Communicatiekunde) ontworpen, waarin de toepassingsgerichtheid in beschrijvingen en
doelstellingen en eindtermen gerelateerd werd aan wetenschappelijke vorming. Dergelijke
ontwikkelingen konden ook bij de zuster-instituten aangetroffen worden. Overigens is de
beroepsgerichtheid van universitaire studieprogramma’s geen modeverschijnsel dat slechts
gedurende het afgelopen decennium is ontstaan. Voor die tijd was het gebruikelijk dat
(bijvoorbeeld) afgestudeerden in de Neerlandistiek leraar werden – en in het betreffende
studieprogramma waren dan ook onderdelen opgenomen die de student grondig voorbereidden op die maatschappelijke toekomst. Daarnaast kennen alle mij bekende universitaire
programma’s naast de wetenschappelijke vorming als een van de doelstellingen het
voorbereiden op een maatschappelijke functie waarvoor de betreffende opleiding ’vereist
dan wel wenselijk’ is (het betreft hier een formulering die standaard in de onderwijs- en
examenregeling van elke opleiding binnen de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen is opgenomen).
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In grote lijnen bestaan de op communicatie gerichte programma’s binnen de letterenfaculteiten uit drie ’soorten’ onderdelen: (1) onderdelen gericht op de analyse van teksten
en het functioneren van teksten (’taalbeheersing’, ’tekstwetenschap’, ’pragmatiek’), (2)
onderdelen waarin de situaties waarin deze teksten functioneren aan de orde zijn (’interne
communicatie’, ’voorlichting’, ’public relations’) en (3) onderdelen waarin de schriftelijke
en mondelinge taalvaardigheden centraal staan.
Een soort ’symbiose’ kan worden gevonden in onderdelen met een duidelijk toegepast
tekstwetenschappelijk karakter. Problemen op het gebied van de in- of externe communicatie worden daarin geanalyseerd met behulp van tekstwetenschappelijke theorieën, oplossingen worden eveneens vanuit die theorieën aangedragen. Bij de analyse wordt tevens
gebruik gemaakt van een beschrijving van de interne of externe ’communicatiesituatie’.
Voor het beschrijven van die communicatiesituatie wordt tevens gebruik gemaakt van de
kennis vergaard binnen andere wetenschapsgebieden, zoals de organisatiewetenschappen
wanneer het interne communicatie betreft.
De hier gepresenteerde studie probeert een voorbeeld van een dergelijke symbiose te zijn:
om problemen op het gebied van het functioneren van teksten te kunnen beschrijven en
verklaren, is inzicht nodig in de situatie waarin deze teksten gebruikt worden. Die situatie
kan in ons geval worden beschreven als ’de organisatie’. Hierbij spelen vragen als ’wat is
het doel van deze organisatie’, ’welke werk-gewoonten hebben de medewerkers van deze
organisatie’, en dergelijke. Uiteraard gaat het om het beschrijven van die kenmerken van
een organisatie, die van invloed kunnen zijn op de interne communicatie.
Daarom wordt in dit boek ook ingegaan op het beschrijven van organisaties, die, zoals
gezegd, gezien worden als de context waarbinnen gecommuniceerd wordt. Een context die
invloed heeft op het communicatieproces binnen organisaties, met name op het al dan niet
goed of succesvol verlopen van dit proces. Bij die beschrijving van organisaties beperk ik
me tot wat noodzakelijk geacht kan worden voor een goed begrip van het onderzoek
gericht op taalgebruik binnen organisaties. Lezers die meer geïnteresseerd zijn in de
werkwijze van het beschrijven van organisaties en een verantwoording daarvan worden
verwezen naar het onderzoeksverslag dat ook in het kader van deze interdisciplinaire
studie is verschenen (te weten Reezigt 1995). Aan het slot van dit eerste hoofdstuk zal
aangegeven worden wat in welke van beide studies te vinden is.
De relatie tussen een bepaalde context en het functioneren van teksten daarbinnen, vormt
van oudsher een aandachtspunt in het onderzoek dat te Groningen op het gebied van de
taalbeheersing wordt verricht. Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn die waarin
kenmerken van teksten in contexten als de huisartspraktijk, het onderwijs en de rechtbank
geanalyseerd en mede aan de hand van die contexten verklaard kunnen worden. Daarnaast
wordt meer fundamenteel onderzoek verricht, waarin niet zo zeer het functioneren van
teksten in bepaalde situaties aan de orde is, maar waarin het produceren en verwerken van
de tekst zèlf centraal staat. De afgelopen jaren is dit onderzoek sterk onder invloed komen
te staan van de ontwikkelingen in de cognitiewetenschappen, zodat de nadruk is komen te
liggen op cognitieve tekstverwerking en -produktie. In deze studie maak ik dankbaar
gebruik van de resultaten op dit gebied.
De genoemde onderwijspaden bleken een succes, de belangstelling voor het gebied interne
en externe communicatie van organisaties, meer algemeen geformuleerd als ’communicatiekunde’, was en is nog steeds behoorlijk groot. Ongetwijfeld is deze belangstelling
voor een deel te verklaren uit de – binnen het kader van letterenstudies – goede beroeps-
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perspectieven, en wellicht spelen ook andere, maatschappelijke factoren een rol in dezen.
Ik zal hierna, in de volgende paragraaf, een aantal van deze factoren bespreken.
Ik schets dit beeld om aan te geven tegen welke achtergrond het onderhavige onderzoek
met betrekking tot de interne communicatie, en specifiek met betrekking tot het functioneren van teksten daarbinnen, zich heeft kunnen ontwikkelen: enerzijds dus de belangstelling
van studenten en de noodzaak in het onderwijs onderdelen te creëren waarin gebruik
gemaakt kan worden van inzichten die naar aanleiding van het onderzoek zijn ontstaan, en
dan voornamelijk in de meer toegepaste sfeer. Anderzijds gaat het ook om een onderzoeksomgeving waarin het functioneren van teksten in specifieke contexten centraal staat.
In een dergelijke omgeving kan een vruchtbare relatie ontstaan tussen de meer toegepaste
en de fundamentele vormen van onderzoek.

1.2

Maatschappelijke ontwikkelingen en vragen

De meer ’interne’ onderwijs- en onderzoeksachtergronden die in de voorafgaande paragraaf geschetst zijn, kunnen gezien worden als gevolgen van een maatschappelijke
belangstelling voor het verschijnsel ’communicatie’, waarvan men zou kunnen zeggen dat
het in de afgelopen tien jaar ’in de mode’ was. Waarbij overigens de aantekening gemaakt
mag worden dat voor een modeartikel deze belangstelling nu toch wel wat lang duurt. De
kwalificatie van communicatie als modeverschijnsel verdient het dan ook nader bezien te
worden.
De belangstelling voor communicatie – het begrip is nog niet nader omschreven; op dit
moment voldoet de common sense-invulling die men hieraan geeft – kan mijns inziens geschetst worden tegen een achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen, die omschreven kunnen worden als een poging steeds meer greep te krijgen op factoren die het succes
van activiteiten van organisaties mede bepalen.
In organisaties, nu grofweg gedurende een eeuw onderwerp van wetenschappelijke
aandacht, is het ’greep krijgen’ op dergelijke factoren van belang voor het voortbestaan.
De nadrukkelijke en voortdurende aandacht voor de effectiviteit (’de juiste dingen doen’)
en efficiëntie (’de dingen op een juiste manier doen’) van de handelingen die uitgevoerd
worden om de organisatie op een zo goed mogelijke manier te laten functioneren, is van
levensbelang voor organisaties om het voortbestaan zo veel mogelijk zeker te stellen. Bij
die zoektocht wordt in organisaties niet alleen gebruik gemaakt van de kennis die bij de
organisatieleden aanwezig is, men laat zich hiervoor ook graag en veelvuldig adviseren
door deskundige buitenstaanders (zie bijvoorbeeld, met betrekking tot interne communicatie, Vuijk en Steinhorst 1994). Het voert in dit bestek veel te ver stil te staan bij wat niet
allemaal onder ’factoren’ verstaan kan worden, ik volsta met te wijzen op grootheden als
’de organisatie van het werk’ ofwel de ’verdeling van taken’, ’de invloed van de menselijke factor’ (sociale en psychologische behoeften), ’de aan- en doorvoer van materialen in
het produktieproces’ (logistiek), ’het financiële beheer’ en ’het gebruik van geautomatiseerde informatiesystemen’. Waar het in alle gevallen om draait, is het nauwkeurig
bekijken van zulke factoren, en, gegeven de situatie waarin ze gebruikt worden, het
optimaliseren van dat gebruik, ofwel het effectief en efficiënt gebruik maken van middelen. Bij dit soort praktische aanwijzingen wordt uiteraard graag gebruik gemaakt van die
wetenschapsgebieden, die zich van oudsher bezighouden of eerst in de loop der tijd zijn
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gaan bezighouden met organisaties. Het gaat dan om disciplines als de economie, de bedrijfseconomie, de bedrijfskunde, de (organisatie)sociologie en -psychologie.
Het optimaliseren van interne processen is wellicht een noodzakelijke, maar zeker geen
voldoende voorwaarde voor succes. Derhalve is ook de relatie tussen de organisatie en zijn
omgeving, zoals de markt waarop de organisatie actief is, onderwerp van onderzoek, met
bezien vanuit de organisatie het doel ook die relatie te optimaliseren. Vakgebieden als
’marketing’ en ’public relations’ richten zich op een of meer delen van die relatie. Ook
hier gaat het erom, zicht te krijgen op de vraag welke factoren een rol spelen, en op welke
wijze deze factoren optimaal doelgericht gebruikt kunnen worden.
Een van de factoren hierbij is telkens weer de ’communicatie’. Binnen een organisatie
onderhouden de verschillende medewerkers geregeld contact; de organisatie onderhoudt op
haar beurt weer contact met de omgeving waarin zij opereert. Bij deze contacten kunnen
we denken aan vergaderingen, gesprekken tussen baas en knecht (of tussen chef en
medewerker), en folders waarmee het bedrijf klanten probeert te werven of regelingen wil
uitleggen.
Ook de factor communicatie kan men nauwkeuriger bekijken, waarbij vragen aan de orde
zijn als wat is van invloed op de communicatie, welke vormen van communicatie kunnen
het beste gebruikt worden in bepaalde omstandigheden en hoe kunnen die vormen
optimaal inhoud krijgen. Met andere woorden, ook communicatie is een kritische factor
geworden. Men kan ’goed’ en ’slecht’, ’handig’ en ’onhandig’ communiceren. Een
organisatie die goed communiceert, besteedt haar (schaarse) middelen beter dan een
organisatie die dat niet goed doet, en heeft een grotere kans op overleven. Een organisatie
die slecht communiceert, bereikt haar klanten niet of minder goed, of maakt onvoldoende
gebruik van de kennis die de medewerkers bezitten. Zo’n organisatie werkt minder
effectief en efficiënt dan mogelijk zou zijn.
In deze studie zal aan de orde zijn welke factoren van belang zijn bij het bepalen van de
effectiviteit en efficiëntie van de interne communicatie, waarbij de aandacht vooral uitgaat
naar de verbale communicatie.
Het zou van te weinig waardering voor eerdere auteurs getuigen, indien men zou beweren,
dat de aandacht voor (interne en externe) communicatie van organisaties pas zeer recent is
ontstaan. Wèl kan men, zoals in het begin van deze paragraaf is gemeld, een toenemende
belangstelling voor dit thema waarnemen. Die belangstelling kan men, zoals eveneens
gezegd, als ’modeverschijnsel’ beschouwen en de observaties die men pleegt als ’open
deuren’, maar, vanuit een historisch perspectief bezien, is dat toch een diskwalificatie.
Liever zie ik die belangstelling dan ook als een voortschrijden op het pad dat leidt naar
een steeds nauwkeuriger beschrijving van factoren die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van organisaties. Er zijn immers serieuze, onderzoeksgeleide vraagstellingen
denkbaar met betrekking tot communicatie in en van organisaties.

1.3

Het onderzoek naar communicatie in organisaties: achtergronden en eisen

Bij het beschrijven van de achtergronden kon al een aantal wetenschapsgebieden genoemd
worden waarin men zich meer of minder rechtstreeks richt op het verschijnsel organisatie.
Dit gegeven doet recht aan de complexiteit van dit verschijnsel. Organisaties kunnen
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bijvoorbeeld bestudeerd worden vanuit de optiek dat een organisatie een samenwerking
tussen mensen veronderstelt, of als een input-output-systeem waarin het proces van
totstandkoming van produkten of diensten beschreven kan worden, en dergelijke. Waar het
hier om gaat, is de vaststelling dat een organisatie vanuit een veelheid aan specialismen
bestudeerd kan worden.
Is men gericht op het constateren van problemen en knelpunten in een organisatie teneinde
deze op te lossen – een heel praktische doelstelling –, dan dient men dus, gegeven die
complexiteit van een organisatie, op z’n minst rekening te houden met het feit dat wat
vanuit een bepaald – min of meer beperkt – gebied onderzocht wordt, altijd maar een deel
van die complexe organisatie zal betreffen. Het probleem zèlf is allerminst beperkt tot een
probleem dat binnen één gebied beschreven wordt.
Waar zo’n beperking wetenschappelijk gezien logisch is, is hij dat voor een organisatie
allerminst. Daar heeft men eenvoudigweg een probleem, of men heeft, voorzichtiger
gesteld, het idee dat er een probleem is, en wil dit, via de tussenstap van onderzoek,
oplossen. Anders geformuleerd, de vraag vanuit de praktijk – Beschrijf het probleem en
kom met suggesties voor een oplossing, en, eventueel, Help ons met het doorvoeren van
die oplossing – stoort zich niet aan de beperkingen die wetenschappelijk onderzoek
kenmerken. Wanneer wij menen wel dit soort onderzoek te kunnen doen, gebruik makend
dus van kennis op het gebied van bepaalde wetenschapsgebieden èn praktijkgericht, is het
noodzakelijk stil te staan bij de achtergronden en consequenties van deze keuze, en we
zullen ons van de beperkingen die de keuze met zich mee brengt bewust moeten zijn.
Vooraf zij opgemerkt dat hieronder licht de suggestie gewekt wordt dat we geheel naar
eigen inzicht allerlei keuzes maken en relaties beschrijven ten aanzien van het onderzoek
naar de interne communicatie. Zoals reeds in de vorige paragraaf opgemerkt, zou die
optiek een miskenning inhouden van ontwikkelingen op vakgebieden die zich met de
analyse van (verbale) communicatieprocessen binnen institutionele kaders (zoals een
organisatie) bezighouden. In Hoofdstuk 2 wordt van deze ontwikkelingen een overzicht
gegeven.
Allereerst wil ik hier het object van het onderzoek – communicatie – noemen. Het
fenomeen ’communicatie’ kan op meerdere niveaus bestudeerd worden. Zo kan men
patronen van communicatie onderzoeken, gebruikte communicatievormen, verbale en
nonverbale communicatie, enzovoorts. Vanuit de praktische doelstelling van het onderzoek
redenerend, zou men zich hier vooralsnog geen beperkingen moeten opleggen. Daar voeg
ik direct aan toe, dat ik me wel beperk tot die niveaus, waarvan men op goede gronden
kan zeggen dat ze het meest van belang zijn voor en het meest gebruikt worden in
organisaties. Vooruitlopend op een nauwkeuriger beschrijving, meld ik hier voor alle
duidelijkheid alvast dat ik me zal richten op verbale communicatie, zowel mondelinge als
schriftelijke, en dat ik deze bezie in de situatie waarin de communicatie zich voordoet,
zoals in vergaderingen, toespraken, mededelingenbladen, en dergelijke. Aangezien
bijvoorbeeld vergaderingen niet losstaand van elkaar (behoren te) functioneren, maar juist
aan elkaar gerelateerd moeten zijn om informatie door de organisatie te laten ’stromen’,
wordt ook de communicatiestructuur in de beschouwingen betrokken.
Communicatie is geen doel op zich, maar een middel om ’iets’ te bereiken in een
organisatie. Dat houdt in dat ’de organisatie’ en ’de communicatie in die organisatie’ nauw
met elkaar verbonden zijn. In het onderzoek zal die relatie beschreven moeten kunnen
worden, teneinde eventuele problemen nauwkeurig en functioneel te kunnen beschrijven en
verklaren. Daarnaast is dit van belang omdat oplossingen – veranderingen met betrekking
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tot de interne communicatie – ook weer in die relatie met ’de organisatie’ zullen moeten
functioneren. Het gegeven dat communicatie een nauwe band met de situatie waarin die
communicatie zich afspeelt heeft, is alom bekend. Naast een beschrijving van wat precies
in de beschouwingen over communicatie betrokken kan worden, moet ook aangeven
worden wat verstaan wordt onder de situatie, of de context, van communicatie. Zoals
eerder gezegd, het moet duidelijk zijn welke factoren men van invloed acht op de interne
communicatie. Het eigenlijke onderzoek start dan ook met het in kaart brengen van deze
factoren in de interne communicatie.
De praktijkgerichtheid van het onderzoek houdt in dat weliswaar de hiervoor gegeven –
nogal brede – omschrijving van communicatie en organisatie bij de analyse betrokken
wordt, maar ook dat de adviezen die volgen op de beschrijving van de geconstateerde
knelpunten louter gericht worden op het oplossen van die knelpunten. Deze fase, de
beschrijving van knelpunten en het in samenspraak met verantwoordelijke organisatieleden
komen tot oplossingen daarvoor, is de tweede fase van het onderzoek (de zogenoemde
interventieperiode). Welke knelpunten wanneer en via welke methode of met gebruik van
welke middelen worden opgelost, wordt uiteindelijk door de verantwoordelijke organisatiemedewerkers dan ook zèlf bepaald. Deze strategie voorkomt dat de organisatie als
geheel te veel belast wordt met het oplossen van communicatieproblemen. Het gericht zijn
op de belangrijkste problemen ligt voor de hand, aangezien die problemen voor de
organisatie het meest bezwaarlijk zijn, en het voor de organisatie van groot belang is juist
deze op te lossen.
Deze keuze houdt in dat het onderzoek sterk probleemgericht is, dat alleen ’echt gevoelde’
knelpunten worden aangepakt, waarbij ’echt gevoeld’ ingevuld wordt door de organisatie
en niet door de onderzoekers, hoe interessant door hen geconstateerde andere problemen
ook mogen zijn. Het moet voorts mogelijk zijn metingen te verrichten om na te gaan of
veranderingen het gewenste effect hebben gehad, of dat weer bijstellingen nodig zijn. Los
van de praktische relevantie van deze metingen zijn deze gegevens ook noodzakelijk in
verband met wetenschappelijke eisen met betrekking tot de verslaglegging van het
onderzoek. Immers, wanneer men oplossingen voorstelt die gebaseerd zijn op een op
theorie gebaseerde analyse, wil men weten of die voorgestelde oplossingen ook effect
hebben gehad.
In de derde en afsluitende fase van het onderzoek wordt het in kaart brengen van de bij
fase één genoemde organisatiefactoren en de interne communicatie herhaald, teneinde het
effect van de tussenliggende adviezen en verbeteringen te kunnen traceren.
Tot nu toe werd gesproken over organisaties of de organisatie, en over (de) interne
communicatie. Het behoeft nauwelijks betoog dat dergelijke algemene concepten geen
recht doen aan de complexiteit van de reëel bestaande organisatie en het daadwerkelijk
gecommuniceerde – met die werkelijkheid wordt de onderzoeker uiteraard juist wel
geconfronteerd. Zoals al aangegeven, zullen deze entiteiten ’ingevuld’ worden op basis van
theorieën over organisaties, interne communicatie en verbale communicatie. Hoewel, strikt
genomen, onderzoek naar de interne communicatie van een organisatie uitsluitend
gegevens oplevert over die organisatie, is ervoor gekozen het onderzoek uit te voeren bij
een aantal organisaties die zodanig gekozen zijn, dat een zekere spreiding over organisatietypen gegarandeerd is. Ik hoop dat deze spreiding een zekere generaliseerbaarheid van
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de onderzoeksmethode mogelijk maakt, en dat over enige universaliteit van interne
communicatieprincipes uitspraken gedaan kunnen worden.
Samenvattend zijn de keuzes de volgende: wanneer men interne communicatie wil
beschouwen vanuit een praktische doelstelling – in casu gericht wil zijn op het oplossen
van geconstateerde problemen – moet allereerst de nauwe relatie tussen de organisatie en
de interne communicatie in het onderzoek aan de orde komen. Met betrekking tot zowel
(interne) ’communicatie’ als ’organisatie’ zal men precies moeten zijn ten aanzien van de
vraag wat men daaronder verstaat. Het onderzoek moet zodanig opgezet worden, dat na
een eerste fase van beschrijving van de interne communicatie en een toespitsing op de
communicatieproblemen, in een tweede fase die problemen kunnen worden opgelost; bij
de keuze welke problemen aangevat worden, spelen de eisen, wensen en mogelijkheden
van de organisatie (in casu de verantwoordelijke medewerkers) een doorslaggevende rol.
Ten slotte dient het onderzoek, ’last but not least’, zo uitgevoerd en gepresenteerd te
worden dat het voldoet aan eisen met betrekking tot de controleerbaarheid en methodologie van wetenschappelijk onderzoek.

1.4

Het onderzoek naar de interne communicatie: toespitsing op verbale communicatie

De omschrijving van het onderzoek, waarbij niet alleen de communicatie sec betrokken
wordt, maar nadrukkelijk in relatie wordt gebracht met de situatie waarin gecommuniceerd
wordt, veronderstelt een interdisciplinair onderzoek, en mutatis mutandis kennis van
meerdere disciplines van de betrokken onderzoeker. In de voorliggende onderzoeksopzet,
waarbij zoveel waarde aan die relatie wordt gehecht, is getracht deze kennis bijeen te
brengen door het onderzoek in het kader van een samenwerking tussen verschillende
disciplines te realiseren.
Voor mijn doel volstaat hier de constatering dat informatie benodigd voor het beschrijven
en diagnostiseren van de organisatie verkregen is van een organisatiekundige (Reezigt
1995) en dat ik deze informatie, vooral in de vorm van resultaten van een diagnose,
presenteer en gebruik voor zover van belang voor datgene waarnaar mijn belangstelling
hier vooral uitgaat, het beschrijven van communicatie en communicatieproblemen als
(problemen op het vlak van de) verbale vormen van communicatie.
Het analyseren van verbale communicatie, ofwel talige vormen van communicatie, komt
neer op het analyseren van mondelinge dan wel schriftelijke teksten die in de organisatie
(dienen te) functioneren. Gezien de praktische doelstelling van het onderzoek, richt ik me
uitsluitend op teksten waarvan uit de diagnose van de interne communicatie gebleken is
dat ze niet naar behoren functioneren. Dat laatste dient geconstateerd te worden in de
eerste fase van het onderzoek.
Ik zal aanwijzingen geven die erop gericht zijn deze teksten wel te laten functioneren
zoals bedoeld binnen de organisatie. De vraagstelling op het vlak van de taalgebruiksanalyse kan dan luiden "Is het mogelijk met gebruikmaking van theorieën op het gebied
van het taalgebruik het (niet-gewenst) functioneren van mondelinge of schriftelijke teksten
in een organisatie te beschrijven en dat (dis)functioneren te verklaren?", en vervolgens in
meer praktische zin, "Leiden gesuggereerde wijzigingen met betrekking tot teksten tot het
goed, dat wil zeggen gewenst, functioneren van die teksten in de interne communicatie
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van de betreffende organisatie?". Deze vraagstellingen worden in deze studie (met name in
Hoofdstuk 5 en 6) uiteraard steeds verder uitgewerkt, zodat meer duidelijkheid zal ontstaan
over kwesties als ’het niet-gewenst functioneren van teksten in een organisatie’, ’wijzigingen met betrekking tot teksten’ en dergelijke. Ik hoop dat deze globale aanduidingen van
vraagstellingen op dit moment voldoende duidelijkheid verschaffen omtrent de wijze
waarop ik in dit verslag met communicatie(problemen) in organisaties zal omgaan.
Het nadeel van de toespitsing op het functioneren van mondelinge en schriftelijke teksten
in organisaties is dat minder en vooral minder diepgaand zicht verkregen wordt op andere
relevante kwesties die van belang zijn bij het onderzoek naar ’communicatie in organisaties’. Wie van het onderzoek een meer volledig beeld wil hebben, zal dan ook het verslag
waarin een meer organisatiekundige uitwerking van het thema vervat is ter hand moeten
nemen. In paragraaf 1.6 zal aangegeven worden welke uitwerking dat betreft, en hoe de
relatie is tot dit verslag.
Voor alle duidelijkheid en wellicht ten overvloede: wie zich vooral voor de taalgebruiksaspecten interesseert, treft in mijn uitwerking ook alle relevante organisatiekundige,
contextuele informatie aan.

1.5

Onderzoek naar communicatie in organisaties, een vooruitblik

De globale onderzoeksvraag die hiervoor al even aan de orde kwam, zal op de volgende
wijze uitgewerkt worden.
Eerst wordt, in Hoofdstuk 2, nader ingegaan op het thema ’communicatie in organisaties’,
waarbij stilgestaan wordt bij de vraag wat onder dat thema verstaan wordt en wat voor
onderzoek tot op heden op dit gebied is verricht, voor welke benaderingswijze door ons
gekozen is en waarom. In dit verband wordt ook stilgestaan bij de vraag wat er tot nu toe
schortte aan dit soort onderzoek.
Daarna, in Hoofdstuk 3, wordt het model voor onderzoek naar communicatie in organisaties voorgesteld dat gebruikt is in het hier beschreven onderzoek. Het model valt uiteen in
een methode om een organisatie en de interne communicatie te beschrijven, gericht op het
maken van een diagnose. Deze diagnose moet communicatieproblemen signaleren en zo
mogelijk verklaren.
Het onderzoek is uitgevoerd bij een drietal organisaties. In Hoofdstuk 4 wordt de keuze
voor de organisaties behandeld en wordt een beschrijving gegeven van elk van de
organisaties. Tevens worden de resultaten van de voormeting (’communicatie-audit’) bij de
drie organisaties gerapporteerd en komen de uit de diagnose voortgekomen knelpunten
alsmede de verstrekte aanbevelingen aan de orde.
De problemen en oplossingen worden vervolgens toegespitst op het functioneren van
teksten. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op tekstverwerkingsproblemen. Daarom
wordt in Hoofdstuk 5 de verwerking van teksten aan de orde gesteld, waarbij deze
behandeling zoveel mogelijk wordt toegesneden op de functie van de teksten die gedurende het onderzoek onderwerp van nadere beschouwing zijn geweest. Hier worden theorieën
op het gebied van de tekstverwerking gebruikt waarmee de geconstateerde problemen
verklaard kunnen worden. Tevens wordt, vanuit het geschetste mogelijke theoretisch kader,
gezocht naar oplossingen voor de geconstateerde problemen.
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Die oplossingen met betrekking tot het functioneren van teksten zijn het onderwerp van
Hoofdstuk 6. Aan de orde komt voor welke oplossingen gekozen is, welke resultaten
verwacht worden, op welke wijze die verbeteringen zijn ingevoerd en, wellicht nog het
meest van belang, wat de resultaten van het uitgevoerde onderzoek rond die tekstverbeteringen zijn.
In Hoofdstuk 7 komt de algemene nameting aan bod, waarbij de resultaten van de
herhaling van de communicatie-audit (zie Hoofdstuk 3) per organisatie weergegeven zullen
worden.
Ten slotte wordt, in Hoofdstuk 8, ingegaan op het effect van de aanpassingen in de
teksten, dit op basis van een bespreking van de in Hoofdstuk 6 ontwikkelde verwachtingen. Hierbij wordt tevens ingegaan op het effect van de aanpassingen op de interne
communicatie, en wordt een evaluatie gegeven van het model dat voor de analyse van
communicatie in organisaties gebruikt is, van de theorie, van de onderzoeksmethode en
wordt, ten slotte, het onderzoek vanuit toegepast perspectief geëvalueerd.

1.6

De relatie tussen de twee uitwerkingen van het onderzoek

Zoals meermaals aangegeven, wanneer men vanuit een praktische doelstelling de interne
communicatie van een organisatie wil analyseren om problemen te constateren en
oplossingen aan te reiken, dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met het
gegeven dat communicatie een middel is dat een organisationeel doel dient. Daarom staat
de interne communicatie in een zeer nauwe relatie tot de organisatie en haar kenmerken.
Het is derhalve noodzakelijk zowel de organisatie als de interne communicatie te beschrijven op een manier die het mogelijk maakt te komen tot een diagnose van de interne
communicatie in die organisatie. De beschrijvingswijze moet het mogelijk maken vast te
stellen om wat voor communicatieproblemen het de facto gaat, en wat een verklaring voor
de problemen kan zijn, om zo tot een oplossing te geraken.
De wijze van beschrijven en het stellen van de diagnose vormen niet het onderwerp van
mijn gedeelte van het onderzoek naar de interne communicatie. Wie daarin is geïnteresseerd, dient Reezigt (1995) te raadplegen.
Uiteraard is het voor een goed begrip van de thematiek in deze studie wel van groot
belang op de hoogte te zijn van het volgende.
1. Op welke wijze wordt de organisatie en de interne communicatie gediagnostiseerd?
2. Wat is de uitkomst van de diagnose van de bij het onderzoek betrokken organisaties?
Deze gegevens komen in Hoofdstuk 3, 4 en 7 aan bod, hoofdstukken die in nauwe
samenwerking tussen de schrijvers (Reezigt en ondergetekende) vervaardigd zijn.
In Hoofdstuk 3 wordt in kort bestek aangegeven welke methode van beschrijven van de
organisatie en de interne communicatie gehanteerd is, en waarom. In Hoofdstuk 4 worden
de bij het onderzoek betrokken organisaties aan de hand van deze methode beschreven.
Deze gegevens vormen de context voor de taalgebruiksanalyse, die de kern vormt van
mijn uitwerking. In Hoofdstuk 7 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

2

Organisaties en interne communicatie

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is aangegeven, is interne communicatie een middel om
een organisationeel doel te bereiken. In dit onderzoek ben ik, zoals eveneens is opgemerkt,
daarbij vooral geïnteresseerd in het taalgebruik, en dan met name het functioneren van
teksten in organisaties.
In dit hoofdstuk wil ik ten eerste stilstaan bij de vraag op welke wijze een organisatie
beschreven kan worden, vanuit welke optiek dat gebeurt. Hierbij gaat de interesse vooral
uit naar organisatiekundige benaderingen waarbinnen de interne communicatie een punt
van aandacht vormt. In het volgende hoofdstuk is aan de orde hoe organisaties in het
onderhavige onderzoek beschreven worden. Uiteraard zal ik deze bespreking beperken;
uitvoeriger informatie treft u aan in Reezigt (1995).
De belangstelling voor interne communicatie is, met name in de afgelopen tien jaar, ook
ontstaan vanuit de vakgebieden die zich traditioneel met de analyse van taalgebruik
bezighouden. Ik tracht in paragraaf 2 deze belangstelling in kaart te brengen.
In de paragrafen 2.1 en 2.2 van dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze twee
verschillende vakgebieden, te weten organisatiekunde en communicatiekunde, de interne
communicatie bezien. In paragraaf 2.3 staat een onderzoeksmethode centraal, die veelvuldig gebruikt wordt bij de analyse van interne communicatie(problemen), de communicatieaudit. Ook dit diagnose-instrument zullen we slechts in algemene zin qua techniek
bespreken, aangezien het doel hier niet is een volledig overzicht van de verschillende
communicatie-audits te geven, maar slechts om aan te geven waarom dit middel gebruikt
wordt, welke voor- en nadelen het kent, en waarom wij (Reezigt en ik) het bij dit onderzoek naar de interne communicatie gebruiken.

2.1

Organisatiekundige theorieën en interne communicatie

2.1.1

Rationaliteit in beslissingen

De wetenschappelijke belangstelling voor organisaties ontstaat na de aanvang van de
industriële revolutie, ongeveer aan het einde van de vorige eeuw. Hoewel er voor die tijd
ook al organisaties waren, en dat ook van grotere omvang (denk aan de V.O.C.), was hun
werking destijds geen onderwerp van systematische aandacht.
Met de industrialisering kwam ook de massaproduktie op en ontstond er aandacht voor het
zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren van de produktie. Een belangrijke vernieuwer
op dit gebied was Henry Ford I, ’de vader van de lopende band’. In plaats van (groepen
van) werknemers een gehele auto te laten vervaardigen, liet hij de werknemers kleine
deeltaken uitvoeren aan een op een lopende band langskomende auto (een Ford van het
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model T, om precies te zijn), die stapsgewijs vervaardigd werd. Deze specialisatie maakte
het mogelijk dat iedere werknemer zijn taak in hoge mate kon beheersen, en voor het
uitvoeren ervan was hij optimaal toegerust. De werknemers waren als het ware onderdeel
van de machine, waar materialen ingevoerd werden en produkten uit te voorschijn
kwamen.
De hieruit voortgekomen opvatting van ’de organisatie als machine’, beziet de processen
die in de organisatie plaatsvinden vanuit een technische optiek, waarbij de rationaliteit als
norm en als doel gehanteerd wordt (zie bijvoorbeeld Etzioni 1964): er moet gestreefd
worden naar een optimalisatie van de werkprocessen, en wel uitgedrukt in produktie- en
rendementscijfers. Alle processen die zich in een organisatie afspelen zijn rationeel te
verklaren, en op basis van die verklaring kan men een ideale indeling van de activiteiten
bepalen, waarbij de norm ondubbelzinnig bepaald kan worden. Hierbij kan ’rationeel’
beschreven worden als het komen tot beslissingen afhankelijk van het specifieke doel
waarop de organisatie gericht is, waarbij op basis van een kosten-baten-analyse een keuze
gemaakt kan worden uit alternatieven. Wie voor een bepaalde beslissing een kosten-batenanalyse wil maken, dient dan te beschikken over alle mogelijke alternatieven (en de
uitkomsten van de berekeningen van al die alternatieven), dient over ondubbelzinnige
doelstellingen te beschikken en moet de mogelijkheid hebben alternatieven te ordenen naar
aanleiding van de mate waarin ze aan de doelstellingen tegemoet komen.
Deze optiek – de benaderingswijze van de klassieke en neo-klassieke school – werd en
wordt bekritiseerd, waarbij met name de volledige rationaliteit als niet-realistisch wordt
beoordeeld. De kern van de kritiek komt er, eenvoudig gezegd, op neer dat binnen
organisaties in lang niet alle gevallen volledig rationeel bepaald kan worden welke
activiteiten de voorkeur verdienen boven andere. Er is niet steeds sprake van ondubbelzinnige doelstellingen (men wil bijvoorbeeld niet alleen winstmaximalisatie, maar ook
werkgelegenheid behouden), er bestaat geen volledig zicht op alternatieven en het is
onmogelijk alternatieven objectief aan de hand van de doelstellingen te ordenen. Met
andere woorden: wat men in een organisatie gaat doen, wordt gemeenlijk niet alleen
bepaald aan de hand van een heldere kosten-baten-analyse, er spelen meer factoren een
rol. Verschillende auteurs hebben deze overwegingen – de ’andere’ normen – beschreven,
zie hiervoor Reezigt (1995, paragraaf 1.1 en verder). In de volgende paragraaf komen ze
ook aan bod, maar dan wel direct gerelateerd aan de interne communicatie.

2.1.2

Interne communicatie vanuit organisatiekundig perspectief

Ongeacht de benaderingswijze van ’de organisatie’ - al dan niet sterk rationeel georienteerd, zie boven - bestaat er belangstelling voor interne communicatie. Interne communicatie wordt vanuit organisatiekundig perspectief gezien als een van de instrumenten om
de coördinatie van activiteiten te laten plaatsvinden, zelfs als een zeer belangrijk instrument. Daarbij wordt communicatie opgevat als overdracht van informatie, die gebruikt
wordt om beslissingen te kunnen nemen en taken te kunnen (laten) uitvoeren.
Terugkomend op het gesignaleerde probleem van de rationaliteit, wordt interne communicatie ook bezien vanuit verschillende uitgangspunten, die ik hierna beknopt de revue zal
laten passeren.
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Wanneer medewerkers van een organisatie worden gezien als uitwisselbare onderdelen, die
in verband met hun activiteiten informatie ontvangen dan wel verzenden, wordt de interne
communicatie – de eerdere machine-metafoor aanhoudend – wel opgevat als een stelsel
van kanalen waardoor informatie op duidelijke en begrijpelijke wijze getransporteerd moet
worden teneinde de machine continu optimaal te laten functioneren.
Deze visie op interne communicatie kan aardig gekarakteriseerd worden door te bezien
wat in dat geval verstaan wordt onder communicatieproblemen (’miscommunicatie’). Deze
ontstaan wanneer geen bericht ontvangen wordt of wanneer een ontvangen bericht niet
wordt begrepen op de manier die de spreker of schrijver heeft bedoeld. De boodschappen
moeten dus duidelijk zijn; deze duidelijkheid moet gerelateerd worden aan de competentie
van de luisteraars en lezers (’ontvangers’).
Naast het begrip voor de boodschap en de duidelijkheid (geoperationaliseerd als nietambigu) worden met betrekking tot het ontvangen van informatie nog twee daaraan gerelateerde mogelijke problemen gesignaleerd: overload en vertekening. Overload houdt in dat
de ontvanger te veel boodschappen ontvangt om de bedoelingen te kunnen begrijpen;
vertekening (’distortion’) treedt op bij het serieel doorgeven van boodschappen, waarbij bij
elke doorgifte de bedoeling van de boodschap veranderd wordt.
De rol van de ontvangers (de onderdelen van de machine) is in hoge mate passief: zij
begrijpen een boodschap, in casu een via een kanaal getransporteerde hoeveelheid
informatie afkomstig van een zender, wel of niet. Zij worden geacht zelf geen actieve rol
te spelen bij het begrijpen van die informatie, bijvoorbeeld door het gebruiken van eigen
kennis bij het interpreteren van de boodschap. Een tweede conclusie die getrokken kan
worden is dat zenders worden geacht altijd een duidelijke bedoeling met een boodschap te
hebben (Eisenberg en Phillips 1991: 247-48). Die duidelijke bedoeling van de boodschap
is direct te relateren aan de duidelijke omschreven doelen van de (volledig rationeel
handelende) verzender van de informatie.
In de klassieke organisatietheorie wordt, zoals gezegd, communicatie in eerste instantie
gezien als een middel om de organisatie, de machine, optimaal draaiende te houden,
inzonderheid om de coördinatie te kunnen regelen. Communicatie in een organisatie wordt
op een tweetal niveaus bekeken, te weten ten eerste als een systeem van kanalen waardoor
informatie verzonden wordt, en ten tweede met aan de uiteinden van die kanalen medewerkers (zenders en ontvangers). De boodschappen die de informatie bevatten moeten
duidelijk zijn en tot begrip leiden. Problemen ontstaan door onduidelijkheid, overload,
vertekening en ambiguïteit.
Deze zienswijze sluit nauw aan bij het technologisch georiënteerde communicatiemodel
van Shannon en Weaver, oorspronkelijk ontwikkeld voor wis- en natuurkundige doelen
(1949; zie ook Redfield 1964: 4). Het model beschrijft het overbrengen van gegevens van
een informatiebron naar een bestemming. De informatie wordt in een code omgezet, en de
aldus gevormde boodschap wordt via een kanaal overgebracht naar een ontvangeenheid,
waar de informatie eerst gedecodeerd en vervolgens opgeslagen wordt door de ontvangende instantie. Het proces van informatieverzending kan verstoord worden, waardoor het
gecodeerde bericht op een of andere wijze wordt verminkt en op een verkeerde wijze
gedecodeerd.
Toegepast op het proces van (verbale) communicatie kan men zien dat in het communicatiemodel van Shannon en Weaver een boodschap (ontstaan in het hoofd van de zender)
middels een codering in taal als een tekst via een kanaal (op schrift, via spraak) naar de
ontvanger wordt gezonden, die de boodschap moet decoderen (lezen, luisteren) en opslaan
in het hoofd. Verstoringen kunnen optreden bij het coderen en decoderen en door externe
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invloeden op het kanaal. Deze procesbeschrijving alsmede de behandeling van mogelijke
verstoringen wordt bij de bespreking van de klassieke organisatietheorie gebruikt om
organisationele communicatie te beschrijven en eventuele problemen (verstoringen) te
verklaren. In Hoofdstuk 3 alsmede Hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op het communicatiemodel dat bij ons onderzoek is gebruikt.
Binnen de zogenoemde pragmatische school (Eisenberg en Phillips 1991: 249-251) staat
het bereiken van doelen door de organisatie centraal, alsmede – binnen de organisatie –
het bereiken van individuele doelen door medewerkers (de individuele doelen; zie ook
Scott 1981). De organisatie is in deze opvatting dus geen machine meer, maar een
verzameling doelgericht werkende mensen. De organisatie wordt in deze zienswijze
derhalve nog wel gezien als rationeel, maar tevens heeft men oog voor het individu en zijn
of haar doelen.
De effectiviteit van communicatie wordt nauw gerelateerd aan het bereiken van die doelen.
In de praktijk blijkt het bestaan van één overkoepelend organisationeel doel irreëel;
medewerkers hebben individuele doelen, die enerzijds niet hoeven te congrueren met een
organisationeel doel, anderzijds kunnen de individuele doelen van medewerkers onderling
grote verschillen vertonen.
Ter zake van de gecommuniceerde boodschappen is men binnen deze opvatting onder
meer geïnteresseerd in de functie van boodschappen, waarbij de vraag centraal staat of het
doel dat men met de boodschap heeft wel wordt bereikt. Een complicatie hierbij is dat een
boodschap verschillende functies kan hebben (bijvoorbeeld instructie, motivatie, controle).
Effectief communiceren betekent dat in dat geval een juiste balans gevonden moet worden
tussen de verschillende doelen (Eisenburg en Phillips 1991: 250).
Binnen de Human Relations-benadering staat ’de menselijke factor’ binnen de organisatie
centraal – hiermee wijkt deze opvatting sterk af van de klassieke school, waarin de
medewerker niet als mens, maar als een vervangbaar onderdeel van een machine werd
beschouwd. Een organisatie wordt nu gezien als een vorm van samenwerking tussen
mensen, waarbij binnen een organisatie al dan niet adequaat kan worden ingespeeld op de
behoeften van de medewerkers. De doelen kunnen niet langer als volledig rationeel
bestempeld worden, omdat ze afhankelijk zijn van de behoeften van de medewerkers in
een organisatie. Het handelen van de medewerkers wordt ingegeven door de wens een bepaald satisfactieniveau te bereiken. Dit handelen wordt ’begrensd rationeel handelen’
genoemd (zie ook Reezigt 1995).
Openheid en mogelijkheden tot zelfontplooiing en zelfonthulling worden in deze benadering in relatie gebracht tot de organisationele communicatie: effectief communiceren
betekent een mate van voldoende ’openheid’ garanderen, waardoor medewerkers de
mogelijkheid krijgen zichzelf te uiten. Los van het probleem wat nu precies de inhoud is
van termen als openheid en zelfontplooiing, kan geconstateerd worden dat binnen deze
benadering aandacht bestaat voor vragen als hoeveel gecommuniceerd moet worden, op
welke wijze, wat, wanneer en met wie, om de medewerkers de mogelijkheid te geven zich
voldoende te uiten in hun werk. Wanneer zij dat optimaal kunnen, zijn zij in staat optimaal bij te dragen aan de organisatie. In dit verband dringt zich de term ’motivatie’ op:
medewerkers kunnen (onder meer) door middel van communicatie gemotiveerd worden
hun werk goed te verrichten.
De analyse van de communicatie heeft in dat geval als doel vast te stellen welke formele
en informele communicatienetwerken binnen de organisatie voorkomen. Men bestudeert de
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vormen die deze netwerken hebben, en tracht vast te stellen hoe deze idealiter zouden
moeten zijn om aan de behoeften te voldoen. Een belangrijk doel van deze netwerken is
het creëren en onderhouden van sociale relaties, waarbinnen de behoefte aan openheid,
zelfontplooiing en -onthulling bevredigd kan worden (Eisenberg en Phillips 1991: 252).
In dit verband is het ook van belang erop te wijzen dat binnen dergelijke sociale netwerken bepaalde normen, waarden, gewoonten, en dergelijke, worden gedeeld (de zogenaamde
’sharing metaphor’). Wanneer binnen een netwerk gelijke waarden gehanteerd worden,
spreekt men van een bepaalde, homogene cultuur. Effectieve en efficiënte communicatie
veronderstelt dergelijke gedeelde waarden, veronderstelt dus een zekere homogeniteit in
een (deel van de) organisatie. Sommige auteurs, als Peters en Waterman (1982), bepleiten
het creëren van een grote mate van homogeniteit – zogenaamde ’sterke’ culturen –
omwille van die effectiviteit en efficiency in de bedrijfsvoering.
Los van de vraag of dergelijke homogene organisaties realiseerbaar zijn, en indien dat zo
is, of ze effectief en efficiënt functioneren (meerdere auteurs laten zien dat zulks niet het
geval is, vergelijk Eisenberg en Phillips 1991: 250), kunnen we vaststellen dat door deze
school de belangstelling voor de menselijke factor, nader geoperationaliseerd vanuit vooral
sociologische en psychologische invalshoeken, bij het beschrijven en optimaliseren van de
bedrijfsvoering gewekt en nader uitgewerkt is. Ter zake van de interne communicatie kan
geconstateerd worden dat de interesse hier uitgaat naar de achtergronden van wederzijds
begrip tussen zenders en ontvangers; dergelijke achtergronden moeten gezocht worden in
gedeelde kennis (’shared understandings’) die bestaat in de organisatie. Daarnaast is er
aandacht voor communicatie-relaties tussen groepen of netwerken en de (communicatie)gewoonten of (communicatie-)cultuur die in die netwerken bestaan.
Binnen de Critical Theory – ook wel revisionisme genoemd – wordt de organisatie gezien
als een vorm van samenwerking tussen medewerkers, met speciale aandacht voor
coördinatie- (of integratie-)mechanismen versus persoonlijke vrijheden van de medewerkers (of differentiatie). Teneinde de organisatie als vorm van samenwerking te laten
welslagen – opdat er een produkt of dienst als resultaat van die samenwerking ontstaat – is
een afstemming tussen de verschillende taken die door de medewerkers worden uitgevoerd,
noodzakelijk. Daarnaast echter moet binnen de organisatie de mogelijkheid bestaan
medewerkers voldoende vrijheden te geven met betrekking tot hun persoonlijk functioneren, dit vanuit de gedachte dat deze vrijheid hun inzet optimaliseert. De organisationele
coördinatie en de persoonlijke vrijheid kunnen gezien worden als tegenpolen, waartussen
een balans gevonden moet worden. Dit optimum zorgt voor de efficiënt en effectief
functionerende organisatie. Problemen worden beschreven in termen van een onbalans
tussen coördinatie en integratie (Eisenberg en Phillips 1991: 255-258).
Men zou kunnen stellen dat deze theorie een soort tussenpositie inneemt tussen de
klassieke school, waarin de nadruk valt op de organisatie en niet op de mensen in die
organisatie, en de human relations-benadering, waarin de nadruk juist ligt op de mensen en
minder op de organisatie. De beschouwing van de interne communicatie in de critical
theory sluit aan op die tussenpositie, en wel in die zin, dat zowel de communicatiekanalen
als de wijze waarop die kanalen middels boodschappen inhoud krijgen in de beschouwingen betrokken worden. De laatstgeciteerde auteurs benoemen effectieve communicatie als
die communicatie die de balans tussen de organisatie-controle (’constraint’) en de persoonlijke vrijheid van de medewerkers (’agency’) bevordert (256). Ze specificeren drie factoren
die bij het bepalen van de balans een rol spelen, te weten de verschillen in perceptie van
boodschappen die annex zijn aan de verschillen tussen de waarnemers (de medewerkers,
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’actor-bound’), de verschillen in perceptie die samenhangen met verschillende tijdstippen
van waarnemen (’time-bound’) en de verschillen in perceptie die samenhangen met de
cultuur (’culture-bound’). Met name de cultuur-gebonden waarnemingen werden in de
afgelopen jaren uitvoerig onderzocht, waarbij onderscheid gemaakt werd tussen invloeden
van de nationale cultuur, de organisationele cultuur en de subculturen binnen een organisatie. Bij perceptieverschillen is de aandacht onder meer uitgegaan naar indirectheid bij het
doen van verzoeken in relatie tot het behoud van ’face’ (op basis van Brown en Levinson
1978).
De tot dusverre genoemde theorieën zijn, zoals in de inleiding van deze paragraaf is
aangegeven, allemaal in de afgelopen eeuw ontstaan. Het is op dit punt van belang op te
merken, dat de theorieën elkaar niet overbodig maken of vervangen: ze vullen elkaar aan.
Een organisatie kan gezien worden als een soort machine, waarin taken opgesplitst
worden. De vraag hoe die taken optimaal verdeeld en gerangschikt worden is dan relevant.
Een organisatie bestaat ook uit mensen die samenwerken in allerlei verbanden, mensen die
ook binnen de organisatiemuren sociale wezens zijn, met behoeften, met gewoonten, enzovoorts. Van belang voor het functioneren van een organisatie is dan op welke wijze zo
goed mogelijk ingespeeld kan worden op die behoeften, opdat de medewerkers zich
optimaal voor de organisatie kunnen inzetten.
Een geïntegreerde versie van de verschillende organisatiekundige (onder meer de hierboven besproken) theorieën, waarbij aandacht is voor zowel de organisatie, de mensen in de
organisatie als de omgeving waarin de organisatie functioneert, kan gevonden worden in
de zogenaamde contingency-approach. Deze contingentie-benadering gaat uit van de
vaststelling dat een organisatie een buitengewoon complex gegeven is; veel factoren (zie
bijvoorbeeld de al genoemde structuur, de samenwerking van mensen in een organisatie,
de markt waarop de organisatie opereert, enzovoorts) zijn allen van invloed op het reilen
en zeilen van de organisatie, en dus ook op het effectief en efficiënt werken. De laatste zin
suggereert dat deze factoren invloed hebben op de organisatie, maar beter is te stellen, dat
zij de organisatie constitueren, en dat in hun onderlinge samenhang. Deze factoren zijn
voorts aan verandering onderhevig: zij zijn situatie-afhankelijk, tijds- en omgevingsgebonden. Men kan aan de hand van deze benadering dus niet – bijvoorbeeld om efficientieverbetering te bereiken – komen tot een advies, dat altijd en onder elke omstandigheid zal (blijven) werken, aangezien omstandigheden zich gedurig wijzigen. Het (praktische) doel van deze benadering is het geven van gerichte adviezen, die enerzijds algemeen
genoeg zijn om in een aantal gevallen te worden toegepast, en anderzijds specifiek genoeg
om ook werkelijk effect te hebben (Homan en Looymans 1985: 495).
In het communicatiebeleid moet, binnen het kader van de contingentie-opvatting, bij de
vormgeving van de communicatie met genoemde factoren rekening gehouden worden. Dat
betekent dat communicatie – hier nog als algemeen begrip gehanteerd – eveneens
aangepast wordt aan de omstandigheden waarin de organisatie (als samenvattende term
voor de factoren die de organisatie ’maken’) zich bevindt. Die situatie- of contextgebondenheid van communicatie sluit nauw aan bij de pragmatische benadering van communicatie, waarin (onder meer) de vraag aan de orde is onder welke omstandigheden bepaald
taalgebruik – als vorm van communicatie – passend is, welke contextuele factoren van
invloed zijn op het produceren en begrijpen van taaluitingen (vergelijk Renkema 1987: 1517).
In het onderzoek waarvan u thans het verslag leest, is de contingency-benadering als
uitgangspunt gekozen om de communicatieproblemen in organisaties te kunnen analyseren
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en oplossingen te kunnen aangeven. Gezien de situatie- of contextafhankelijkheid van deze
benadering is voorts, wanneer het het analyseren en oplossen van taalgebruiksproblemen in
de onderzochte organisaties betreft, gekozen voor de pragmatische benadering. In het
volgende hoofdstuk zullen we uitvoeriger ingaan op deze twee benaderingen.
Deze uiteenzetting, waarbij de aandacht van verschillende organisatiekundige ’scholen’
voor interne communicatie besproken werd, dient in de eerste plaats om de eerder naar
voren gebrachte stelling enigermate te onderbouwen dat het onderzoeken van communicatie in organisaties niet eerst zeer onlangs is begonnen of uitsluitend aan recente
organisatiekundige theorieën gerelateerd hoeft te worden. Voor een uitvoeriger beschouwing verwijs ik naar Reezigt (1995). Aan de hand van het overzicht van Eisenberg en
Phillips kan met succes de stelling betrokken worden, dat, ten eerste, de communicatie
binnen organisaties goed gerelateerd kan worden aan verschillende organisatiekundige
theorieën – dat wil zeggen, dat die theorieën een vruchtbare bodem zijn voor beschouwingen over de communicatie – en dat, ten tweede, zelfs theorieën die vanuit een meer
(organisatie-)sociologische en -psychologische invalshoek ontstaan zijn (met name human
relations en revisionisme) een zeer vruchtbare bodem blijken voor, laten we zeggen, meer
’sophisticated’ analyses van verbale vormen van communicatie.
Wanneer, zoals wij in dit onderzoek doen, een praktische, diagnostiserende, probleemverklarende en -oplossende doelstelling wordt gehanteerd, ligt een aansluiting bij de
contingency-benadering en – ter zake van de verbale communicatie – bij de pragmatiek
voor de hand. Deze benadering wordt in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt. In dit
hoofdstuk vervolgen wij onze bespreking van het onderzoek op het gebied van de communicatie in organisaties, waarbij we nu gaan bekijken welk onderzoek is verricht op het
gebied van het taalgebruik.

2.2

Onderzoek naar taalgebruik in organisaties

Op basis van de voorafgaande paragraaf kan gesteld worden dat organisatiekundigen
vanuit het meer-omvattende beschouwingsniveau ’de organisatie’ (of delen daarvan, zoals
de cultuur binnen een organisatie) ook belangstelling hebben voor een bijzonder aspect
van de organisatie, de interne communicatie. Hun belangstelling gaat dan, afhankelijk van
de benaderingswijze, uit naar het geheel van communicatiekanalen, bepaalde netwerken, en
dergelijke.
Taalbeheersers, met hun belangstelling voor teksten, richten hun aandacht op het niveau
van het taalgebruik (teksten), en betrekken het analyseniveau de context, de organisatie, bij
hun analyses. Dat analyseniveau, in ons geval het communicatiesysteem van kanalen en
netwerken en de organisatie als geheel, vormt immers een interessante context voor het
beschrijven en verklaren van het functioneren van teksten.
In deze paragraaf wil ik in kort bestek een overzicht geven van het taalgebruiksonderzoek
op het terrein van de communicatie in organisaties. Ik kan me daarbij op praktische
gronden beperken tot Nederlandstalige publikaties, aangezien daarin, ten eerste, steeds een
nauwe aansluiting betracht wordt bij internationale ontwikkelingen op het gebied van het
taalgebruiksonderzoek, en, ten tweede op voor mijn doel interessante specifiek Nederlandse (Nederlandstalige) situaties ingegaan wordt. Bij deze bespreking zal ik gebruik maken
van publikaties op de gebieden van de taalbeheersing, de toegepaste taalkunde en de
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tekstwetenschap, vakgebieden waarin de bestudering van het taalgebruik een centraal
aandachtspunt vormt.
Ik ben hierbij vooral geïnteresseerd in de vraag op welke wijze het functioneren van
teksten gerelateerd is aan de context, de organisatie. Bij ’functioneren van teksten’ kunnen
we dan denken aan wat medewerkers van een organisatie met of door middel van teksten
’doen’, hoe zij teksten produceren en verwerken. Het kan hierbij gaan om allerlei soorten
teksten, van berichten in een personeelsblad tot beleidsteksten die ter discussie aan vergaderdeelnemers worden aangeboden en waarop een reactie verwacht wordt. Ook dergelijke
discussies (de interactie, de gesprekken) zijn teksten die onderwerp van onderzoek kunnen
zijn. Gezien onze praktische doelstelling zijn we uiteraard vooral geïnteresseerd in problemen ten aanzien van het functioneren van teksten in organisaties, in de beschrijving en
verklaring van die problemen en in de oplossingen ervan.
Wanneer we taalgebruiksonderzoek in relatie met de organisatie bezien, kunnen we denken
aan een relatie met de cultuur van een organisatie, de relatie met bepaalde netwerken, en
dergelijke. Hierbij beperk ik me tot taalgebruik in relatie tot een organisatie, voorlopig
gedefinieerd als ’een samenwerking van mensen in een werkeenheid, met als doel het
leveren van een produkt of dienst’.
De reeks bundels van de Vereniging voor Interuniversitair Onderzoek Taalbeheersing
(VIOT), die verschijnen naar aanleiding van de driejaarlijkse congressen van de vereniging, is op te vatten als een vorm van geschiedschrijving van onderzoeksactiviteiten op het
gebied van de taalbeheersing. In die reeks valt allereerst op dat in de periode 1985 tot en
met 1991 in de congresbundels het thema ’Taalbeheersing in organisaties’ als zodanig een
plaats krijgt, en in deze periode ook steeds het aantal bijdragen toeneemt (1985: 5
bijdragen; 1988: 9 bijdragen; 1991: 15 bijdragen). De meest recente bundel, gepubliceerd
in 1994, geeft onder het thema ’Taalgebruik in zijn maatschappelijke context’ 6 bijdragen,
daar staat tegenover dat verslagen van onderzoek naar taalgebruik binnen institutionele
kaders nu ook onder andere thema’s opgenomen zijn (zoals in de thema’s ’Empirisch
onderzoek naar taalvaardigheid’ en ’Interactionele en sociale aspecten van mondeling
taalgebruik’; zie Van den Hoven en Schellens 1994: 359-360).
De verschillende inleiders op het thema openen hun bijdragen in de periode 1985-1991
dan ook met de constatering dat er binnen de taalbeheersing ruim aandacht bestaat voor
interne en externe communicatieprocessen van organisaties (onder meer Schellens 1988:
226, Van den Hoven 1991: 271). Hierbij moet aangetekend worden dat de belangstelling
voor externe communicatie (waaronder ook begrepen voorlichting en public relations) in
omvang duidelijk de meerdere is van die van de interne communicatie.
Een aantal auteurs geeft in meer algemene, programmatische zin aan dat de relatie tussen
teksten en de organisatie bestudeerd moet worden om de praktische vragen met betrekking
tot communicatieproblemen te kunnen beantwoorden. Zo maken Van den Dobbelsteen en
Van der Smit (1985) melding van een nieuw beroepsperspectief voor taalbeheersers, en
wel dat van adviseur in een organisatie. Hun taak ligt dan op het terrein van ’communicatieprocessen’, waarbij het mogelijk is dat taalbeheersers gebruik moeten maken van de
deskundigheid uit andere vakgebieden (485). De auteurs geven een drietal voorbeelden van
dergelijk onderzoek, waaruit blijkt dat zowel bij het analyseren van communicatieproblemen als het geven van oplossingen op een of andere wijze gebruik is gemaakt van kennis
van de organisationele context. Helaas is de ruimte voor de auteurs in deze bijdrage te
beperkt om op deze zaken in te gaan, zij geven slechts algemene beschrijvingen.
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De taalbeheerser Looijmans en de organisatiekundige Homan geven in dezelfde bundel
wel een uitwerking van een dergelijke contextkennis. Zij doen dit in de vorm van een
aanzet tot een contingency-benadering van communicatie, waarbij een relatie tussen
organisatiekenmerken en de interne communicatie van een organisatie gelegd wordt. De
door hen voorgestelde benadering, die gezien kan worden als een aanzet tot een benadering die we in dit onderzoeksverslag verder uitwerken, wordt (helaas) niet toegelicht aan
de hand van praktijkonderzoek. De auteurs beperken zich tot een theoretische bespreking
van de relatie tussen organisatietypen (op basis van de typologie van Mintzberg 1983) en
communicatieproblemen; communicatie typeren zij aan de hand van Wofford en anderen
(1977) in termen als ’directief’ (top-down, gericht op planning, regelgeving, en dergelijke),
’operationeel’ (horizontaal, gericht op coördinatie tussen afdelingen) en ’feedback’ (bottom-up, rapportage, klachten). Het gaat hier dus om een beschrijving van de communicatielijnen of -wegen, samen een geheel van communicatiestructuren vormend, die ideaaltypisch voorkomen in de verschillende organisatietypen. Aan verbale communicatie wordt
door hen geen aandacht besteed. Hun bespreking voegt derhalve weinig toe aan wat in de
vorige paragraaf al behandeld werd. Van belang is, ten slotte, nog wel hun constatering dat
taalbeheersers benaderingen als deze nodig hebben om problemen in organisaties te
kunnen analyseren en verklaren (Homan en Looijmans 1985: 502-503).
De aandacht voor verbale communicatie, die we in het vorige artikel zo node moesten
missen, is wel aanwezig in Pander Maat en anderen (1990), waarin bekeken wordt in
hoeverre in de praktijk gebruik gemaakt wordt van bestaande richtlijnen met betrekking tot
inhoud en opbouw van beleidsteksten. Dergelijke richtlijnen kunnen gevonden worden in
de (vele) taalbeheersingshandboeken op het gebied van de praktische taalhantering, zoals
Steehouder et al. (1984, 1992), Overduin (1986), en dergelijke. De schrijvers komen tot de
conclusie dat deze richtlijnen in verreweg de meeste gevallen niet opgevolgd worden, en
verklaren dit aan de hand van de eisen die aan het functioneren van de teksten in de specifieke organisationele contexten gesteld worden, alsmede aan de hand van het totstandkomingsproces van deze teksten. In het bestek van hun artikel geven de auteurs aanzetten
tot dergelijke verklaringen. Ze geven tevens te kennen, dat die terreinen voor een groot
deel buiten de competentie van taalbeheersers of communicatiedeskundigen vallen (Pander
Maat en anderen 1990: 12-13). Wel kunnen we concluderen dat het onmogelijk lijkt de
aanpak van Homan en Looijmans als het ware op het gebied van de verbale communicatie
door te trekken: er lijkt geen relatie te zijn tussen een type organisatie, een type intern
communicatiesysteem en een bepaalde (’vaste’) opzet van teksten.
De taken die lezers van teksten in beroepssituaties moeten uitvoeren met behulp van deze
teksten, staan centraal in Pander Maat (1990). Hierin wordt het doel dat de lezer in een
beroepssituatie met een tekst heeft als uitgangspunt genomen voor de wijze waarop die
lezer tot verwerking van de tekst komt. Die doelen hoeven voor de verschillende lezers
(van bijvoorbeeld een beleidsrapport) in een organisatie niet identiek te zijn. Afhankelijk
van hun verantwoordelijkheid en functie kunnen zij verschillende doelen hebben: voor
sommige lezers (bijvoorbeeld uit het middenkader) vormt het rapport een te bediscussiëren
beleidstekst, anderen reageren op de gevolgen (bijvoorbeeld de realiseerbaarheid) in hun
directe werkzaamheden (bijvoorbeeld uitvoerende medewerkers). De geslaagdheid van zo’n
tekst kan niet eenduidig, voor alle lezers gelijk, worden vastgesteld, maar is afhankelijk
van contextuele gegevens zoals de positie van de lezer in de organisatie. Nader onderzoek
moet volgens Pander Maat duidelijk maken hoe leesprocessen in de organisatiepraktijk
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verlopen, waarbij wederom aangetekend wordt dat een meer diepgaande bestudering van
de context van belang is (1990: 177).
De relatie tussen context en tekst lijkt dus een complexe te zijn, waarover niet in heel
algemene termen, of in de vorm van bepaalde globale typologieën gesproken kan worden.
Die complexiteit komt onder meer door de verschillende doelen die verschillende gebruikers van een tekst hebben; die verschillende doelen zijn afhankelijk van hun positie en
functie in de organisatie. Ook persoonlijke posities en doelen kunnen een rol spelen, zoals
de behoefte aan sociale zekerheid, persoonlijke carrièredoelen, en dergelijke.
Een dergelijke constatering kan ook in Sauer (1991) gevonden worden, die echter de
interne communicatie beperkt tot vaktalige communicatie. Hij typeert communicatie als
"(...) het voltrekken van communicatieve handelingen in de context van de beroepsuitoefening" (301). Binnen deze contexten, de ’instituties’ of organisaties, ontstaat steeds
veelvuldiger contact tussen de verschillende specialisten, in casu medewerkers van
verschillende afdelingen. Sauer is speciaal geïnteresseerd in de vraag welke lezing door de
verschillende vakspecialisten binnen een organisatie (gegroepeerd in afdelingen) aan een
tekst wordt toegekend. Die verschillende lezingen verklaart hij (onder meer) aan de hand
van de institutionele verhoudingen tussen de betrokkenen. De teksten die binnen organisaties gebruikt worden zijn ook bedóeld voor meerdere specialisten, en kennen dus een
meervoudige adressering; de tekst kent zowel een algemene functie als een betekenis voor
de verschillende groepen lezers apart. De eigenschap van een tekst, die deze meerdere
lezingen mogelijk maakt, wordt door hem de gelaagdheid genoemd. Sauer bepleit onderzoek op het gebied van de vaktaal, met aandacht voor stilistische variatie, zinsconstructie
en tekstopbouw. Hij wil de verschillen met betrekking tot dergelijke tekstkenmerken
relateren aan de lezingen van de verschillende groepen lezers.
Voorbeelden van dergelijk nader onderzoek kunnen, meer recent, worden aangetroffen in
publikaties waarin het (her)schrijven van teksten die binnen organisaties gebruikt worden
centraal staat. Zo onderzoekt Janssen (1991) het totstandkomen van beleidsnota’s binnen
een ambtelijke context uitvoerig, evenals Van der Geest in diverse publikaties (zie
bijvoorbeeld Van der Geest en Van Gemert 1994). In deze publikaties wordt het (her)schrijven geanalyseerd op basis van de theorie van Flower en Hayes (1981), waarin onder
meer aandacht bestaat voor de taakomgeving waarin de schrijver zich bevindt.
De relatie tussen de functionele context en het communicatiesysteem wordt ook gelegd
door Bramer (1991), die zich dienaangaande baseert op Van den Hoven en Korpel (1989).
In deze relatie spelen de factoren taken, organisatie-beleid en communicatie een rol.
Binnen het laatste aspect worden de communicatieprocessen gesitueerd en worden er door
de medewerkers communicatieve handelingen gerealiseerd (wij noemden dit niveau het
communicatiesysteem; zie Hoofdstuk 3). Organisatiedoelen bepalen communicatiedoelen,
waaraan dan weer communicatieve functies gerelateerd worden (Bramer 1991: 380).
Bij het praktijkonderzoek dat door haar is verricht, wordt, uitgaande van een gesignaleerd
communicatieprobleem (in dit geval bij een verpleegtehuis), onderzocht welke de huidige
en de gewenste situatie is. In verband met het vaststellen van de uitgangspositie en de
gewenste situatie wordt onderzoek gedaan naar de informele en formele communicatie
binnen de organisatie en het gebruik van informatiebronnen door medewerkers. Bramer
stelt de hoofdfunctie van een – in het kader van de gewenste situatie – te ontwikkelen
communicatiemiddel vast (zoals informeren), alsmede afgeleide functies (zoals attenderen).
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Na het invoeren van het nieuwe communicatiesysteem bleek dat er problemen resteerden
met betrekking tot de techniek (hoe moeten verschillende communicatiemiddelen zoals
formulieren precies gebruikt worden), de implementatie (gewenning aan en weerstand
tegen het nieuwe systeem) en de organisatie (de zogenoemde beleidsmatig-organisatorische
problemen, gerelateerd aan de organisatiedoelen). De eerste twee problemen acht de auteur
wel, het laatste niet door een taalbeheerser of communicatiekundige oplosbaar, zij liggen
op het terrein van een organisatiekundige.
Okkerse, die in dezelfde traditie als Bramer werkt, geeft eveneens een voorbeeld van
praktijkonderzoek op het gebied van de interne communicatie (1991). Zij onderzoekt een
informatieplan dat is opgesteld in verband met de invoering van een automatiseringsproject. Het informatieplan zèlf, als vorm van een beleidstekst, is object van onderzoek. In het
artikel wordt ingegaan op de (schrijf)adviezen die zijn verstrekt ter zake van het opstellen
en formuleren van deze tekst. In dat kader wordt weliswaar melding gemaakt van de
organisationele context waarin het informatieplan (als tekst) moet functioneren, maar de
bijdrage geeft geen resultaten weer in verband met deze functionele context, en evenmin
over de resultaten van evaluatie-onderzoek naar het daadwerkelijk functioneren van de
tekst.
Het eerste dat naar aanleiding van dit (beknopte) overzicht opvalt, is dat alle auteurs wel
melden dat het functioneren van teksten in een organisatie gerelateerd moet worden aan de
context, de organisatie als geheel of een deelaspect daarvan (zoals beleid, cultuur), maar
dat de vraag hoe die relatie nu gestalte krijgt of moet krijgen doorgaans onbeantwoord
blijft. Op de genoemde publikaties van Bramer en Janssen na wordt ook geen melding
gemaakt van uitgevoerd onderzoek waarin zo’n relatie gespecificeerd wordt. Ook uit de
meer theoretische verhandelingen blijkt dat het geheel van eisen dat een organisatie stelt
’vertaald’ moet worden in eisen aan de interne communicatie, inzonderheid in eisen aan
teksten. Het is dus de organisatie die bepaalt hoe de communicatie verloopt of zou moeten
verlopen; het is de organisatie als context die moet verklaren hoe teksten begrepen
worden.
De interne (verbale) communicatie wordt opgevat òf als een systeem van communicatiewegen en -kanalen, òf als het gebruik maken van bepaalde communicatiemiddelen (een
rapport, een personeelsblad, en dergelijke), òf als het op een bepaalde manier invulling
geven of ontstaan van zo’n middel (met betrekking tot de tekst zelf worden nadere
richtlijnen opgesteld). Vanuit het vakgebied bestaat aandacht voor de vraag welke de
eigenschappen, kenmerken van teksten zijn of moeten zijn, gegeven de kenmerken van de
organisatie en/of het communicatiesysteem. De organisatie stelt de norm voor het functioneren van teksten. Die norm moet duidelijk maken of de tekst al dan niet geslaagd is, al
dan niet functioneert, zijn doel bereikt.
Vervolgens – en dit kan beschouwd worden als een verklaring voor het voorafgaande –,
merken de auteurs niet ten onrechte op dat het leggen van een relatie tussen het gecommuniceerde en de organisatie niet tot de competentie van een taalbeheerser behoort. Wie wel
zulk onderzoek wil verrichten, zeker als dit – zoals in ons geval – gebeurt met een heel
praktische doelstelling, is derhalve aangewezen op het betrekken van disciplines bij het
onderzoek die deze contextgegevens kunnen verstrekken.
De relatie die gelegd moet worden tussen de communicatie en de context, de organisatie,
wordt zowel door organisatiekundigen als taalbeheersers aan de orde gesteld. Daarbij
maken zij met betrekking tot de communicatie onderscheid tussen de gecommuniceerde
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(schriftelijke dan wel mondelinge) teksten en het systeem van communicatiekanalen
binnen een organisatie. Organisatiekundigen hebben, wanneer zij spreken over communicatie, in eerste instantie aandacht voor dit stelsel van communicatieve verbindingen tussen
medewerkers of afdelingen binnen een organisatie. Taalbeheersers zien dit communicatiesysteem als een van de contextuele gegevens die van invloed zijn op het totstandkomen en
functioneren van teksten.
Aangezien praktisch onderzoek naar de interne communicatie ook onderzoek naar dit
stelsel van communicatieve verbindingen inhoudt, wordt in de volgende paragraaf
stilgestaan bij onderzoek naar het communicatiesysteem van organisaties.

2.3

Communicatiediagnose

Zowel organisatiekundigen als taalbeheersers hebben, zoals in het voorafgaande duidelijk
is geworden, belangstelling voor het communicatiesysteem van de organisatie.
De vraag die nu aan de orde is, is op welke wijze het onderzoek naar het communicatiesysteem (als verzamelnaam voor de communicatiestructuur en gebruikte middelen en de
gecommuniceerde tekst, zie Vuijk en Reezigt 1988) wordt uitgevoerd. Het onderzoek naar
het communicatiesysteem met als doel een diagnose te stellen van de interne communicatie van een organisatie staat bekend onder de naam ’communicatie-audit’.
Audits worden zowel door wetenschappers, en dan voornamelijk in de Verenigde Staten,
als door organisatie- en communicatieadviesbureaus ontwikkeld. De eerstgenoemde groep
audits wordt openbaar gemaakt en is daardoor bereikbaar voor iedere geïnteresseerde;
omwille van concurrentie-overwegingen wordt de laatstgenoemde groep doorgaans niet
openbaar gemaakt. De uitspraken die we in het vervolg over audits zullen doen kunnen
dan ook geen betrekking hebben op deze groep van audits.
De term communicatie-audit (letterlijk: communicatie-controle) wordt zowel gebruikt voor
de onderzoektechniek waarmee de interne communicatie van een organisatie in kaart kan
worden gebracht als voor het geheel van probleemconstatering tot en met probleemoplossing op het vlak van de interne communicatie. Om de interne communicatie ’in kaart te
brengen’ worden verschillende kwantitatieve en kwalitatieve meetmethoden gehanteerd, die
tot doel hebben gegevens te verkrijgen over de communicatiestructuur, met welke
regelmaat deze structuur gebruikt wordt, over de communicatiemiddelen, de waardering
van deze middelen en over de inhoud van de communicatie. Er worden oordelen bevraagd
over onder andere de tijdigheid en bruikbaarheid van communicatiemiddelen en de
begrijpelijkheid van de gecommuniceerde inhouden. Voorts wordt nog onderscheid gemaakt naar soorten informatie, zoals organisationele en werkgerelateerde informatie. Op
deze manier wordt een vrij compleet en nauwkeurig beeld verkregen van de oordelen over
het gebruik van de communicatiekanalen en de verschillende gecommuniceerde onderwerpen in een organisatie.
Het vergaren van deze feiten en oordelen vindt plaats door middel van interviews,
enquêtes, het door de medewerkers van een organisatie laten bijhouden van communicatiedagboeken, het organiseren van groepsdiscussies en het optekenen van gegevens door de
onderzoekers (Booth 1988: 17).
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Elke audit maakt gebruik van een bepaalde set instrumenten en is gericht op bepaalde
onderdelen van het geheel van de interne communicatie: de ene audit wil vooral communicatienetwerken beschrijven, de andere wil meer oordelen over gecommuniceerde boodschappen vergaren. Uiteraard kunnen ook combinaties gebruikt worden, waardoor het
meetinstrument meerdere typen gegevens kan genereren en aldus de onderzoeker in de
gelegenheid stellen deze uiteenlopende gegevens met elkaar in verband te brengen.
De groep gepubliceerde meetinstrumenten kenmerkt zich door de (veelal impliciete) eis
van standaardisatie. Ze moeten in elke willekeurige organisatie gebruikt kunnen worden.
Hun algemene toepasbaarheid heeft in de gebruikssituatie, zeker wanneer ze uitgevoerd
worden door organisatie- en communicatieadviesbureaus, grote, niet in de laatste plaats
commerciële voordelen. Om het eenvoudig voor te stellen: wanneer het management van
een organisatie meent dat in de organisatie een communicatieprobleem speelt, kan een te
hulp geroepen onderzoeksbureau een (’hun’) standaard-audit uit de kast halen en aan het
meten gaan. Men vergaart door middel van de audit, met name wanneer deze uitgevoerd
wordt met behulp van enquêtes, grote hoeveelheden gegevens, waaruit conclusies worden
getrokken. Niet alleen conclusies ten aanzien van de communicatie van de gehele organisatie, maar vooral ook ten aanzien van onderdelen (afdelingen, diensten, hiërarchische
lagen) van de organisatie die veel met elkaar te maken hebben.
Het resultaat van het onderzoek is een advies gericht aan het management met aanbevelingen ter zake van het verbeteren van de interne communicatie.
Ik wil in dit verband geen overzicht geven van de standaard-audits die vanaf 1954
ontwikkeld zijn (zie voor een overzicht Walgien 1992 en Vuijk en Steinhorst 1994). Wat
ik wel aan de orde wil stellen, is de vraag of een communicatie-audit voor het verrichten
van onderzoek naar de interne communicatie van een organisatie waardevolle gegevens
kan opleveren.
Ter beantwoording van deze vraag beschrijf ik de audit als het ’traject’ van probleemanalyse tot het ontwikkelen van voorstellen om de gesignaleerde problemen op te lossen.
Voorts bekijk ik de voor- en nadelen van het gebruik van communicatie-audits, en beantwoord ik de vraag of het gebruik maken van een audit voor ons onderzoek van belang is.
De communicatie-audits worden, zoals gezegd, uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in een
groot aantal aspecten van de interne communicatie op een bepaald moment of in een
bepaalde periode. Dat inzicht verkrijgen is niet het doel van de audit, maar een noodzakelijke voorwaarde voor het beschrijven van knelpunten en het komen tot oplossingen
voor communicatieproblemen.
Een audit bestaat uit de onderdelen (1) meten, (2) resultaten beschrijven en analyseren en
ten slotte (3) oplossingen voorstellen.
In de eerste en voor de medewerkers meest opvallende fase, het meten, vindt de gegevensverzameling door middel van enquêtes en dergelijke plaats. De onderzoeker bepaalt de
parameters, die geacht worden relevant te zijn voor de interne communicatie of delen
daarvan. Hierboven is al aangegeven welke deelgebieden dit (kunnen) zijn. De respondenten geven hun waardering aan ten aanzien van de parameters. Zoals Van den Hoven
(1991: 408) aangeeft en zoals we in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk al zagen, zijn
deze parameters doorgaans gerelateerd aan bedrijfseconomische modellen die geacht
worden indicatief te zijn voor de situatie in een organisatie. Aldus ontstaat een beschrijving van de bestaande situatie met betrekking tot de interne communicatie.
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Een voorbeeld van zo’n beschrijving is de frequentie waarmee verschillende aan elkaar
gerelateerde vergaderingen in een organisatie voorkomen volgens de medewerkers.
Het geheel van deze (subjectieve) waardebepalingen wordt in fase 2 afgezet tegen normen
die bestaan of geformuleerd worden. Hierbij speelt een vraag als – in ons voorbeeld – "Is
deze frequentie gezien de instabiele omgeving van de organisatie wel voldoende?". Geconstateerd wordt dat een frequentie van eenmaal per maand te laag is om de organisatie
steeds te laten inspelen op de zich wijzigende situatie, en er wordt (door de onderzoekers,
doorgaans in samenspraak met het management) een norm vastgesteld, bijvoorbeeld dat
een frequentie van eenmaal per week noodzakelijk is. In deze fase vindt dus de evaluatie
plaats: de bestaande situatie wordt afgezet tegen de norm. Die evaluatie luidt in ons
voorbeeld, dat een frequentie van eenmaal per maand onder de norm ligt.
De norm wordt ontleend aan een of ander organisatiekundig model, dat functioneert als
een referentiekader, alsmede aan de wensen en mogelijkheden van de organisatie,
verwoord door het management. In het voorbeeld van de vergaderfrequentie zou de norm
(’eens per week’) ontleend kunnen worden aan de snel veranderende marktsituatie, waarop
de organisatie adequaat moet inspelen teneinde te overleven. Het management is verder
van mening dat deze norm gerealiseerd moet en kan worden.
Uiteraard, gezien de praktische doelstelling van dit soort onderzoek, komen we nu in fase
3, het voorstellen van een oplossing voor het geconstateerde probleem. In het voorbeeld
kan dan de aanbeveling gegeven worden de vergadering wekelijks te laten plaatsvinden.
Meer in het algemeen geformuleerd, wordt in deze fase (met als inputgegevens zowel de
huidige stand van zaken, de relevante bedrijfseconomische gegevens als de daaruit afgeleide gewenste stand van zaken) vastgesteld welke veranderingen wenselijk en mogelijk
zijn. Wenselijk en mogelijk houdt in dit verband in dat veranderingen voorgesteld worden
waarvan, in samenspraak met het management, redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze
tot het gewenste bedrijfseconomische resultaat leiden en dat ze uitvoerbaar zijn.
In ons eenvoudige voorbeeld lijkt die wenselijkheid op het eerste gezicht onproblematisch.
De uitvoerbaarheid zal afhangen van de mogelijkheid voldoende tijd vrij te kunnen maken
voor de vergaderingen. Om dat na te kunnen gaan kunnen meetgegevens als ’overload’ bij
het voorstel betrokken worden.
Zowel bij de communicatiediagnose als bij de advisering in het verlengde van die
diagnose is mogelijk sprake van het optreden van complicerende factoren. Ik stip er hier
drie kort aan.
Ten eerste, een organisatie die een diagnose laat verrichten, doet dit vanwege de aanname
dat de communicatie een probleem vormt. Het vergaren van gegevens op zichzelf kan
daardoor ook problematisch verlopen.
Ten tweede, de diagnose is een momentopname in een proces. Op basis van zo’n momentopname worden algemene uitspraken gedaan over het functioneren van het communicatiesysteem. Er moet daarom een manier gevonden worden om die momentopname te kunnen
’opwaarderen’ tot een uiting over de algemene gang van zaken.
Ten derde, de diagnose vindt plaats op basis van waarneming en interpretatie van
gegevens die verkregen worden via de organisatieleden. Deze gegevens vormen op zich
niet de werkelijkheid, maar geïnterpreteerde werkelijkheid. Die gegevens worden
vervolgens ook weer door de onderzoeker geïnterpreteerd. Van de onderzoeker moet
derhalve verwacht worden dat hij zich hiervan bewust is, en dat hij met een zekere
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distantie en een zeker abstractievermogen dergelijke gegevens gebruikt voor de beschrijving van de werkelijkheid.
Naast deze complicerende factoren van meer algemene aard, punten die in Reezigt (1995)
verder uitgewerkt worden, formuleert Van den Hoven (1991) ten aanzien van het meetinstrument belangrijke kritiek. Die kritiek heeft betrekking op de volgende drie vragen: 1)
Kan door middel van dit soort gestandaardiseerde audits wel inzicht verkregen worden in
de interne communicatie van elke willekeurige organisatie, 2) Meet een audit wel wat hij
moet meten, en 3) Kan een audit daarom eigenlijk wel bijdragen aan het oplossen van de
geconstateerde problemen?
Het eerste door hem aangedragen punt betreft de relatie tussen het descriptieve en
evaluatieve deel. De audit, met name wanneer deze (mede) door middel van een enquête
wordt uitgevoerd (hetgeen de meest gangbare methode is), levert een groot aantal
gegevens op; deze gegevens kunnen bijvoorbeeld relatief lage scores bevatten op de waardering van een aantal communicatiemiddelen. Is dat nu slecht? Van den Hoven wijst erop
dat dat oordeel niet eenvoudig gegeven kan worden, omdat de normen (die ten grondslag
liggen aan de beoordeling) sterk afhangen van het toevallige bedrijf in een bepaalde
situatie. De normen zijn sterk ’contingent’, situatie-afhankelijk (1991: 410), terwijl de
audit juist een hoge mate van gestandaardiseerdheid veronderstelt.
Een communicatiesysteem van een organisatie is op een zeer complexe wijze met die
organisatie verweven. Het systeem moet het mogelijk maken door middel van een
boodschap zowel te instrueren als te motiveren, het moet beleidsvoornemens zowel aan het
participerende middenkader als ter kennisgeving aan uitvoerend medewerkers overbrengen,
enzovoorts. Het systeem moet dus als het ware vaak tegelijk meerdere heren dienen, en
kan die heren (en dames) mogelijk niet allemaal tot even grote tevredenheid dienen. Een
standaard-audit is niet in staat àlle variabelen – waarin ook begrepen alle relaties met de
aspectsystemen van de organisatie die het in zich zou móeten bergen – ook daadwerkelijk
te bevatten. Dit nog los van de vraag of dat praktisch realiseerbaar zou zijn in een
hanteerbare enquête.
Met betrekking tot vraag 2: ter zake van het meetinstrument ’enquête’ doen zich problemen voor, die – algemeen gesproken – de validiteit betreffen. Is de score op een item wel
een objectieve weergave van de waardering van de respondent van dat item of wordt die
score ook bepaald door de achtergrond van de respondent? Indien dat zo is, moeten de
resultaten dan bewerkt, gecorrigeerd worden door de onderzoeker, teneinde de interpretatie
door de onderzoeker beter te kunnen laten plaatsvinden? Dit punt sluit nauw aan bij het
eerder genoemde interpretatieprobleem.
Soortgelijke problemen worden ook geconstateerd ten aanzien van zogenoemde netwerkanalyses (waarin communicatienetwerken – wie communiceert met wie – vastgesteld
worden). Ook hier kan de conclusie zijn dat algemene uitspraken, gebaseerd op normen,
niet of nauwelijks te geven zijn. Netwerken die als ongewenst beoordeeld worden bestáan,
en zij zijn in hoge mate verbonden aan de behoeften van de mensen in die netwerken. De
vraag is of er, bijvoorbeeld gegeven een gewijzigde situatie (als een herstructurering van
de organisatie), wel iets aan te doen is, en, zo ja, of dat wel wenselijk is. Ook hier speelt
de hoge mate van contingentie een rol: de variabelen die een rol spelen zijn zeer afhankelijk van de omstandigheden van deze organisatie, op dit moment en met deze geschiedenis.
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De eerste twee vragen leiden, zoals uit de voorafgaande (heel globale) bespreking blijkt,
tot een groot aantal onduidelijkheden en onvolkomenheden in verband met het gebruik van
communicatie-audits. Vraag 3 (’Kan een audit wel bijdragen aan het oplossen van
geconstateerde problemen?’) laat zich dan ook door Van den Hoven met een eenvoudig
’neen’ beantwoorden: een instrument dat zo veel problemen kent, kan niet anders omschreven worden dan "(...) onbetrouwbaar en invalide (...)" (1991: 414), kortom, het is
’een kostbare grap’.
Van den Hoven pleit ervoor in de eerste fase van een onderzoek naar de interne communicatie niet ’een grote meetwagen vol apparatuur’, zoals hij een communicatie-audit noemt,
te gebruiken. Liever met een minimum aan apparatuur, eventueel een korte enquête, en
vooral met vrije interviews de organisatie binnengaan, en interessante informatie optekenen. Er kan wel gewerkt worden met standaardmeetmethodes, maar alleen dan als de
communicatieadviseur een bepaald probleem herkent en kan benoemen als bijvoorbeeld
een netwerkprobleem. In zo’n geval is een netwerkanalyse op z’n plaats. In elk geval niet
bij willekeurig wat voor vraag op het terrein van de interne communicatie een grote
standaard-audit loslaten op de organisatie, omdat dat misleidend zou zijn (1991: 415). Het
suggereert immers, ten eerste, dat de uitkomsten van die omvangrijke analyse op eenduidige wijze geïnterpreteerd kunnen worden, ten tweede, dat reeds enigermate duidelijk is
welke communicatieproblemen de organisatie heeft en waarom, en, ten slotte, welke
oplossingen gekozen moeten worden. De auteur doet dan ook een beroep op de deskundigheid van de onderzoeker/adviseur, en diens vermogen tot een voorzichtige en abstraherende opstelling.
Behalve kritiek kent het gebruik van audits ook voordelen.
Ten eerste, de audit, en dan met name wat betreft het meetgedeelte, is een middel om op
een relatief snelle en eenvoudige wijze veel informatie ten aanzien van de interne
communicatie te verkrijgen. Dit geschiedt door het versturen van de enquête naar alle dan
wel een representatief gedeelte van de medewerkers van de organisatie. Uiteraard gaat het
om een deel dat, gezien de doelen die men met het onderzoek heeft, representatief
genoemd kan worden. Men zou dus kunnen stellen dat een audit snel een vrij volledig
beeld verschaft van de interne communicatie: welke vormen gehanteerd worden, welke
communicatiekanalen met welke frequentie gebruikt worden, hoe men de verschillende
communicatiekanalen en -vormen op bruikbaarheid, tijdigheid, en dergelijke beoordeelt,
enzovoorts. Dit vrij volledige beeld geeft een intersubjectief beeld van de interne communicatie, wat in dit verband wil zeggen dat de gegevens (de data, niet de interpretatie van
de onderzoekers of het management) door de geënquêteerden verstrekt worden en niet
door de onderzoekers opgemaakt.
Het tweede voordeel betreft het bij het onderzoek betrekken van voldoende gegevens.
Hoewel het zeker verleidelijk is voor onderzoekers dat een audit zo eenvoudig de mogelijkheid biedt (zeer) veel items op het gebied van de interne communicatie te bevragen,
heeft dit behalve de door Van den Hoven gesignaleerde nadelen (grofweg gezegd, men
vraagt veel en er is altijd wel een uitkomst die geïnterpreteerd kan worden als een probleem) ook voordelen. Die voordelen kunnen omschreven worden als het creëren van een
soort veiligheidsmarge: het aantal bevraagde items in een enquête bepaalt het terrein (in
termen van communicatiemiddelen, -kanalen, en dergelijke) waarop men problemen kan
signaleren. Wanneer men dit terrein smal maakt (vergelijk Van den Hovens ’beperkte enquête’) kan dit leiden tot het voorbijzien aan belangrijke problemen. We hoeven in dit
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verband alleen maar de besproken complexiteit van interne communicatie in herinnering te
roepen om dit duidelijk te maken. Wie zich, in eerste opzicht met recht en reden, beperkt
tot een netwerkanalyse krijgt geen gegevens over de beoordeling van de boodschappen die
in het netwerk gecommuniceerd worden, terwijl die gecommuniceerde boodschappen
mogelijk een verklaring kunnen bieden voor het functioneren van (delen van) een netwerk.
Een audit biedt derhalve ook de mogelijkheid de interpretatie van problemen door de
onderzoeker meer controleerbaar te maken.
Onderzoekers kunnen in een situatie komen waarin te weinig gegevens verkregen worden
om geconstateerde problemen te relateren aan andere problemen. Door het genereren van
meer gegevens kan een breder inzicht verkregen worden, bijvoorbeeld met betrekking tot
de samenhang tussen problemen tussen communicatiekanalen en gebruikte middelen. Een
breder terrein geeft dus meer mogelijkheden, creëert veiligheid. Men kan, aan de andere
kant, ook zeggen: een heel breed terrein – veel data – zegt iets over de onzekerheid of
angst van de onderzoeker iets over het hoofd te zien.
Ten derde, de audit maakt het mogelijk een nog niet strikt omschreven probleem toch te
onderzoeken. De onderzoeker bepaalt, mogelijk in samenspraak met het management, de
items die in de audit worden opgenomen. Hoe beperkter de itemlijst, hoe beperkter de
mogelijkheid die men de medewerkers biedt oordelen te geven. Een beperkte enquête
veronderstelt dat onderzoekers in staat zijn alle communicatieproblemen op voorhand
nauwkeurig te bepalen. Dit veronderstelt derhalve een zeer hoge mate van inzicht in het
functioneren van de organisatie, dat zeker niet altijd aanwezig kan zijn, met name niet bij
grotere en complexere organisaties. Bovendien, als het management zelf in staat is de
problemen heel precies te benoemen, kan men zich afvragen of het onderzoek nog nodig
is.
Ten vierde, de audit geeft een beeld van de interne communicatie dat niet alleen binnen de
kaders van dergelijk onderzoek vrij volledig is, of in elk geval, kan zijn. De onderzoekers
kunnen in elke fase van het onderzoek gebruik maken van ervaringen opgedaan met deze
onderzoeksmethode, ervaringen van andere onderzoekers die met audits werken, en men
kan uiteraard leren van eigen ervaringen. In dit verband kan het betreurenswaardig
genoemd worden dat onderzoeksbureaus, adviesbureaus en organisaties in Nederland vrijwel geen gebruik maken van deze ervaringen (zie Vuijk en Steinhorst 1994, op basis van
De Maar, Schotanus en Steinhorst 1992).
De problemen die Van den Hoven constateert hebben vooral betrekking op de grote
hoeveelheid gegevens die, mogelijk ongefundeerd, gevraagd wordt en op de interpretatie
van deze gegevens. Hij pleit ervoor de hoge mate van contingentie te onderkennen, en de
audit daarop aan te passen, dat wil zeggen, sterk te beperken. Dat wil zeggen dat de
onderzoeker in de eerste fase van het onderzoek nauwkeurig zal moeten bepalen wat het te
onderzoeken communicatieprobleem is, bijvoorbeeld aan de hand van een zogenoemde
critical-incident-analyse (1991: 414), zodat hij vervolgens in staat is een beperkte enquête
op te stellen. Die gegevens moeten gerelateerd kunnen worden aan de contingente factoren
die bij de onderzochte organisatie een rol spelen. Op deze manier vindt de interpretatie
van de gegevens niet op een gestandaardiseerde manier plaats, maar wordt getracht de
gegevens te relateren aan de omstandigheden van deze organisatie op een bepaald moment.
De verklaring wordt hierdoor zeer situationeel bepaald. Volgens een dergelijke zienswijze
kan een audit niet op een mechanistische wijze gebruikt worden.
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Ondanks de bezwaren die geopperd kunnen worden tegen het gebruik van communicatieaudits, kunnen we, ten eerste, óók concluderen dat een audit een belangrijk middel kan
zijn om in het kader van onderzoek naar de interne communicatie gegevens te genereren.
Doel van de audit is het relateren van die gegevens, die een goede indruk kunnen geven
van de waardering van communicatiekanalen en -middelen door de gebruikers in een
organisatie, aan de eisen, doelen en specifieke omstandigheden van de organisatie. Bij het
onderzoek dat we gaan uitvoeren zullen we dan ook gebruik maken van een audit om een
diagnose te stellen van de interne communicatie. Dit ondanks de waarschuwingen die Van
den Hoven ons geeft.
De audit dient gebruikt te worden binnen een referentiekader, waarin de omstandigheden
en de doelen van de organisatie beschreven zijn. De gegevens dienen vervolgens op
heldere, controleerbare wijze gewaardeerd te worden in het kader van deze referentie. De
interpretaties die de onderzoeker maakt kunnen zodoende door anderen beoordeeld
worden. Vooral het inzichtelijk maken en verantwoorden van de gehanteerde normen en de
controleerbare werkwijze dienen de eerder genoemde nadelen van deze methode te ondervangen.
Deze eisen gelden uiteraard niet alleen het gebruik van deze onderzoeksvorm in het kader
van een wetenschappelijk verslag. Ook het management van de bij het onderzoek betrokken organisaties heeft baat bij deze helderheid, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor
het implementeren van de voorgestelde oplossingen voor communicatieproblemen die op
basis van de diagnose worden vastgesteld.
In bovenstaande is geen volledig overzicht gegeven van de eisen die aan een communicatie-audit gesteld moeten worden teneinde het instrument een adequate bijdrage te laten
leveren aan de diagnose van de interne communicatie. Het was mijn doel slechts een
indruk te geven van het probleem dat zich voordoet bij het vergaren van gegevens omtrent
de waardering van gebruikte communicatiekanalen en -middelen. In Reezigt (1995) is een
uitvoerige beschrijving te vinden van de in het kader van ons onderzoek ontwikkelde
communicatie-audit en wordt tevens een evaluatie van het instrument gepresenteerd.
In de volgende paragraaf (2.4) wordt, op basis van wat in dit hoofdstuk te berde is
gebracht met betrekking tot de beschrijving van interne communicatie vanuit organisatiekundig perspectief en de beschrijving van het onderzoek naar de interne communicatie
door middel van audits, ’de lijn doorgetrokken’ naar het doel van het hier gepresenteerde
deel van het onderzoek, het deel dat betrekking heeft op de verbale communicatie.

2.4

Ter afsluiting: de uitgangspositie voor het onderzoek

Wanneer we, op basis van het voorafgaande, de bijdragen aan het thema communicatie in
organisaties vanuit de verschillende betrokken vakgebieden overzien, dan valt allereerst de
belangstelling van organisatiekundigen in het oog. Naarmate binnen de organisatiekundige
theorieën meer aandacht ontstond voor het functioneren van mensen in organisaties, steeg
ook de belangstelling voor een belangrijke menselijke activiteit, het (talig) communiceren.
Tevens valt dan de erkenning op van de complexiteit van het fenomeen ’organisatie’: men
stapte af van meer uniforme benaderingswijzen en kreeg aandacht voor het bijzondere van
elke afzonderlijke organisatie, en voor de minder ’grijpbare’ fenomenen, zoals cultuur en
motivatie.
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Oplossingen voor organisatieproblemen zijn, in een dergelijke zienswijze, dan ook niet in
algemene termen te geven. Gezien de specifieke aard van een probleem in een bepaalde
organisatie – dus ook van een communicatieprobleem daarbinnen – zal ook de oplossing
vooral een oplossing voor die ene organisatie, in die omstandigheid moeten zijn. De wijze
van beschrijven van de organisatie zal dan ook de mogelijkheid moeten verschaffen aan
dat bijzondere van elke organisatie recht te doen. In het onderzoek dat hier gepresenteerd
wordt zal voor het beschrijven van de organisatie en het stellen van een diagnose van de
interne communicatie nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden met de specifieke
kenmerken en problemen van de onderzochte organisatie.
Vanuit organisatiekundige invalshoek wordt ’interne communicatie’ met name gezien als
een netwerk, een stelsel van communicatieve contacten (in de vorm van communicatiekanalen) tussen medewerkers of afdelingen; deze medewerkers hebben een bepaalde
hiërarchische positie binnen een eenheid van de organisatie (zoals een afdeling), waaraan
bepaalde verantwoordelijkheden gerelateerd zijn. Gegeven deze omstandigheden wordt de
communicatie tussen hiërarchische posities en eenheden in kaart gebracht en gerelateerd
aan de kenmerken van de organisatie. De praktische vraag die hierbij van belang is, is of,
gegeven de specifieke omstandigheden van de organisatie, het huidige stelsel van communicatiewegen, dat netwerk, optimaal bijdraagt aan het functioneren van de organisatie. Zo
niet, dan kunnen adviezen gegeven worden ter verbetering.
De invalshoek van taalbeheersers is een andere, maar staat zeker niet geheel los van het
hiervoor genoemde. We kunnen wellicht het best zeggen dat hun uitgangspositie anders is.
Daar hun belangstelling in eerste instantie uitgaat naar het functioneren van de gecommuniceerde tekst, en daar dat functioneren in nauwe relatie tot de context gezien wordt, dat
wil zeggen in relatie gebracht wordt tot de betrokken communicatiepartners en hun doelen
met de tekst, bestaat er in deze kringen derhalve ook belangstelling voor de organisatie
waarin door functionarissen gecommuniceerd wordt. Korter gesteld: taalbeheersers hebben
belangstelling voor een organisatie omdat daarin gecommuniceerd wordt, en omdat die
organisatie effect heeft op de wijze waarop de (verbale) communicatie tot stand komt en
geïnterpreteerd wordt, en welke mogelijkheden er zijn de communicatie te optimaliseren.
Een probleem is echter dat men zich op dat moment op een terrein geplaatst weet, waarop
men niet deskundig is. Wil men daarom, al dan niet vanuit een praktische doelstelling
(zoals in mijn geval), verbale communicatieprocessen in organisaties beschrijven, verklaren, en eventuele problemen oplossen, dan zal men genoodzaakt zijn gebruik te maken van
kennis van organisatiekundigen om de context van de verbale communicatieprocessen
adequaat in kaart te kunnen brengen.
Onder die context wordt dan ook het interne communicatiesysteem van een organisatie
begrepen. Een, overigens niet onproblematische, mogelijkheid om een beschrijving te
verkrijgen van zo’n systeem is het op een verstandige manier gebruik maken van een
onderzoektechniek, ontwikkeld door voornamelijk organisatiekundigen, de communicatieaudit. Een dergelijke audit, doorgaans onder meer bestaand uit een enquête waarin
medewerkers gevraagd wordt aan te geven bij welke communicatie-activiteiten zij met
welke regelmaat betrokken zijn, welke communicatieve contacten zij hebben, via welke
communicatiekanalen zij informatie ontvangen en hoe zij deze kanalen, middelen en
soorten informatie beoordelen, levert een vrij volledig beeld van het intern communicatiesysteem. We zouden dat systeem kunnen zien als een ’laag’ tussen de organisatie en de
gecommuniceerde boodschappen (de teksten), we kunnen dus door middel van een audit
inzicht krijgen in een aantal aspecten van dat systeem. Een dergelijke audit is, vanuit het
perspectief van het verrichten van onderzoek naar problemen in de verbale communicatie,

30

Zicht op interne communicatie

te gebruiken als ’richtinggevend’: het kan de onderzoekers van hulp zijn bij het zicht
krijgen op de vraag welke communicatieproblemen zich voordoen in een organisatie,
welke communicatieve contacten als problematisch ervaren worden, en dergelijke. Voor
mijn deel van het onderzoek is de communicatie-audit een hulpmiddel, dat mij in staat
moet stellen het (praktische) onderzoek te richten op de juiste middelen en de juiste
kanalen. In Reezigt (1995) staat de communicatie-audit, het diagnose-instrument, zèlf
centraal.
Zoals aangegeven is, voor zover bekend, nimmer onderzoek verricht naar interne communicatie met specifieke aandacht voor het functioneren van teksten, waarbij tevens gebruik
is gemaakt van zowel organisatiekundige kennis als van gegevens verkregen over het
intern communicatiesysteem. Er lijken niet alleen redenen tot een dergelijk onderzoek te
zijn, maar ook de mogelijkheden zijn aanwezig.
Wat de redenen aangaat: omdat organisatiekundigen bij hun beschouwingen van de interne
communicatie niet het niveau van (het functioneren van) de gecommuniceerde tekst
betrekken, terwijl dit wel tot het geheel der ’interne communicatie’ behoort. Wat de
mogelijkheden betreft: omdat, in het bestek van het hier beschreven project, naar het lijkt
adequaat gebruik gemaakt kon worden van organisatiekundige kennis.
De wijze waarop een en ander meer concreet gestalte heeft gekregen in de onderzoeksopzet is het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Daarin wordt ingegaan op het
diagnose-instrument dat gehanteerd is om de organisatie te beschrijven en communicatieproblemen te identificeren.

3

Diagnose van interne communicatie

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het instrument gepresenteerd waarmee de interne communicatie
wordt gediagnostiseerd. Gezien de nauwe relatie tussen organisatie en interne communicatie, wordt, ten eerste, een beschrijving gepresenteerd van het conceptueel model
waarmee organisaties beschreven worden (3.2), en, ten tweede, een conceptueel model
waarmee de interne communicatie beschreven wordt (3.3).
Na deze beschrijvingen wordt in paragraaf 3.4 aandacht besteed aan de normeringen die
gebruikt worden om tot een waardebepaling van de meetresultaten te komen. Vervolgens
komt de diagnose aan de orde (3.5). In de afsluitende paragraaf 3.6 wordt ingegaan op de
methodiek van de aanbevelingen die ten behoeve van organisaties kunnen worden
opgesteld.
Ten aanzien van de beschrijving van het diagnose-instrument en de achtergronden dient
met nadruk het volgende te worden opgemerkt. In mijn uitwerking van het verslag van het
onderzoek naar de interne communicatie vormt dit instrument alsmede de achtergronden
niet het eigenlijke onderwerp van onderzoek. De diagnose levert resultaten op, algemener
geformuleerd een beschrijving van de interne communicatie gerelateerd aan een beschrijving van de organisatie. In meer concrete termen levert het een weergave op van knelpunten in de interne communicatie. Deze analyse (het resultaat van de voormeting) leidt tot
het doen van aanbevelingen die ertoe moeten leiden de knelpunten weg te nemen. Voor
mijn deel van het onderzoek, waarin de verbale communicatie centraal staat (zoals
aangegeven in Hoofdstuk 1, met name paragraaf 1.6), worden de resultaten van de
diagnose als gegeven beschouwd, en wordt getracht (in Hoofdstuk 5) de geconstateerde
problemen ten aanzien van het functioneren van bepaalde communicatiekanalen en/of middelen in theoretische zin te beschrijven en verklaren. Op basis van deze beschrijving
en verklaring worden oplossingen voorgesteld, waarvan de werking het onderwerp is van
Hoofdstuk 6. Ten slotte wordt in Hoofdstuk 7 bekeken welk effect de interventie heeft
gehad, in het bijzonder de interventie ten aanzien van (onderdelen van) de verbale
communicatie.
In de uitwerking van Reezigt (1995) vormt het diagnose-instrument wèl het object van
onderzoek. Daar worden dan ook de achtergronden van het instrument beschreven. Voor
een gedetailleerde beschrijving van met name de organisatiekundige achtergronden, het
ontwikkelde communicatie-diagnose-instrument en een evaluatie van het instrument, wordt
dan ook verwezen naar Reezigt (1995).
In het nu voorliggende Hoofdstuk 3 beperk ik mij bij de bespreking van het diagnoseinstrument en de achtergronden derhalve tot de hoofdlijnen, zodat de lezer in staat gesteld
wordt te begrijpen waarop de in Hoofdstuk 4 gegeven beschrijving van de bij het
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onderzoek betrokken organisaties en hun problemen op het gebied van de interne communicatie is gebaseerd. Mijn bespreking is dan ook geheel gebaseerd op wat in Reezigt
(1995) reeds is opgemerkt, zoals in de verwijzingen duidelijk zal worden.

3.2

Organisatiemodel en achterliggende grondslagen

Zoals opgemerkt in het vorige hoofdstuk is het voor de diagnose noodzakelijk te beschikken over een referentiekader. Dit referentiekader wordt uitvoerig besproken in Reezigt
(1995), met name de Hoofdstukken 1 tot en met 4. Onderstaande is een beknopte
weergave hiervan, waarmee ik beoog de lezer voldoende te informeren over de theorie die
in het onderzoek gebruikt is om de betrokken organisaties te beschrijven.

3.2.1

Het paradigma

Het uitgangspunt van het diagnose-instrument is ’functionalistisch’: er wordt uitgegaan van
de concreet bestaande werkelijkheid in een organisatie. Dit betekent echter niet dat geen
aandacht geschonken wordt aan het beeld dat organisatieleden van deze werkelijkheid
hebben, dat mede bepalend kan zijn voor hun gedrag en daarmee weer voor de ’werkelijkheid’. Dit pragmatische uitgangspunt komt tot uitdrukking in de invulling van het
communicatieklimaat als interactie tussen kenmerken van de organisatie en de percepties
van organisatieleden.

3.2.2

Het conceptueel organisatiemodel

Voordat het conceptueel organisatiemodel, de basis voor de beschrijving van de organisatie, kan worden weergegeven, wordt eerst kort ingegaan op het begrip organisatie (zie
hiervoor Reezigt 1995: 26-33).
Organisatie en organisatie-activiteiten
Een organisatie kan worden omschreven als een in streven doeltreffend en doelmatig
samenwerkingsverband van mensen onder gebruikmaking van middelen; mensen en
middelen worden wel aangeduid als produktiefactoren. De subcategorie bedrijfsorganisaties probeert haar doelstellingen te bereiken door een marktgerichte voortbrenging van
goederen en diensten. Het produceren van deze goederen en het verrichten van deze
diensten wordt aangeduid als de organisatie-activiteiten.
Taakverdeling
De organisatie-activiteiten worden om redenen van efficiëntie opgesplitst in verschillende
taken: a. uitvoerende taken (behorend tot het ’primaire proces’, de transformatie van
produktiemiddelen (inputs) in goederen en/of diensten (outputs)), en b. leidinggevende
taken (het ’secundaire proces’, het nemen van beslissingen over het verrichten van taken,
het implementeren van die beslissingen en het controleren van de uitvoer). Het secundaire
proces bestuurt het primaire proces.
Binnen het secundaire proces wordt onderscheid gemaakt tussen strategische, organisatorische en operationele beslissingen:
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– strategische beslissingen hebben betrekking op de relatie tussen de organisatie en haar
omgeving,
– operationele beslissingen hebben betrekking op de besturing van het fysieke proces, en
– organisatorische beslissingen, ten slotte, betreffen de organieke vormgeving (zoals de
organieke en personele structuur) en vormen de verbinding tussen strategische en
operationele beslissingen.
Naast de uitvoerende en leidinggevende taken worden ondersteunende taken onderscheiden, taken die realisatie van primaire en secundaire taken ondersteunen. Het betreft
staftaken zoals personeelsadministratie, financiële zaken, en dergelijke.
Het opsplitsen van taken en weer samenvoegen tot functies leidt binnen een organisatie tot
verschillende functies: functies bestaan uit een aantal samenhangende taken die zijn
toegewezen aan organisatie-eenheden: personen of afdelingen. De samenhang tussen taken
wordt bepaald op basis van criteria zoals verbondenheid met dezelfde produkten of
produktgroepen, dezelfde afzetmarkt of procestechnische overeenkomsten. De organisatiestructuur die daaruit volgt wordt op basis van deze criteria benoemd. Zo kennen we,
aansluitend op de genoemde vormen van samenhang tussen taken, de produktstructuur, de
geografische structuur en de functionele structuur.
Daarnaast worden taken samengevoegd op basis van het soort beslissingen dat zij behelzen
(in termen van strategische, organisatorisch en operationele beslissingen). De hiërarchie
tussen de verschillende soorten beslissingen wordt veelal (conceptueel) gekoppeld aan de
gezagshiërarchie binnen de organisatie: strategische beslissingen worden in de top van de
organisatie genomen, organisatorische beslissingen door het hogere middenkader en
operationele beslissingen door het lagere middenkader.
Coördinatie
Taakverdeling vereist coördinatie. Dit om uiteindelijk de beoogde organisatie-activiteit te
realiseren. Coördinatie wordt omschreven als afstemming tussen taken en heeft als doel te
bewerkstelligen dat de afzonderlijke taken tijdig, in de juiste volgorde en in de juiste mate
worden verricht.
Er zal, ten eerste, afstemming moeten zijn tussen verschillende beslissingsniveaus. Gezien
de relatie van genoemde typen beslissingen met de hiërarchie, noemen wij deze coördinatie verticale coördinatie. Ook binnen de beslissingsniveaus zal afstemming van beslissingen moeten plaats vinden; dit is de horizontale coördinatie.
Ten tweede dienen organisatie-onderdelen hun activiteiten af te stemmen op de taakomgeving waarbinnen ze functioneren; dit wordt aangeduid als externe coördinatie.
Coördinatiemechanismen
In de wijze waarop coördinatie gestalte krijgt, wordt onderscheid gemaakt tussen ’sturen’
en ’regelen’. Bij sturen wordt coördinatie bereikt door vooraf te bepalen hoe de taken
wederzijds samenhangen met betrekking tot tijd, volgorde, inhoud of uitkomsten. Deze
coördinatievorm wordt door middel van standaardisatie van werkprocessen, vaardigheden,
normen en planning gerealiseerd. Regelen houdt in dat tijdens het proces gecoördineerd
wordt op basis van het uitwisselen van informatie.
In tabel 3.1 worden de verschillende coördinatiemechanismen weergeven en beknopt
beschreven.
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coördinatiemechanisme

omschrijving

1

laterale relaties

coördinatie door middel van directe, niet zelden informele,
informatie-uitwisseling tussen de samenhangende functies (regelen)

2

directe supervisie

coördinatie door middel van informatie-uitwisseling tussen de
samenhangende functies en een hogerliggende, integrerende
functie (regelen)

3

planning

coördinatie door voor een bepaalde tijdsperiode de inhoud en
volgorde (action planning) dan wel de resultaten (performance
control) van de uit te voeren taken van de samenhangende functies te specificeren (sturen)

4

standaardisatie van vaardigheden
en normen

coördinatie door de opleiding en training van de samenhangende
functies te specificeren dan wel door indoctrinatie gemeenschappelijke normen te vestigen (sturen)

5

standaardisatie van werkprocessen

coördinatie door de werkprocessen van de samenhangende functies in regels, procedures en dergelijke te specificeren (sturen)

tabel 3.1 Coördinatiemechanismen (Reezigt 1995: 29)

De keuze voor een bepaald coördinatiemechanisme wordt door een aantal factoren
beïnvloed, waarvan hier de omgeving en de technologie genoemd worden. Een grote mate
van stabiliteit (zekerheid, voorspelbaarheid) van de omgeving en technologie maakt het
mogelijk coördinatie door middel van sturing te laten plaatsvinden. Een minder voorspelbare omgeving en technologie vereist geregeld overleg en derhalve zal er dan veelvuldig
van regelen gebruik gemaakt moeten worden.
Voorts is ook de mate van complexiteit van omgeving en technologie van invloed op het
te gebruiken coördinatiemechanisme.
Sturen is in beginsel goedkoper dan regelen; sturen verdient derhalve, op basis van het
efficiëntie-criterium, de voorkeur. Echter, de keuze is voornamelijk afhankelijk van de
stabiliteit van de omgeving en de technologie.
In een organisatie zullen doorgaans verschillende coördinatiemechanismen gebruikt
worden, afhankelijk van de eigenschappen van de te coördineren activiteiten.
Besturing
Coördinatie vereist besturing, dit is het doelgericht beïnvloeden van gedrag. De effectiviteit van de besturing is enerzijds afhankelijk van de inhoudelijke kwaliteit en anderzijds
van de acceptatie van degenen die bestuurd worden.
Met betrekking tot de acceptatie kunnen verschillende besturingsmechanismen worden
onderscheiden; zij worden in tabel 3.2 weergegeven.
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besturingswijze

beschrijving

1

onpersoonlijke besturing

anonieme besturing van een anoniem publiek, besturing buiten enige
persoonlijke relatie om (algemene regelgeving, etc.)

2

collectieve (zelf)besturing

een groep van personen bestuurt zichzelf en/of een andere groep door
onderlinge afspraken te maken die alle groepsleden gelijkelijk binden

3

individuele zelfbesturing

de organisatieleden bepalen zelf hoe de taken worden uitgevoerd

4

leiderschap

de leider of manager tracht door direct contact het gedrag van de
ondergeschikten te beïnvloeden

tabel 3.2 Wijzen van besturing (Reezigt 1995: 32)

De eerder onderscheiden coördinatiemechanismen zijn verbonden aan de verschillende
wijzen van besturing. Zo is standaardisatie van werkprocessen en planning gebaseerd op
onpersoonlijke besturing, en directe supervisie op leiderschap. Bij planning, standaardisatie
van werkprocessen en directe supervisie speelt acceptatie door degenen die worden
bestuurd een grote rol. Collectieve en individuele (zelf)besturing, waarbij bestuurders en
degenen die worden bestuurd grotendeels of geheel samenvallen, leiden in feite mogelijk
’als vanzelf’ tot acceptatie. Bij onpersoonlijke besturing en leiderschap dient de acceptatie
daarentegen nadrukkelijk aandacht te krijgen. De hierop gerichte communicatie verdient
dan ook grote aandacht: de communicatie is noodzakelijk om de beslissing te laten leiden
tot concrete actie.
Het conceptueel organisatiemodel, dat de basis is van het diagnose-instrument, kan aan de
hand van de volgende twee stappen omschreven worden (Reezigt 1995: 63-66). In de
eerste stap wordt de organisatie aan de hand van vier elementen beschreven. In de tweede
stap wordt het gedrag binnen de (model)organisatie beschreven.
Stap I
In het diagnosemodel worden, op globaal en abstract niveau, de volgende vier elementen
onderscheiden: Structuur, Cultuur, Technologie, en Strategie (zie figuur 3.1). Deze
elementen constitueren gezamenlijk de organisatie.
In dit model, ’de magische driehoek’ (naar Eyzenga 1989; in Reezigt 1995: 63), is
impliciet ook de organisatie-omgeving opgenomen.
Het model kent de volgende kenmerkende eigenschappen en uitgangspunten.
1. Het zwaartepunt ligt bij Strategie. De elementen Technologie, Structuur en Cultuur
vormen de hoofdbestanddelen van het strategisch beleid van een organisatie.
2. De organisatie zal zich normaliter via haar strategie intern (dat wil zeggen, door het
aanpassen van de Technologie, Structuur en Cultuur) aanpassen aan veranderingen in de
omgeving.
3. Technologie, Structuur en Cultuur beïnvloeden elkaar over en weer. Er zal beleid
moeten worden ontwikkeld dat ervoor zorg draagt dat binnen deze drie elementen op
het juiste moment de gewenste verandering tot stand wordt gebracht. De veranderingssnelheden van Technologie, Structuur en Cultuur verschillen echter, waardoor bij het
gelijktijdig opstarten van veranderingsprocessen in de drie elementen faseverschillen
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figuur 3.1 De ’magische driehoek’ (Reezigt 1995: 63)

optreden; met name Cultuur-veranderingen verlopen doorgaans trager dan veranderingen
van de andere elementen.
Bij de beschrijving van de bij het onderzoek betrokken organisaties (in het volgende
hoofdstuk) wordt waar nodig nog een korte toelichting gegeven op de invulling van de
elementen.
Stap II
Het model van het concrete gedrag binnen organisaties kan in een achttal, samenhangende,
punten worden geschetst (Reezigt, 1995: 64-66).
1. De organisatie is een, in streven, doeltreffend en doelmatig samenwerkingsverband van
mensen onder gebruikmaking van middelen.
2. De organisatie is geen holistische entiteit, maar een coalitie van (groepen van) participanten met verschillende, niet uitsluitend economische, doelstellingen en belangen.
3. De dominante coalitie wordt gevormd door het organisatiemanagement. Zij bepaalt de
doelstellingen van de organisatie. Voor optimale effectiviteit en efficiëntie in relatie tot
deze doelstellingen heeft de dominante coalitie de (gecoördineerde) bijdragen (gedrag)
nodig van andere (groepen van) organisatieleden.
4. De organisatie (het management) streeft naar het op efficiënte wijze tot stand brengen
van gecoördineerd gedrag van (groepen van) organisatieleden.
5. Gecoördineerd gedrag van (groepen van) organisatieleden is mede afhankelijk van:
– de mate waarin de organisatiedoelstellingen, de daarvan afgeleide eigen taken (in
termen van uitvoeringsmoment, inhoud of uitkomsten) en de samenhang met andere
taken door de organisatieleden worden gekend;
– de mate waarin tijdens de taakuitvoering informatie beschikbaar is over ontwikkelingen bij het uitvoeren van andere taken waarmee door de organisatieleden rekening
dient te worden gehouden;
– de mate waarin de organisatiedoelstellingen en de daarvan afgeleide eigen taken
door de organisatieleden als legitiem worden ervaren en worden geaccepteerd,
bijvoorbeeld omdat ze congruent, of ten minste niet strijdig, zijn met de eigen doelstellingen.
Informatie speelt bij deze drie punten een cruciale rol.
6. Informatie is niet symmetrisch verdeeld; niet alle organisatieleden beschikken over
dezelfde informatie. Voor het bewerkstelligen van gecoördineerd gedrag is overdracht
van gegevens (communicatie) noodzakelijk.
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7. Op basis van bijvoorbeeld hun ervaring en belangen distilleren organisatieleden uit
dezelfde gegevens niet noodzakelijkerwijs dezelfde verwachtingen en beelden met
betrekking tot de doelstellingen van de organisatie, de eigen taken en de samenhang
met andere taken. Deze beelden en verwachtingen, en de mate waarin ze legitiem
worden geacht, bepalen mede het gedrag van de organisatieleden en de mate van
coördinatie van dit gedrag. Besturing in verband met coördinatie betekent het trachten
tot stand te brengen van geaccepteerde en legitiem geachte verwachtingen en beelden,
die leiden tot gecoördineerd gedrag. Communicatie vormt hierbij een belangrijk instrument. Communicatie is echter niet onproblematisch noch kosteloos. Bij het op efficiënte
wijze trachten tot stand te brengen van gecoördineerd gedrag moet voortdurend zowel
aan de effectiviteit als aan de efficiëntie van de interne communicatie aandacht worden
gegeven.
8. Besturing van de organisatie (waaronder inrichting van de interne communicatie) vindt
plaats onder het uitgangspunt van begrensde rationaliteit. Normen voor het vormgeven
van de interne communicatie teneinde effectief en efficiënt (als satisfactieniveaus)
gecoördineerd gedrag tot stand te brengen, kunnen worden ontleend aan het beginsel
van de procedurele rationaliteit en de politieke rationaliteit. Procedureel rationeel is
bijvoorbeeld het vóóraf structureren en formaliseren van de communicatiestructuur
zodanig dat deze een volledige en logische opeenvolging van stappen kent. Communicatie leidend tot legitimiteit en acceptatie van de voor gecoördineerd gedrag benodigde
verwachtingen en beelden, bijvoorbeeld in de vorm van inspraakronden en informatiebijeenkomsten, kan als politiek rationeel worden beschouwd.

3.3

Communicatie-analyse

3.3.1

Informatie en communicatie

Regelmatig is reeds gesproken over informatie en communicatie. In deze paragraaf wordt
aan de orde gesteld welke invulling voor deze begrippen gehanteerd is bij de diagnose.
Informatie wordt door Fauconnier (1986) omschreven als gegevens, ’data’, die "(...) slechts
’informatief’ [worden] door toedoen van de ontvanger. Feiten, opinies, gebeurtenissen
worden door mij, als ontvanger, slechts informatief wanneer ik ze in mijn omgeving
percipieer en interpreteer, wanneer zij dus (...) opgenomen worden in mijn bewustzijn.
Informatief zijn dus de data die vanuit de omgeving toegevoegd worden aan de bestaande
kennis of [het] bewustzijn van de ontvanger, zonder dat zij daarom ’nieuw’ hoeven te
zijn" (194).
De hierin onderscheiden entiteiten als ontvanger, feiten (enzovoorts), perceptie en interpretatie, bewustzijn en omgeving zijn opgenomen in een, overigens nogal oppervlakkig,
model dat het communicatieproces beschrijft. Communicatie wordt beschreven als een
proces waarbij een zender tracht, via tekens en signalen, een boodschap (informatie) ter
beschikking te stellen van een ontvanger, met de intentie dat deze de gegevens verwerkt
tot de door de zender bedoelde bewustzijnsinhoud.
De basis voor deze beschouwing van communicatie kan gevonden worden in het ’ZenderBoodschap-Ontvanger-model’ van Shannon en Weaver (1949; zie ook Redfield 1964),
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waarbij aangetekend dient te worden dat zij dit model ontwikkelden voor het gebruik bij
mathematische doeleinden. Daarom beschrijven zij het (mathematische) communicatieproces als een transformatie van een boodschap in een signaal. De transformatie door de
zender vindt plaats door middel van codering (het omzetten van de informatie in een
code), het ontvangen door de ontvanger houdt het decoderen in.
Wanneer dit model verrijkt wordt met de eerder genoemde intentie van een zender via een
boodschap een bewustzijnsinhoud over te brengen aan een ontvanger, ontstaat de volgende
schematische weergave.

>
I

>
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<
>
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> O
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>
<

figuur 3.2 Schematisch overzicht van de hoofdaspecten van verbale, tekstuele communicatie (naar Ensink 1992:7)

In het model wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende grootheden:
I: de Intentie van de zender
Z: Zender
B: Boodschap
O: Ontvanger
In: de Interpretatie door de ontvanger
Kader: de context waarbinnen het communicatieproces plaatsvindt
De pijlen in het model geven de identificaties weer:
- binnen het kader: Z identificeert O en O identificeert Z;
- binnen het kader, onder O: activering en opslag in het geheugen;
- buiten het kader, bij I: bewustzijn van de eigen intentie bij Z.
Buiten het kader, bij In wordt het verrijkingsproces van de gedecodeerde B door O
weergegeven.
Communicatie
communicatief
ontvanger (O).
(I) over aan de

wordt in deze weergave voorgesteld als samenhangend waarneembaar
gedrag (B), afkomstig van een bepaalde bron (Z), gericht op een bepaalde
De zender draagt door middel van dit communicatieve gedrag een intentie
ontvanger, die dit gedrag interpreteert (In).

Achtereenvolgens zijn de volgende stappen in het communicatieproces te onderscheiden.
1. De mentale representatie van de informatie die bij de Zender aanwezig is die hij met
een bepaalde intentie wenst te communiceren (Z is zich van die intentie bewust).
2. Het produktieproces: de encodering van I, de weergave van de eigen mentale representatie, in de vorm van een boodschap. Hierbij maakt Z gebruik van een taxatie van O
met betrekking tot diens algemene en contextuele kennis. Het produktieproces leidt tot
een boodschap die fysisch waarneembaar is (schrift, spraak, gebaren) en veronderstelt
een medium en een communicatiekanaal dat de verbinding tussen Z en O vormt.
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3. Het verwerkingsproces bij O begint bij de zintuiglijke waarneming van de boodschap,
waarna de decodering plaatsvindt. Deze gedecodeerde informatie wordt door O ’verrijkt’, dat wil zeggen dat de B met behulp van algemene en contextuele kennis tot een
mentale representatie, een interpretatie van de boodschap komt.
Het communicatieproces speelt zich af in een bepaalde situatie, in het onderzoek betreft
dit (een deel van) de organisatie. Deze situatie wordt context genoemd; de context wordt
in figuur 3.2 weergegeven door middel van het kader waarin Z, B en O zich bevinden.
Voor het komen tot een interpretatie van het communicatieve gedrag maakt O gebruik van
kennis over veronderstellingen met betrekking tot deze context, alsmede van algemene
veronderstellingen.
De contextkennis en contextgerelateerde veronderstellingen maken het mogelijk de
boodschap te interpreteren. Daarnaast gebruikt de ontvanger algemene kennis die relevant
is voor het begrijpen van communicatief gedrag, en hij gaat er voorts van uit dat de
zender de boodschap zodanig communiceert dat de algemene en de contextgerelateerde
kennis en vooronderstellingen bruikbaar zijn om de boodschap te interpreteren en dat (derhalve) de code waarin de boodschap gecommuniceerd wordt, wederzijds bekend is en op
vergelijkbare wijze geïnterpreteerd wordt (vergelijk Grice 1975 en Ensink 1992: 6-7).
Een voorbeeld hiervan is het interpreteren door een medewerker van een mededeling
(’deze taak moet nog verricht worden’, ik heb nu geen tijd’) of een vingerwijzing (’eruit!’)
van een chef als een bevel een bepaalde handeling te verrichten (een taak uit te voeren,
het kantoor te verlaten, of iets dergelijks). De code die gehanteerd wordt (de taal, het
teken) kan door zowel Z als O begrepen worden; een mededeling als ’ik heb nu geen tijd’
of de vingerwijzing kunnen op basis van algemene kennis door O correct geïnterpreteerd
worden. Echter, op basis van specifieke contextuele kennis, in dit geval de hiërarchische
verhouding tussen Z en O, kan een mededeling als ’deze taak moet nog verricht worden’
pas correct (als een opdracht) geïnterpreteerd worden. In andere contexten, buiten de
organisatie, heeft Z geen hiërarchische positie ten opzichte van O en heeft ’deze taak’ geen
betrekking op een binnen de organisatie relatief nauw omschreven taakomschrijving; de
interpretatie zal in dat geval dus een andere zijn dan binnen de organisatie.
Uit het model en uit dit voorbeeld valt af te leiden wat allemaal bij de beschouwing van
communicatie in organisaties betrokken kan worden. Enerzijds betreft dit de omschrijving
van de context, de organisatie of dat gedeelte van de organisatie dat voor het begrijpen
van de communicatie relevant is. Deze contextbeschrijving vindt plaats aan de hand van
hetgeen in de vorige paragraaf is weergegeven.
Ten tweede kunnen de deelnemers aan het communicatieproces bij de diagnose betrokken
worden. Hierbij spelen vragen als welke oordelen over de communicatie hebben zij, welke
oordelen hebben zij over hetgeen gecommuniceerd wordt, en dergelijke. Ook de intenties
en interpretaties van respectievelijk zenders en ontvangers spelen hierbij een belangrijke
rol.
In relatie tot het voorafgaande kan de boodschap zelf onderwerp van aandacht zijn.
Ten slotte: de boodschap wordt via een communicatiekanaal overgebracht van ontvanger
naar zender. Ook deze kanalen kunnen onderwerp van aandacht zijn.
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In deze paragraaf is een algemene beschrijving van informatie en communicatie gegeven.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven, wordt communicatie, inzonderheid de
verbale communicatie, uitvoeriger aan de orde gesteld in Hoofdstuk 5.
In de volgende paragraaf staat de interne communicatie centraal.

3.3.2

Interne communicatie

Onderstaande beschrijving van communicatie en organisationele communicatiesystemen is
uitgebreider te vinden in Reezigt (1995: 37 en verder).

3.3.2.1 Communicatiesystemen
Zender en ontvanger kunnen opgevat worden als elementen van een systeem, in casu een
communicatiesysteem. Een systeem wordt daarbij beschreven als een georganiseerde
verzameling van onderling samenhangende componenten. Indien slechts een deel van de
relaties tussen deze componenten wordt beschouwd, ontstaat een zogenoemd aspect- of
partieel systeem. Beperking tot communicatieve relaties resulteert derhalve in een communicatiesysteem. Het gaat bij een communicatiesysteem dan ook niet zonder meer om een
ongeordende verzameling van communicatieprocessen, ook de wijze waarop deze processen zijn gestructureerd, met andere woorden het netwerk van communicatierelaties –
communicatiewegen – is van belang.
Bij het beschouwen van de literatuur over het communicatiesysteem kunnen de volgende
niveaus worden onderscheiden (onder andere Thayer 1968, Roberts en anderen 1974; in
Reezigt 1995: 38):
– interpersonele communicatie: directe communicatie van persoon tot persoon; beperkt tot
één zender en één ontvanger; zender en ontvanger zijn met elkaar persoonlijk bekend,
etcetera;
– intra-groep communicatie: interpersoonlijke communicatie waarbij zender en ontvanger
tot dezelfde groep behoren; aandacht voor coöperatie en conflict, groepsnormen en
groepsdruk;
– intergroep communicatie: communicatie tussen leden van verschillende groepen;
aandacht voor cultuurverschillen, coördinatie, etcetera;
- organisationele communicatie: interne communicatie.
In het organisationele communicatiesysteem spelen niet alleen de specifieke kenmerken
van dit niveau, bijvoorbeeld hiërarchie (verticale en horizontale communicatie) en
specialisatie een rol, maar worden ook de onderliggende niveaus geïncorporeerd. Studie
van het organisationele communicatiesysteem impliceert dan ook tegelijkertijd aandacht
voor deze specifieke kenmerken en de interpersonele, intra- en intergroepscommunicatie
binnen de context van de organisatie. Te zamen vormen zij de interne organisationele
communicatie.
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3.3.2.2 Conceptueel model van interne communicatiesystemen
Niet alle communicatie in organisaties is voor onze vraagstelling van belang. De aandacht
gaat uitsluitend uit naar communicatie die relevant is voor de organisatie, dat wil zeggen,
die direct gerelateerd is aan, of betekenisvol is voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Hiermee wordt aangesloten bij de definitie van Blake die organisationele
communicatie omschrijft als "communication that takes place within boundaries and is
concerned with the achievement of the goals of that organization" (1975: 29; in Reezigt
1995: 38). Deze omschrijving wordt nader geconcretiseerd door organisationele communicatie te betrekken op coördinatie en besturing (vergelijk Book 1980, in Reezigt 1995: 38).
In het vervolg zullen wij interne organisationele communicatie, zoals hierboven beschreven, kortweg aanduiden als interne communicatie.
Het interne communicatiesysteem wordt gezien als ’co-producer’ van het handelen van
organisaties. Dit houdt in dat het interne communicatiesysteem wordt beschouwd als
onderdeel van het organisatie-ontwerp en/of aangrijpingspunt van organisatieverandering.
Om daadwerkelijk als co-producer te kunnen worden gehanteerd is het noodzakelijk het
communicatiesysteem inzichtelijk te maken. Hiertoe zal hieronder een conceptueel model
van het interne communicatiesysteem worden beschreven. De term ’conceptueel model’
verwijst hierbij naar een globale abstractie van een empirische werkelijkheid (in dit geval
het interne communicatiesysteem), opgebouwd uit begripsmatige entiteiten die verwijzen
naar die werkelijkheid (zie onder andere Van der Zwaan 1990; Jonker 1990; in Reezigt
1995: 39). Dat wil zeggen, dat vanuit het conceptuele systeem een invulling specifiek voor
elke organisatie mogelijk is.
Alvorens op het model zelf in te gaan, zullen allereerst de uitgangspunten, die bij het
opstellen ervan zijn gehanteerd, kort worden besproken. Drie overwegingen hebben een rol
gespeeld.
1. Als basis van het te ontwikkelen diagnose-instrument, dient het model de relevante
aspecten van het interne communicatiesysteem aan te geven.
2. Welke aspecten relevant zijn en dus in het model moeten worden opgenomen wordt in
belangrijke mate bepaald door het feit dat het interne communicatiesysteem wordt beschouwd als co-producer van het handelen van de organisatie en als onderdeel van het
organisatie-ontwerp dan wel aangrijpingspunt voor organisatieverandering. Dit betekent
dat in het model de nadruk wordt gelegd op aspecten die onderwerp van ontwerp en/of
interventie kunnen zijn.
3. De relevante ideeën uit de belangrijkste organisatietheorieën dienen in het conceptuele
model inzichtelijk te kunnen worden gemaakt. Zo zal het model een beschrijving
moeten zijn van zowel het formele als informele systeem, de aandacht moeten vestigen
op zowel de structuur als het proces en de verschillende niveaus van communicatie
(interpersoneel, intra- en intergroep en organisationeel) moeten omvatten.
Uitgaande van de beschrijving van het communicatieproces, zoals in de vorige paragraaf
beschreven alsmede het hiervoor genoemde, kan het communicatiesysteem aan de hand
van de volgende elementen worden beschreven:
- de communicatiestructuur;
- de communicatiemiddelen;
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- het specifieke gebruik van de communicatiemiddelen;
- het beeld van de communicatiepraktijk.
De communicatiestructuur
De structuur van een systeem kan in navolging van Keuning in zijn algemeenheid worden
omschreven als een "(...) weerspiegeling van de componenten in hun onderlinge relaties"
(1973: 60; in Reezigt 1995: 39).
Wanneer het structuurbegrip wordt betrokken op het communicatiesysteem wordt een
omschrijving van de zogenoemde communicatiestructuur gegeven.
Aan de communicatiestructuur kunnen twee soorten bouwstenen worden onderscheiden:
a. de componenten;
b. de relaties tussen deze componenten.
ad. a. De componenten in de communicatiestructuur zijn personen en organisatie-onderdelen als afdelingen, divisies, etcetera. Deze onderdelen kennen zelf ook weer een
eigen communicatiestructuur die, althans qua structuur, in meer of mindere mate
autonoom kunnen zijn (substructuren).
ad. b. De relaties die tussen de verschillende componenten bestaan worden in de structuur
weergegeven door middel van zogenoemde communicatiewegen. Deze vormen een
statische representatie van de binnen het systeem voorkomende communicatieprocessen.
Afhankelijk van het al dan niet geplande karakter van de communicatiewegen wordt
gesproken van een informele dan wel formele structuur.
De communicatiestructuur kan worden beschreven aan de hand van het aantal componenten dat zij omvat en de globale netwerkstructuur alsmede de kenmerken van de communicatiewegen zoals eenzijdig/tweezijdig, de richting (verticaal, horizontaal en diagonaal) en
de capaciteit voor boodschappen.
Communicatiemiddelen
Binnen organisaties bestaan vele communicatiemiddelen die de relaties die in de communicatiestructuur zijn weergegeven, gestalte geven. Ze variëren van een persoonlijk gesprek
tussen twee medewerkers op de werkvloer tot een officieel schrijven van de directeur.
Globaal kunnen zij worden onderverdeeld in:
– mondelinge communicatiemiddelen;
– schriftelijke communicatiemiddelen;
– optische of akoestische communicatiemiddelen;
– gedragsmatige communicatiemiddelen.
Opgemerkt wordt dat de genoemde categorieën niet absoluut van elkaar kunnen worden
onderscheiden, ze kunnen elkaar overlappen, in elkaar overvloeien en op deze wijze de
overdracht van een boodschap ’gezamenlijk’ constitueren.
Elk van de genoemde soorten middelen heeft specifieke eigenschappen en kenmerken, die
hierna, zeer globaal, besproken worden. In Hoofdstuk 5 wordt ten aanzien van de
onderscheiden categorieën het (beoogd) functioneren geproblematiseerd.
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Mondelinge communicatie is sterk tijd- en ruimtegebonden, dat wil zeggen dat zender en
ontvanger(s) op hetzelfde moment op dezelfde plaats beschikbaar dienen te zijn (uiteraard
geldt dit niet bij het gebruik van de telefoon). In dat geval is een zeer snelle informatieuitwisseling mogelijk.
Mondelinge communicatie (een gesprek bijvoorbeeld) heeft daarnaast een sterk persoonlijk
karakter (de ontvanger percipieert de zender direct, zie paragraaf 3.1.1), en het is mogelijk
in de interactie direct in te spelen op de reactie van de aangesprokene. Wanneer grotere
groepen mensen bereikt moeten worden, neemt de mogelijkheid tot reactie uiteraard sterk
af.
Schriftelijke communicatie kent ook vormgebonden eigenschappen.
In de eerste plaats maakt schriftelijke communicatie het mogelijk relatief onafhankelijk
van tijd en plaats te communiceren. Daardoor vervalt echter ten opzichte van mondelinge
communicatie de directe reactiemogelijkheid van de ontvanger, zodat de boodschap niet
snel kan worden bijgesteld.
Ten tweede is een verspreiding van eenzelfde boodschap door een zender aan een groot
aantal ontvangers relatief eenvoudig.
Ten derde kan schriftelijke communicatie eenvoudig in archieven worden opgeslagen.
Optische en akoestische communicatie kent in combinatie met schriftelijke en mondelinge
communicatievormen een sterk ondersteunende werking. Haar belang mag dan ook zeer
zeker niet worden onderschat (Van der Geest 1995b).
Ook gedragsmatige communicatie, houding, voorkomen, etcetera, heeft een sterk ondersteunend karakter. Van belang is te constateren dat deze ondersteunende communicatievorm moeilijk bewust en doelgericht te besturen en beheersen is.
Het specifiek gebruik van de communicatiemiddelen
Het specifiek gebruik van het communicatiesysteem verwijst naar de wijze waarop de
verschillende communicatiemiddelen daadwerkelijk worden gebruikt. Wordt de vergadering goed geleid? Is een rapport duidelijk geschreven?, enzovoorts. Dit specifieke gebruik
is verbonden met de individuele vaardigheden van de gebruikers van de verschillende
communicatiemiddelen, inzonderheid de teksten.
Voor een uitgebreide uitwerking van dit element van het communicatiesysteem wordt
verwezen naar Hoofdstuk 5.
De hierboven behandelde elementen van het communicatiesysteem – communicatiestructuur, communicatiemiddelen en het specifieke gebruik van deze middelen - vormen te
zamen een beschrijving van het communicatiegedrag, zoals dat in de organisatie plaats
vindt. Het vierde element, het hieronder te behandelen ’beeld van de communicatiepraktijk’, vormt zoals zal blijken enerzijds een weerspiegeling van het gedrag in het
communicatiesysteem alsmede de invoer en uitvoer van dit systeem, en is anderzijds een
belangrijke factor in de verklaring van het communicatiegedrag (Falcione en anderen
1987; in Reezigt 1995: 42). In deze zin is dit element een belangrijk aandachtspunt bij het
inzichtelijk maken van het communicatiesysteem.
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Het beeld van de communicatiepraktijk
Organisatieleden vormen zich in de loop van de tijd een beeld van de communicatiepraktijk. Dit beeld is gestoeld op enerzijds de informatie die van anderen wordt ontvangen over
en anderzijds eigen ervaringen met deze praktijk. Het beeld van de communicatiepraktijk
is een intersubjectief construct op basis van de percepties van de organisatieleden ten
aanzien van de communicatiepraktijk (vergelijk Poole en McPhee 1983, Falcione en
anderen 1987; in Reezigt 1995: 42). Het is een intersubjectief fenomeen dat voortdurend in
de onderlinge interactie tussen de organisatieleden en op basis van hun ervaringen met de
communicatiepraktijk wordt gestructureerd en geherstructureerd. Hieruit volgt dat binnen
één organisatie verschillende beelden kunnen bestaan. Dit kan in de eerste plaats het
gevolg zijn van het feit dat verschillende subsystemen binnen de organisatie – afdelingen,
groepen, etcetera – in verschillende omgevingen opereren en dat deze groepen van
medewerkers andere ervaringen opdoen. Falcione en anderen merken in dit verband op:
"(...) perceptions are influenced by the experiences one has with the immediate environment, and it would be inappropriate to access the global perceptions of an entire organization from employees who interact within a limited subsystem environment" (1987: 199).
In de tweede plaats kunnen verschillende beelden ontstaan als gevolg van de interactiepatronen binnen de organisatie. Op grond hiervan mag worden verwacht dat verschillende
beelden zich met name zullen vormen langs organisatorische scheidslijnen, dus binnen
afdelingen, hiërarchische lagen, etcetera.
Het beeld van de communicatiepraktijk brengt dynamiek binnen het communicatiesysteem:
enerzijds wordt het mede bepaald door de wijze waarop de interne communicatie plaatsvindt (de ervaringen), anderzijds beïnvloedt het beeld op haar beurt het communicatiegedrag en dus ook de uitkomsten van dit gedrag. Te zamen vormen zij de communicatiepraktijk. Hierbij spelen de door Weick (1979; in Reezigt 1995: 43) beschreven Enactment - Selection - Retention-cycli een rol. De organisatieleden maken een selectie uit de
veelheid aan gebeurtenissen waarmee zij worden geconfronteerd. Voor verdere zingeving
selecteren zij met name gebeurtenissen die passen binnen het reeds gevormde beeld.
Hierdoor ontstaat een cyclus van acties, selectie, zingeving en actie die het heersende
beeld veelal versterkt (Van der Geest 1995a). Het opnemen van het beeld van de communicatiepraktijk als onderdeel van het communicatiesysteem geeft nadrukkelijk uitdrukking
aan de opvatting van het communicatieklimaat als een interactie tussen organisatiekenmerken en percepties van organisatieleden en betekent het incorporeren van noties uit het
interpretatieve paradigma in het conceptuele model.
De plaats van het beeld van de communicatiepraktijk in het communicatiesysteem geeft
het een centrale rol bij het zichtbaar maken van de kenmerken van de organisationele
communicatie. Ten eerste vormt zij een indirecte beschrijving, via de percepties van de
organisatieleden, van de communicatiepraktijk (Poole en McPhee 1983; in Reezigt 1995:
43). Deze indirecte beschrijving kan eventueel op haar validiteit worden getoetst door (1)
vergelijking met de resultaten van observaties, documentanalyse, etcetera en (2) de mate
van convergentie tussen de beleving van de organisatieleden vast te stellen (Guion 1973;
Poole 1985; in Reezigt 1995: 43). Ten tweede geldt het beeld van de communicatiepraktijk, als intersubjectief construct, in zekere zin als een gegeven voor het individuele
organisatielid dat zijn of haar communicatiegedrag in belangrijke mate beïnvloedt.
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In het voorgaande is aangegeven dat het beeld van de communicatiepraktijk een wederzijds verband kent met de overige elementen van het conceptuele model van het organisationele communicatiesysteem. Ook tussen de overige elementen van het model bestaan
wederzijdse relaties. De invulling van de structuur zal bijvoorbeeld beperkingen opleggen
aan het gebruik van communicatiemiddelen, terwijl anderzijds de beschikbare middelen
mede bepalen welke structuren mogelijk zijn, etcetera. Aldus resulteert een model van het
interne communicatiesysteem zoals weergegeven in figuur 3.3.

figuur 3.3 Model van het communicatiesysteem (Reezigt 1995: 43)

3.3.2.3 Coördinatie en communicatiesysteem
De uitkomsten van de voorafgaande paragrafen kunnen worden geïntegreerd in een
conceptueel model van de organisationele communicatie en haar organisationele context.
Zie onderstaande figuur (3.4).

figuur 3.4 Het interne communicatiesysteem en haar organisationele context (Reezigt 1995: 67). ’Invloed dc’= invloed directe
chef
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In dit model is het interne communicatiesysteem afhankelijk van de gebruikte coördinatiemechanismen, welke op hun beurt weer afhankelijk zijn van de aard van de omgeving en
de technologie, alsmede de leeftijd en omvang van de organisatie en de mate van externe
controle. Communicatieproblemen die zich in organisaties voordoen worden verondersteld
het gevolg te zijn van de hierna genoemde problemen.
1. Een gebrekkige aansluiting tussen de contingentiefactoren enerzijds en de coördinatiemechanismen anderzijds (vergelijk Bots en Jansen 1989; in Reezigt 1995: 44).
Wanneer bijvoorbeeld bij een zeer instabiele en complexe technologie en/of omgeving
wordt gekozen voor coördinatie door middel van planning zullen communicatieproblemen optreden zoals te late en dus verouderde informatie, niet accurate en onbruikbare
informatie.
2. Een gebrekkige aansluiting tussen de coördinatiemechanismen enerzijds en het communicatiesysteem anderzijds (vergelijk Bots en Jansen 1989; in Reezigt 1995: 44).
Wanneer bijvoorbeeld laterale relaties het dominante coördinatiemechanisme vormen
dan zal het communicatiesysteem de mogelijkheden voor deze relaties moeten bieden.
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen communicatieproblemen die het
gevolg zijn van het ontbreken van de noodzakelijke communicatiewegen in de structuur
en communicatieproblemen die samenhangen met de invulling van deze communicatiewegen of te wel de communicatiemiddelen en het specifieke gebruik daarvan.
Ondanks dat in principe de communicatiestructuur de mogelijkheden voor een goede
afstemming biedt, kan omdat bijvoorbeeld het gekozen communicatiemiddel niet past,
vergaderingen slecht worden geleid en voorbereid, etcetera, toch niet aan de uit de coördinatiemechanismen volgende eisen worden voldaan.
Het interne communicatiesysteem functioneert binnen de beperkingen en mogelijkheden
die door de organisationele context worden gesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld kortere
communicatiewegen om reden van informatievoorziening wenselijk zijn, maar gegeven de
organisatiestructuur en -cultuur niet realiseerbaar. Wanneer het oplossen van communicatieproblemen wijzigingen in het interne communicatiesysteem vereisen die op hun beurt
weer een aanpassing van de organisationele context vragen, moeten de voor- en nadelen
van de aanpassing van de context tegen elkaar afgewogen worden.
Op basis van het bovenstaande kan het geschetste model een rode draad vormen voor de
beschrijving van de organisationele communicatie. Het is niet een volledige beschrijving,
maar een beschrijving waarin wel de relevante aspecten weergegeven zijn.

3.3.3

Het conceptueel diagnosemodel voor interne communicatie

Op basis van het conceptueel organisatie- en communicatiemodel, kan een diagnosemodel
voor interne communicatie opgesteld worden (zie Reezigt 1995: 66 en verder).
Het conceptueel diagnosemodel vormt een vertaling van het conceptueel organisatiemodel
naar het object van diagnose, in dit geval het communicatieklimaat. De basis van het
conceptueel diagnosemodel wordt gevormd door figuur 3.4. Op basis van literatuuronderzoek (zie Reezigt 1995: 66) bleken vier aan communicatie gerelateerde aspecten aan de
beschrijving van het communicatieklimaat te moeten worden toegevoegd, te weten de
dimensies Relaties, Tevredenheid, Mobiliteit en Invloed directe chef. Positieve relaties en
tevredenheid bevorderen communicatie, terwijl zij zelf weer mede bepaald worden door de
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ervaringen met de interne communicatie en door de informatie die men ontvangt. Een
grote wens tot promotie (mobiliteit) resulteert in een voorzichtig communicatiegedrag, met
name in opwaartse richting, waarbij nadruk wordt gelegd op positieve resultaten en fouten
en dergelijke worden verdoezeld. De gepercipieerde invloed van de directe chef op het
werk en de carrière van de zender heeft daarbij een versterkend effect (Adelstein en Keats
Sparrow 1983; in Reezigt 1995: 66).
Op basis van genoemd literatuuronderzoek zijn aan de elementen Invoer, Communicatiestructuur, Communicatiemiddelen, Specifiek gebruik van communicatiemiddelen, Uitvoer
en Gerelateerde Aspecten (tevredenheid, relaties, mobiliteit en invloed directe chef) van
het communicatieklimaat dimensies en subdimensies te onderscheiden. Deze (sub)dimensies beschrijven de verschillende elementen. In tabel 3.3 zijn ze per element van het
communicatieklimaat weergegeven. De combinatie van deze tabel en het eerst weergegeven model in figuur 3.4 (zie paragraaf 3.3.2.3) vormt het conceptueel diagnosemodel dat
aan het instrument ten grondslag ligt.

Dimensies

Omschrijving

Element: Invoer
1.

Verzenden van informatie

De hoeveelheid verzonden informatie

Element: Communicatiestructuur
2.

Richting van communicatie

De verhouding in tijd tussen hiërarchisch gezien opwaartse,
neerwaartse en horizontale communicatie

3.

Tweezijdigheid

De mate waarin communicatiewegen tweezijdig zijn

4.

Communicatiedichtheid

De hoeveelheid informatie die door de verschillende communicatiewegen stroomt

5.

Positie directe chef

Hoe centraal is de rol van de directe chef in de informatievoorziening

6.

Kwaliteit bronnen

De kwaliteit van de uit de verschillende bronnen verkregen
informatie

7.

Accuratesse informatie naar richting

De accuratesse van de informatie verkregen uit de verschillende hiërarchische richtingen

8.

Gatekeeping

De hoeveelheid informatie die in de verschillende hiërarchische richtingen wordt doorgegeven in verhouding tot de
totale hoeveelheid ontvangen informatie

9.

Samenvatten

De mate waarin informatie samengevat wordt doorgegeven
in de verschillende hiërarchische richtingen

10. Logische opbouw vergaderstructuur

De mate waarin vergaderingen in de lijn elkaar op een
logische manier in de tijd opvolgen

11. Volledigheid vergaderstructuur

De mate waarin de vergaderstructuur in de lijn geen ’gaten’
kent

12. Tijdsduur vergadercyclus

De tijdsduur van een volledige vergadercyclus in de lijn
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Element: Communicatiemiddelen
13. Modaliteit

De verhouding (in tijd) tussen het gebruik van mondelinge,
schriftelijke, telefonische en andere communicatiemiddelen

14. Kwaliteit communicatiemiddelen

De kwaliteit van de via verschillende middelen verkregen
informatie

15. Kwaliteit informatie Dienstencommissie/On- De kwaliteit van de door de Dienstencommissie/Ondernedernemingsraad
mingsraad verzonden informatie
Element: Specifiek gebruik communicatiemiddelen:
16. Belang vergaderingen

Het belang dat door de participanten aan de verschillende
vergaderingen wordt gehecht

17. Frequentie vergaderingen

Frequentie van de verschillende vergaderingen per maand

18. Tijdsduur vergaderingen

Tijdsduur van de verschillende vergaderingen

19. Voorbereidingstijd vergaderingen

De benodigde voorbereidingstijd voor de verschillende
vergaderingen

20. Inhoudelijke kwaliteit vergaderingen

De mate waarin tijdens de vergaderingen volgens de participanten relevante informatie-uitwisseling plaatsvindt

21. Kwaliteit ondersteuning vergaderingen

De mate waarin de verschillende vergaderingen worden
ondersteund door informatie vooraf

22. Tevredenheid vergaderingen

De tevredenheid van de participanten over de verschillende
vergaderingen

Element: Uitvoer
23. Ontvangst informatie

De hoeveelheid ontvangen informatie

24. Overload

In hoeverre wordt meer informatie ontvangen dan kan
worden gehanteerd

Element: Gerelateerde aspecten
25. Tevredenheid

De mate van tevredenheid over de organisatie, werk en
communicatie

26. Relaties

De aard van de onderlinge relaties: in hoeverre bevorderen
of belemmeren zij open communicatie

27. Mobiliteit

De mate waarin wordt gestreefd naar een hogere positie
binnen de organisatie

28. Invloed directe chef

De gepercipieerde invloed van de directe chef op werk en
carrière

tabel 3.3 Dimensies van het communicatieklimaat (Reezigt 1995: 67-69)

Het conceptueel organisatiemodel is, zoals gezegd, de basis voor het conceptueel diagnosemodel. In beide modellen is er sprake van contingentie, terwijl ook de elementen van het
organisatiemodel in het diagnosemodel terugkomen. Dit blijkt onder andere bij de
invulling van het communicatiesysteem: structuur in het organisatiemodel komt terug in de
communicatiestructuur, de communicatiemiddelen en het specifieke gebruik van deze
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middelen vormen toespitsingen van het element technologie, het beeld van de communicatiepraktijk is onderdeel van de cultuur.
In Bijlage A is het conceptueel diagnosemodel opgenomen, waarbij de tabel ook inzicht
geeft in de meetvragen die in de enquête opgenomen zijn.

3.4

De normen

De resultaten van de analyse van de organisatie en de interne communicatie moeten
gerelateerd worden aan normen, teneinde te kunnen komen tot een waardering van de
resultaten. In deze paragraaf wordt beschreven hoe deze normen zijn vastgesteld (zie ook
Reezigt 1995: 69 en verder). In het diagnose-instrument worden drie bronnen van normen
gehanteerd, te weten: de doelstellingen van de organisatie, de organisatie- en communicatietheorie en de organisatieleden. Een vierde bron van normen wordt gevormd door de
expertise van de diagnost(en) die de diagnose uitvoert (uitvoeren).
De op de theorie gebaseerde normen kunnen vooraf in het instrument worden aangegeven.
De normen die worden ontleend aan de doelstellingen van de organisatie en de organisatieleden kunnen daarentegen pas tijdens de diagnose worden geëxpliciteerd; ze zijn zelf
onderwerp van onderzoek. Hieronder zijn allereerst deze twee laatste bronnen van normen
aan de orde, vervolgens wordt ingegaan op de normen uit de theorie.

3.4.1

Doelstellingen van de organisatie

De communicatiedoelstellingen van een organisatie kunnen expliciet zijn geformuleerd dan
wel afleidbaar zijn uit andere, minder specifieke doelstellingen, zoals ’de organisatie
streeft naar een grote betrokkenheid van de medewerkers bij het organisatiebeleid’. In het
laatste geval verdient het aanbeveling de afgeleide communicatiedoelstellingen expliciet
door de organisatieleiding te laten bevestigen. De communicatiedoelstellingen van de
organisatie zullen indien mogelijk al onderwerp zijn in de eerste oriënterende gesprekken
met de organisatie. Daarnaast kunnen zij worden bepaald op basis van documentanalyse en
interviews.

3.4.2

Normering door de organisatieleden

Organisatieleden kennen als geen ander de eigen organisatie en het werk. Deze kennis
betreft vaak niet alleen hoe het is, maar ook hoe het zou moeten zijn om de organisatie
beter te laten functioneren. In organisaties wordt meer en meer van deze beschrijvende en
normerende kennis gebruik gemaakt: ’de echte specialisten zitten op de werkvloer’.
Naast inzicht in problemen en mogelijke oplossingsrichtingen vormen de door de organisatieleden gehanteerde normen ook een belangrijke indicatie voor het draagvlak van
veranderingen. Wanneer de voorgestelde veranderingen congruent zijn met de normen van
de organisatieleden zullen zij een groter draagvlak kennen. Zijn zij daarentegen niet in
overeenstemming met genoemde normen, dan moet op weerstand worden gerekend.
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Tijdens de diagnose wordt op verschillende manieren getracht zicht te krijgen op de
normen die de organisatieleden zelf hanteren. Tijdens de interviews wordt expliciet
geïnformeerd naar de problemen die naar mening van de respondenten bestaan en hoe
deze zouden kunnen worden opgelost. Vooral in de schriftelijke enquête is de normering,
de gewenste situatie, impliciet of expliciet uitgebreid aan de orde.

3.4.3

Normering vanuit de organisatie- en communicatietheorie

Op basis van de organisatietheoretische literatuur is een invulling te geven aan de relatie
tussen de aard van de omgeving, de technologie en de verschillende coördinatiemechanismen (voor een beknopte beschrijving wordt verwezen naar paragraaf 3.2). Voor de
tweede stap in het conceptueel diagnosemodel, van coördinatiemechanisme naar communicatieklimaat, kunnen in de organisatietheoretische literatuur ook aanknopingspunten
worden gevonden (zie Reezigt 1995). Hieronder wordt per coördinatiemechanisme
puntsgewijs het ’normale’ bijpassende communicatieklimaat kort beschreven. Deze
beschrijvingen geven aan welke waarden van de (sub)dimensies van het conceptueel model
’normaal’ gesproken mogen worden verwacht en tevens welke (sub)dimensies met name
aandacht vragen. De beschrijvingen vormen dus een leidraad en bieden geen harde
normen. De beschrijvingen op grond van de afzonderlijke coördinatiemechanismen kunnen
als basis dienen voor het maken van combinaties. Directe supervisie en laterale relaties
spelen binnen bijna elke organisatie-afdeling een rol. Daarnaast zal bij standaardisatie van
werkprocessen en standaardisatie van vaardigheden in uitzonderingssituaties met name
gebruik worden gemaakt van respectievelijk directe supervisie en laterale relaties. In de
praktijk spelen de hieruit resulterende combinaties, met dus een belangrijke plaats voor
directe supervisie en laterale relaties, een belangrijke rol. Hieronder wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan directe supervisie, standaardisatie van werkprocessen,
standaardisatie van resultaten, standaardisatie van vaardigheden en laterale relaties.

Directe supervisie
(Zie Reezigt 1995: 72)
1. Directe supervisie is een van de uitwerkingen van het regelen en vereist veel communicatie. Deze communicatie is sterk verticaal gericht en dan nog in het bijzonder neerwaarts. De directe chef neemt de belangrijkste plaats in in de informatievoorziening.
De neerwaartse communicatie betreft planning, regelgeving, etcetera, de opwaartse
communicatie betreft controle van de uitgevoerde werkzaamheden. Voor communicatiebeoordeling is, hierbij aansluitend, met name de kwaliteit van de bronnen in de
hiërarchische lijn van belang.
2. Directe supervisie gaat samen met sterke centralisatie, hetgeen betekent dat de lagere
hiërarchische niveaus niet of nauwelijks in de strategische of organisatorische besluitvorming worden betrokken. Beleidsinformatie kent dan ook een geringe plaats
binnen de interne communicatie. Verticale coördinatie vindt ook plaats via de hiërarchie.
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3. De communicatie is met name mondeling, hetgeen betekent dat de kwaliteit van deze
middelen veel aandacht vereist (en empirisch moeilijk observationeel onderzoekbaar
is).
4. De communicatie is weinig formeel van aard. Vergaderingen vinden meestal plaats
binnen kleine onderdelen en kennen een geringe frequentie. De vergaderingen worden
sterk gedomineerd door de directe chef. De vergaderstructuur volgt de hiërarchische
lijn. Volledigheid en logische opbouw van deze structuur zijn van groot belang. Voor
zover vergaderingen een substituut vormen voor direct contact tussen chef en ondergeschikte, met name binnen grotere of verspreide onderdelen, is een korte vergadercyclus en dus een hoge frequentie van belang.
5. Om begripsproblemen te voorkomen dan wel te corrigeren is het belangrijk dat de
communicatiemiddelen in de hiërarchische lijn tweezijdig van karakter zijn.
6. De mate van samenvatten en gatekeeping zal veelal niet groot zijn, dit is echter wel
afhankelijk van het aantal ondergeschikten waaraan een chef direct leiding geeft (hoe
groter het aantal ondergeschikten, des te meer zal moeten worden samengevat en hoe
minder van de ontvangen informatie zal kunnen worden doorgegeven).
7. De ontvangen informatie zal met name betrekking hebben op het werk en minder op
het beleid, al is dit wel afhankelijk van de plaats in de hiërarchie. De ontvangen
informatie zal een rol moeten vervullen in het doen accepteren van besluiten.
8. De informatie die over andere afdelingen wordt ontvangen is gering voor zover het
onderdelen betreft die boven de respondent in de hiërarchie ’bij elkaar komen’. Over
de onderdelen die op het niveau van de focuspersoon elkaar raken en waarvan hij de
chefs treft in vergaderingen ontvangt hij wel vrij veel informatie. Het gemiddelde
organisatielid is echter gering geïnformeerd.
9. Het gevaar van overload hoger in de hiërarchie is nadrukkelijk aanwezig.
10. In verband met het veelvuldige mondelinge contact tussen directe chef en ondergeschikte en de belangrijke positie van de laatste in de informatievoorziening is met
name een goede relatie hier van belang.
11. De gepercipieerde invloed van de directe chef zal gevolgen hebben voor de communicatie, omdat de directe chef in de interne communicatie een belangrijke plaats inneemt.
De combinatie van een hoge gepercipieerde invloed, een hoog mobiliteitsstreven en
een slechte relatie geeft een grote kans op het optreden van vertekening.

Standaardisatie van werkprocessen
(Zie Reezigt 1995: 73)
1. Standaardisatie van werkprocessen is een van de vormen van sturing, hetgeen betekent
dat er relatief weinig gecommuniceerd zal worden; de communicatiedichtheid is
gering. Deze geringe communicatiedichtheid domineert in feite alle andere kenmerken
van de interne communicatie. De communicatie die wel plaatsvindt heeft met name
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betrekking op het vestigen van de standaardisatie en op uitzonderingssituaties, waarbij
in het bijzonder wordt teruggegrepen op directe supervisie (zie hiervoor).
2. De belangrijkste bron van informatie wordt gevormd door de afdelingen die de inhoud
van de werkprocessen vaststellen, de zogenoemde technostructuur.
3. De communicatie is sterk geformaliseerd met een sterke nadruk op schriftelijke
middelen in de vorm van handboeken, procedureschema’s en standaardformulieren
voor controle. Met name de kwaliteit van de schriftelijke middelen is dan ook van
belang.
4. Een belangrijk gevaar is het optreden van verkokering in de interne communicatie
waarbij bijna uitsluitend binnen onderdelen en nauwelijks over onderdeelsgrenzen heen
wordt gecommuniceerd.
5. Omdat vanuit het oogpunt van coördinatie relatief weinig informatie over de organisatie als geheel, andere afdelingen, etcetera, wordt ontvangen, kunnen de informatie van
de Dienstencommissie/Ondernemingsraad, interne publikaties en dergelijke een
belangrijke integrerende functie vervullen.
6. De vergadercyclus kan zonder dat dit problemen oplevert lang zijn omdat de coördinatie door formalisatie plaatsvindt en de omgeving zeer stabiel is.
7. Vergaderingen hebben enige betekenis in het naar beneden vertalen van het beleid
(verticale coördinatie).
8. Er bestaat slechts een geringe kans op overload. Overload moet hier met name worden
opgevat als een teken dat het coördinatiemechanisme niet voldoet, omdat te vaak
bijstellingen, al dan niet via directe supervisie, moeten plaatsvinden.
9

De relaties tussen de organisatieleden zijn van minder belang.

Standaardisatie van resultaten (performance control)
(Zie Reezigt 1995: 74)
1. Standaardisatie van resultaten wordt met name verbonden aan organisaties die gekenmerkt worden door een divisiestructuur. Steeds meer, ook niet gedivisionaliseerde,
organisaties maken gebruik van dit coördinatiemechanisme. Toch blijft de invloed van
performance control op de interne communicatie beperkt. Binnen de afdelingen kan
namelijk zelf worden bepaald hoe de vastgestelde resultaten worden gehaald en
worden andere coördinatiemechanismen gebruikt.
2. De communicatie vindt met name plaats in verticale richting. Enerzijds betreft het
afspraken over het ’contract’ (met name top-down) anderzijds informatie over de
behaalde resultaten (bottom-up).
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3. De communicatiedichtheid is in de verticale lijn weliswaar groter dan in de horizontale
lijn, maar ook daar is ze beperkt. Toch is de kwaliteit van de bronnen in de verticale
lijn het meest van belang.
4. Voor zover de directe chef een rol speelt bij het vaststellen van het contract kan er
sprake zijn van een tijdelijk intensief contact, verder slechts marginaal.
5. Gatekeeping en samenvatten zullen beide nadrukkelijk plaatsvinden vanwege de grote
mate van zelfstandigheid van de afdelingen en de geschatte onnodigheid meer gedetailleerde informatie door te geven (top-down en bottom-up).
6. De communicatie zal met name schriftelijk van aard zijn. Beide contractpartijen zullen
formalisatie nastreven. De kwaliteit van de schriftelijke middelen is dus in het
bijzonder van belang.
7. De verschillende eenheden zullen weinig informatie over andere onderdelen ontvangen.
Evenals bij standaardisatie van werkprocessen bestaat het gevaar van verkokering.
Brede informatieverstrekking over de organisatie (interne publikaties) en de informatie
van de Dienstencommissie/Ondernemingsraad kan hiervoor soelaas bieden.
8. Indien in het geval van standaardisatie van resultaten uitzonderingscoördinatie vereist
is, dan is directe supervisie het meest voor de hand liggende mechanisme; de relatie
met de contractgever vereist dit in feite.

Standaardisatie van vaardigheden
(Zie Reezigt 1995: 75)
1. Standaardisatie van vaardigheden (opgestelde eisen met betrekking tot de vaardigheden
waaraan medewerkers van een organisatie moeten voldoen) is een vorm van sturen,
hetgeen betekent dat er relatief weinig wordt gecommuniceerd; de specialisten zijn zelf
verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en controle van hun werkzaamheden.
Uitzonderingscoördinatie vindt plaats door middel van laterale relaties (zie hierna).
2. De complexiteit van de situatie leidt tot een sterke decentralisatie van strategische en
in mindere mate ook van organisatorische besluitvorming. Verticale coördinatie vindt
met name plaats doordat de beslissingen voor een belangrijk deel in één hand liggen,
namelijk bij de professionals, dus op de werkvloer.
3. De professionals zullen voor zover communicatie noodzakelijk is met name gebruik
maken van mondelinge middelen, de directie/leiding daarentegen zal trachten te
formaliseren hetgeen een nadruk op schriftelijke middelen, bijvoorbeeld in de vorm
van standaardformulieren voor declaraties, etcetera, betekent. De kwaliteit van de
mondelinge middelen en dan in bijzonder het directe contact tussen twee personen is
het meest van belang.
4. De dominante richting van communicatie is horizontaal, maar voor de verticale
coördinatie is er ook sprake van communicatie in de hiërarchische lijn waarbij het
zwaartepunt en initiatief echter laag in de organisatie liggen.
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5. Vergaderingen zijn met name van belang voor verticale coördinatie, horizontale
uitzonderingscoördinatie vindt plaats door middel van losse contacten. De frequentie
van vergaderingen is niet hoog.
6. Goede relaties zijn zowel in horizontale als verticale richting van belang. In horizontale richting echter niet zo sterk als bij coördinatie door middel van laterale relaties.

Laterale relaties
(Zie Reezigt 1995: 76)
1. Coördinatie door middel van laterale relaties vraagt veel communicatie.
2. Communicatie zal met name in horizontale richting plaatsvinden. Er is sprake van een
grote communicatiedichtheid, ook over afdelingsgrenzen heen: er wordt veel informatie
over andere onderdelen ontvangen. De kwaliteit van bronnen in horizontale richting
vraagt veel aandacht.
3. De communicatie is met name mondeling van aard, met een nadruk op directe contacten, kleine bijeenkomsten, etcetera. De kwaliteit van deze communicatiemiddelen is
dan ook in het bijzonder van belang.
4. Tweezijdigheid van communicatiewegen tussen gelijken is van groot belang voor het
goed functioneren van de interne communicatie.
5. Omdat de organisatieleden veel informatie ontvangen (zie 1 en 2) is de neiging tot
veel gatekeeping en samenvatten vrij groot, teneinde de hoeveelheid informatie zoveel
mogelijk hanteerbaar te maken. Er bestaat overigens toch een reële kans op overload.
Mag deze bij directe supervisie eerder in de top van de organisatie worden verwacht,
hier zal overload in het bijzonder lager in de hiërarchie optreden.
6. Vergaderingen zijn belangrijk. Ze zullen nu echter niet door de directe chef worden
gedomineerd, maar in het teken staan van afspraken en informatie-uitwisseling tussen
gelijken. In grotere organisaties kunnen werkgroepen, taakgroepen en dergelijke
worden verwacht. Gezien het instabiele karakter van de situatie zal de vergadercyclus
niet te veel tijd in beslag nemen.
7. Wanneer laterale relaties het dominante coördinatiemechanisme vormen in een
organisatie, de adhocratie (Mintzberg 1983), zal er niet echt sprake van beleidsbepaling zijn. De strategische richting waarin de organisatie zich beweegt kan worden
opgevat als een vooraf onbedoeld patroon in een aantal opeenvolgende, maar losstaande beslissingen. Van bewuste verticale coördinatie en de daarmee verbonden communicatie is geen sprake.
8. Goede horizontale relaties zijn bij dit coördinatiemechanisme van enorm belang.
Berust bij directe supervisie de coördinatie mede op de hiërarchische verhouding, bij
laterale relaties kan zij uitsluitend plaatsvinden op basis van open informatie-uitwisseling en overtuigen.
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Los van de bovenstaande aan de organisatietheorie ontleende normen kan nog een aantal
normen worden genoemd, gebaseerd op de communicatietheorie. Zij betreffen niet zozeer
de aansluiting tussen coördinatiemechanisme en interne communicatie, maar behelzen
meer de interne communicatie in het algemeen.
– Communicatie over weinig schijven valt te prefereren boven communicatie over veel
schijven. Hiervoor kunnen twee redenen worden genoemd. Ten eerste zal naarmate
communicatie over meer schijven loopt, hetgeen wil zeggen dat er telkens coderingen
en decoderingen plaatsvinden, de kans op verstoring en vertekening toenemen. Vertekening is daarbij negatief gecorreleerd met vertrouwen en positief met mobiliteit. Ten
tweede zal naarmate het aantal schijven toeneemt de snelheid van informatie-overdracht
afnemen.
– Horizontale communicatie is te prefereren boven verticale communicatie omdat zij
minder kans op vertekening geeft aangezien bij horizontale communicatie de hiërarchische positie en de daaraan verbonden belangen geen rol spelen.
– Mondelinge communicatiemiddelen zijn te prefereren boven schriftelijke omdat ze
snellere communicatie mogelijk maken, minder snel leiden tot ’overload’ en vanwege
het directe contact de mogelijkheid bieden eventuele interpretatieproblemen snel op te
lossen.
– Communicatiemiddelen die een directe interactie mogelijk maken zijn te prefereren
omdat zij de mogelijkheid bieden misinterpretaties direct te corrigeren.

3.5

De diagnose

In deze paragraaf wordt besproken op welke wijze de informatie aangaande de organisatie
en de interne communicatie vergaard dient te worden. Ten eerste wordt de fasering van
onderzoek ter zake weergegeven (3.5.1), waarna de diagnosetechnieken worden besproken
(3.5.2): het documentonderzoek, de interviews, de schriftelijke enquête (de audit) en de
observatie. Zie voor deze informatievergaringstechnieken ook (en uitvoeriger) Reezigt
1995: 79 en verder.
In deze paragraaf wordt dus aangegeven hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden: er
is dus sprake van methodologische eisen. Om een vrijwel constante herhaling van de
woorden dienen en moeten te vermijden, is ervoor gekozen de formuleringen te ontdoen
van deze woorden en de zinnen eenvoudiger te formuleren, waardoor de indruk kan
ontstaan dat het een beschrijving van (uitgevoerd) onderzoek betreft. Vooraf zij gemeld dat
deze lezing niet de bedoelde is, het gaat steeds, zoals gezegd, om methodologische eisen.

3.5.1

Fasering

Met betrekking tot de fasering van het diagnose-onderzoek wordt normaal de door Jonker
(1990; in Reezigt 1995: 79) gegeven indeling gevolgd:
– plannen;
– dataverzameling;
– data-analyse;
– beoordeling.
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In de planningsfase worden, voor zover op voorhand mogelijk, met de opdrachtgever voor
de drie daarna volgende fasen concrete afspraken gemaakt. Deze afspraken betreffen
ondermeer de tijdsduur van het onderzoek, de tijdsinvestering van zowel de organisatie als
de onderzoekers, de beschikbaarheid van databronnen en personen, benodigde faciliteiten
zoals werkruimte en dergelijke. De overige drie fasen behoeven naar mijn mening geen
toelichting. Praktisch zijn zij overigens niet meer dan slechts globaal van elkaar te
onderscheiden: dataverzameling, data-analyse en -beoordeling worden reeds uitgevoerd
wanneer nog niet alle data beschikbaar zijn, en sturen mogelijk het verzamelen van
volgende data. Aan dit probleem en de fasering zal in de volgende paragraaf nog verder
aandacht worden besteed.

3.5.2

De diagnosetechnieken en het diagnosesysteem

Het instrument dat bij het onderzoek gebruikt is kent vier methoden van dataverzameling,
die hieronder worden besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde:
1. documentonderzoek;
2. interviews;
3. schriftelijke enquête;
4. observatie.
Omdat de methoden van dataverzameling, het diagnosesysteem en de methoden voor
analyse en beoordeling nauw met elkaar zijn verweven worden ze hieronder gezamenlijk
behandeld.

3.5.2.1 Documentonderzoek
Documentanalyse kent een tweeledig doel, afhankelijk van de fase van het onderzoek. In
het begin van het onderzoek is het doel door middel van documenten een eerste, nog zeer
globaal inzicht te krijgen in de organisatie en het communicatieklimaat alsmede de
communicatiedoelstellingen. Dit is van groot belang voor de voorbereiding van de
interviews en de schriftelijke enquête. De documenten die worden geanalyseerd zijn
beleidsplannen, (sociale) jaarverslagen, bedrijfsdocumentatie, rapportages van eerdere
onderzoeken, handboeken, en dergelijke. Later in het onderzoek wordt het documentonderzoek gestuurd door meer concrete vraagstellingen die volgen uit de interviews, de
schriftelijke enquête en de observaties. Het onderzoek richt zich dan veel meer op
vergaderverslagen, specifieke rapportages, etcetera.

3.5.2.2 Interviews
In termen van Segers (1983; in Reezigt 1995: 80) kunnen de gebruikte interviews worden
gekenschetst als ’focused’: de onderwerpen die aan de orde dienen te komen worden
vooraf bepaald, het bepalen van de volgorde en de formulering van de vragen is aan de
interviewer. Naast deze vooraf bepaalde onderwerpen wordt veel ruimte gelaten voor het
bewandelen van door de respondent ingeslagen zijpaden, met als doel zo veel mogelijk
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informatie over de organisatie, de interne communicatie, de beleving van en eventuele
problemen in de communicatie te verzamelen.
Een flexibele interviewstijl, zoals bij het ’focused’ interview, kent als gevaar dat afbreuk
wordt gedaan aan de vergelijkbaarheid en repliceerbaarheid van het verkregen materiaal.
Komter (1987; in Reezigt 1995: 80) spreekt in dit verband over het dilemma van de
’double-bind’ in de interviewmethode. Zij duidt hiermee op het spanningsveld tussen
enerzijds de op optimale validiteit gerichte flexibele interviewstijl (vergelijk Kirk en Miller
1986; in Reezigt 1995: 80) en anderzijds de op optimale betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid gerichte gestructureerde interviews. Dit dilemma onderkennend, wordt in het
onderzoek op basis van een tweetal overwegingen gekozen voor het flexibele interview.
Ten eerste vereist het opstellen van meer gestandaardiseerde interviews veel voorkennis.
Het gevaar is namelijk anders niet denkbeeldig dat door de vraagstelling en, indien ook
gespecificeerd, de antwoordcategorieën het aandachtsgebied op voorhand zodanig wordt
ingeperkt dat relevante informatie verborgen blijft (Segers 1983). Aan deze voorkennis
ontbreekt het ten tijde van de interviews nog. Ten tweede heeft interne communicatie niet
zelden te maken met de aard van interpersoonlijke relaties. Het is daarom van wezenlijk
belang tijdens het interview een vertrouwensband met de respondent te creëren, waardoor
deze bereid is ook vertrouwelijke informatie te verstrekken. Een flexibele interviewstijl
biedt hiertoe meer mogelijkheden.
De afgenomen interviews dienen een drieledig doel. Ten eerste, het verwerven van inzicht
in de aard van de organisatie: de plaats van de organisatie op de verschillende, tijdens het
theoretisch onderzoek onderscheiden dimensies. Ten tweede, het verkrijgen van een beeld
van het vigerende communicatiesysteem. Omdat het zeer moeilijk is de opbouw, volledigheid en tijdsduur van de vergadercyclus in de schriftelijke enquête aan de orde te stellen
moet in de interviews hieraan relatief veel aandacht besteed worden. Ten derde, het achterhalen van de specifieke naamgeving van vergaderingen en organisatie-onderdelen, etcetera,
onder andere met het oog op de schriftelijke enquête.
De interviewers dienen tijdens de interviews de volgende onderwerpen aan de orde te
stellen:
– de functie van de respondent en het organisatie-onderdeel waar hij/zij werkzaam is;
– de werkzaamheden van de respondent en zijn/haar organisatie-onderdeel;
– de arbeidsgeschiedenis van de respondent in de organisatie;
– kenmerken van de organisatie volgens de respondent;
– de vergaderingen/bijeenkomsten waarin de respondent participeert en de kenmerken van
deze vergaderingen/bijeenkomsten;
– kenmerken van de communicatie in de organisatie in algemene zin en de redenen
achter/oorzaken van deze kenmerken;
– indien problemen worden geconstateerd, de oorzaken van deze problemen en mogelijke
oplossingen;
– onderwerpen die naar mening van de respondent nog aan de orde moeten komen.
Voor alle duidelijkheid zij nogmaals opgemerkt dat tijdens de interviews veel ruimte dient
te bestaan voor het bewandelen van zijpaden. De bovenstaande onderwerpen vormen dan
ook slechts een leidraad.
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De interviews moeten, teneinde verstorende en vertekenende effecten te reduceren, door
twee ervaren interviewers afgenomen worden. Tevens dienen alle gesprekken op basis van
notities van de interviewers uitgewerkt te worden en deze uitwerking moet voor akkoord
aan de respondenten voorgelegd worden. Bij eventuele onduidelijkheden of
interpretatieverschillen kunnen deze dan in een nagesprek aan de orde worden gesteld en
weggenomen.
In eerste instantie beperken de interviews zich tot een aantal zogenoemde sleutelinformanten: leden van het topmanagement, leden van de Ondernemingsraad of Dienstencommissie, personeelsmanagers, etcetera, maar daarnaast ook een aantal medewerkers op
de werkvloer. Nadat op basis van deze gesprekken een eerste globale indruk van de
organisatie en haar communicatie(problemen) is ontstaan, heeft een tweede, meer omvangrijke, interviewronde plaats, waarin dieper op een aantal specifieke aspecten kan worden
ingegaan. Eventueel kan ook nog een derde interviewronde worden gehouden. Deze
methode van selectie van respondenten kan worden aangeduid als een specifieke vorm van
’snowball-sampling’ (Swanborn 1987) waarin de volgende laag respondenten niet door de
voorgaande wordt aangebracht maar afhankelijk is van de geconstateerde problematiek.
De analyse en interpretatie van de interviews vindt plaats op basis van de geaccordeerde
uitwerkingen en worden bij voorkeur uitgevoerd door twee personen. Zij sorteren de
interviews naar organisatie-onderdelen, hiërarchische lagen en het onderscheid tussen lijn
en staf, omdat mag worden verwacht dat met name langs deze grenzen het communicatieklimaat zal verschillen. Vervolgens worden uitspraken met betrekking tot dezelfde
onderwerpen samengevoegd en wordt getracht hieruit een consistent beeld te distilleren dat
ter verdere beoordeling, de beoordeling door de organisatieleden is veelal al in de uitspraken verwoord, kan worden afgezet tegen de normen uit de organisatietheorie, de
communicatiedoelstellingen van de organisatie en de normen van de diagnost(en).

3.5.2.3 De schriftelijke enquête
In aanvulling op de hierboven beschreven methoden van dataverzameling zal tevens
gebruik gemaakt worden van een anonieme schriftelijke enquête, opgebouwd uit merendeels gesloten vragen (Likert-schalen). Dit maakt het mogelijk met een betrekkelijk
geringe tijdsinvestering een groot aantal respondenten te bevragen op het gebied van
houdingen, meningen, opinies, standpunten en dergelijke (Swanborn 1987; Segers 1983; in
Reezigt 1995: 82). Voor de enquête wordt verwezen naar Bijlage A, waarin de meetvragen
zijn opgenomen; voor een toelichting op de relatie tussen meetvragen en het conceptueel
diagnosemodel wordt verwezen naar Reezigt 1995 (Hoofdstuk 4; zie ook Reezigt 1995,
Bijlage B).
De eigenschappen van deze sterk gestandaardiseerde methode van dataverzameling en het
’focused’ interview zijn grotendeels complementair: in vergelijking met de gegevens
verkregen uit ’focused’ interviews wordt de informatie hier verzameld door middel van
schriftelijke enquêtes met gesloten vragen meer kwantificeerbaar, vergelijkbaar en
betrouwbaar, de prijs hiervoor is echter een geringere diepgang en validiteit (Komter 1987;
Segers 1983; in Reezigt 1995: 82).
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De schriftelijke enquête weerspiegelt, voor zover zij het communicatieklimaat betreft, het
meest duidelijk en compleet het achterliggende diagnosemodel. Uitgaande van de in dit
model onderscheiden theoretische dimensies zijn de bijbehorende indicatoren en vervolgens meetvragen vastgesteld. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van een tweetal
Amerikaanse meetinstrumenten, te weten de Organizational Communication Questionaire
(OCQ) en de Survey of Organizational Communication (SOC). Deze meetinstrumenten
zijn aangepast aan ons doel. De aanpassingen zijn onderwerp geweest van vooronderzoek.
De OCQ en de SOC hebben reeds meermaals hun validiteit en betrouwbaarheid bewezen.
Zie hiervoor Reezigt (1995, met name pagina 83).
Waar ter operationalisering van de theoretische dimensies niet reeds geteste indicatoren en
items voorhanden waren, zijn deze zelf bepaald en ontworpen. De belangrijkste toevoegingen betreffen:
– een beperkte netwerkanalyse ter bepaling van de communicatiedichtheid overeenkomstig
het format van de SOC;
– indicatoren en meetvragen voor de kwaliteit van de door de Dienstencommissie/Ondernemingsraad gebruikte communicatiemiddelen;
– indicatoren en meetvragen voor de informatie-ontvangst over activiteiten van de
dienstcommissie/ondernemingsraad en andere organisatie-onderdelen;
– een groot aantal vragen met betrekking tot frequentie, lengte, voorbereidingstijd,
verloop en dergelijke, van vergaderingen, inclusief de beoordeling van deze kenmerken.
In de enquête wordt gevraagd naar ’feitelijke’ omstandigheden, zoals ’Hoeveel communiceert u schriftelijk?’, ’Hoeveel communiceert u met...?’, en dergelijke.
Daarnaast wordt naar beoordelingen gevraagd, op basis van een vergelijking tussen de
feitelijke en gewenste situatie. Die vergelijking wordt in sommige gevallen expliciet in de
enquête gemaakt door de respondenten, in sommige gevallen blijft deze impliciet. Een
voorbeeld van dit laatste geval is ’Vindt u wel eens dat u meer informatie ontvangt dan u
efficiënt kunt gebruiken?’
Het is mogelijk dat zowel de gewenste als de feitelijke situatie dient te worden geëxpliciteerd: ’Hoeveel informatie ontvangt u over ....?’, ’Hoeveel informatie zou u over ... moeten
ontvangen?’. Door een impliciete dan wel expliciete vergelijking van de feitelijke en
gewenste situatie te vragen, wordt inzicht verkregen in de normen die door de respondenten worden gehanteerd. Deze normen vormen een belangrijke bron van informatie voor
de diagnost.
In de vragenlijst is ten aanzien van een aantal normen met betrekking tot vergaderingen in
feite een dubbele en soms drievoudige vraagstelling opgenomen: er wordt bijvoorbeeld
gevraagd naar de huidige lengte van een vergadering, het oordeel over deze lengte (te kort
– te lang) en de gewenste lengte.
Voor een bespreking van de inhoudsvaliditeit van de enquête wordt verwezen naar Reezigt
(1995: 84-85).
De enquête wordt voorafgegaan door een aan de specifieke organisatie aangepaste
algemene inleiding. Deze inleiding beschrijft het doel van de enquête, gaat in op het
anonieme karakter, geeft uitleg bij de verschillende soorten vragen en verklaart een aantal
in de enquête gebruikte begrippen (communicatie, informatie, beleid, etcetera). Na de
algemene inleiding volgen vijf items met betrekking tot de persoon van de respondent:
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naam, organisatie-onderdeel, aantal dienstjaren, functie, korte omschrijving van de
werkzaamheden.
De respondenten zijn vrij in het wel of niet vermelden van deze gegevens. Ten slotte volgt
een instructie vooraf, waarin wordt aangegeven dat de huidige communicatiepraktijk basis
moet zijn voor de beantwoording van de vragen.
Of bij het verspreiden van de enquête gebruik wordt gemaakt van een steekproef en zo ja,
de grootte van deze steekproef, is afhankelijk van de omvang van de organisatie. Bij
kleine organisaties worden alle medewerkers benaderd, bij grotere organisaties gebeurt dit
op basis van een aselecte gestratificeerde steekproef. De indeling in strata vindt plaats op
basis van een hiërarchische dimensie, de twee hoogste hiërarchische niveaus versus de
overige medewerkers, en een functionele dimensie, de verdeling in organisatorische
eenheden zoals deze ressorteren onder het tweede hiërarchische niveau. Op deze wijze
wordt het mogelijk voor de verschillende relevante deelpopulaties nauwkeurige gemiddelden te berekenen (Rijken van Olst 1974; in Reezigt 1995: 85).
Voor de analyse en interpretatie van de enquêtegegevens worden allereerst de verschillende schalen berekend. Deze schalen vormen samen met de (sub)dimensies die bestaan uit
één item de basis voor de verdere analyse. De respondenten worden vervolgens gesorteerd
naar organisatie-onderdeel, hiërarchisch niveau en het onderscheid lijn-staf. Hierna worden
voor de gehele populatie en de verschillende deelpopulaties het gemiddelde, de standaarddeviatie en de frequentieverdeling van de verschillende scores berekend. Voor de beoordeling kan wederom van de verschillende bronnen van normen gebruik worden gemaakt.
Omdat de schriftelijke enquête meer dan de andere methoden van dataverzameling
impliciet en expliciet zicht geeft op de normen van de organisatieleden, kan aan deze bron
van normen hier veel aandacht worden gegeven. Voor een aanzienlijk aantal (sub)dimensies kan bijvoorbeeld concreet de huidige en de gewenste situatie worden vergeleken. Bij
de schriftelijke enquête kan daarnaast nog een extra vorm van beoordeling worden
gehanteerd door de verschillende deelpopulaties onderling met elkaar te vergelijken.

3.5.2.4 Observatie
De vierde en laatste methode van dataverzameling die tijdens het diagnostisch onderzoek
wordt gebruikt is regelmatige observatie van vergaderingen, bijeenkomsten en dergelijke.
Observaties hebben in hun algemeenheid als nadeel dat ze zijn gestoeld op de subjectieve
interpretatie door de observant. In Reezigt (1995: 86) wordt een beschrijving gegeven van
de maatregelen die genomen zijn teneinde dit nadeel zoveel mogelijk tegen te gaan.
De beoogde meerwaarde van de observaties ligt in het feit dat de verzamelde gegevens nu
niet betrekking hebben op de perceptie van respondenten van communicatiegedrag, maar
op dat gedrag zelf.
Analyse en interpretatie van de observaties vindt in feite volgens hetzelfde principe plaats
als bij de interviews wordt gebruikt. Nu zijn het echter niet de uitspraken van organisatieleden die worden samengevoegd maar de notities van de waarnemers.
Het geven van beoordelingen op basis van documentonderzoek, interviews, de schriftelijke
enquête en observatie kan niet volgens het toepassen van een mechanistische procedure
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verlopen. Er zullen afwegingen moeten worden gemaakt, beelden met betrekking tot
verschillende aspecten van het onderzoeksgebied zullen moeten worden geïntegreerd in
een logisch geheel, etcetera. Kortom, beoordelen vraagt een grote mate van creativiteit.
Deze creativiteit speelt ook een belangrijke rol bij het formuleren van aanbevelingen. Aan
deze laatste stap in het onderzoeksproces wordt de slotparagraaf van dit hoofdstuk gewijd.

3.6

Aanbevelingen

Nadat de diagnose is vastgesteld worden voor de organisaties aanbevelingen opgesteld, die
uiteraard tot doel hebben de problemen met betrekking tot de interne communicatie zoveel
mogelijk weg te nemen.
Ondanks dat over de inhoud van aanbevelingen hier geen uitspraak kan worden gedaan,
kunnen wel vijf richtlijnen voor het vaststellen van aanbevelingen worden gegeven. Deze
richtlijnen volgen uit het conceptueel organisatiemodel, het conceptueel diagnosemodel en
de benadering van de organisatie (zie Reezigt 1995: 88-89).
1. Communicatieproblemen die het gevolg zijn van een gebrekkige aansluiting tussen de
aard van de omgeving en technologie enerzijds en de coördinatiemechanismen anderzijds zijn het meest ingrijpend en verdienen daarom de hoogste prioriteit. Oplossing van
deze problemen vereist veelal veranderingen in de organisatie die de interne communicatie ver overstijgen, die, met andere woorden, ver buiten de bandbreedte treden van
mogelijkheden en beperkingen zoals deze door de bestaande organisationele context
wordt geboden. In dit geval geeft de diagnose van de interne communicatie aanleiding
tot een ver strekkende interventie en is het wenselijk de organisatie voor te stellen (ook)
de hulp van andere experts in te roepen.
2. Bij communicatieproblemen die het gevolg zijn van een gebrekkige aansluiting tussen
de coördinatiemechanismen en de interne communicatie zal allereerst moeten worden
bezien in hoeverre deze zijn verbonden aan de structuur, de gekozen communicatiemiddelen of het specifieke gebruik daarvan. Aanbevelingen worden van ’boven naar
beneden’ (structuur – middelen – specifiek gebruik) geprioriteerd en geformuleerd,
terwijl wordt begonnen op het hoogste niveau dat aanpassing vereist. Het is namelijk
weinig zinvol om problemen in de keuze of het specifieke gebruik van de middelen aan
te pakken terwijl de achterliggende structuur niet goed is. Even zo goed is het verspilde
moeite de inhoudelijke kwaliteit van een vergadering te verbeteren wanneer deze
vergadering niet meer plaats zal vinden omdat voor schriftelijke rapportages zal worden
gekozen.
3. De benadering van de organisatie betekent dat, indien mogelijk, ten aanzien van een
probleem meerdere, alternatieve aanbevelingen moeten worden geformuleerd. De organisatieleiding kan uit deze alternatieven dan een keuze maken.
4. De aanbevelingen moeten vergezeld gaan van een (uitgebreide) argumentatie.
5. Het veranderen van de cultuur en daarmee van het beeld van de communicatiepraktijk
is een moeizaam proces. Aanbevelingen zullen dan ook met name gericht moeten zijn
op de makkelijker te veranderen elementen structuur, communicatiemiddelen en
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specifiek gebruik. Door de nieuwe ervaringen die hierdoor worden gegenereerd zal het
beeld van de communicatiepraktijk mee veranderen, waardoor een zichzelf versterkende
cirkel kan ontstaan.

Het hiervoor beschreven eerste ontwerp van het diagnose-instrument is tijdens een drietal
praktijkonderzoeken getest. De resultaten van deze test hebben geleid tot een bijstelling
van het diagnose-instrument. Hierover handelt Reezigt 1995 (pagina 157 en verder).
Het resultaat van de diagnose van de interne communicatie van een drietal organisaties
wordt in het volgende hoofdstuk weergegeven. Op basis van deze veelomvattende
diagnose wordt in Hoofdstuk 5 een theoretische verklaring gegeven voor problemen met
betrekking tot binnen de organisatie gebruikte (specifieke) verbale communicatiemiddelen,
en wordt op basis van deze verklaring een oplossing voorgesteld, die onderwerp van nader
onderzoek is in Hoofdstuk 6.

4

De communicatie(problemen) van drie organisaties

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen, aan de hand van de eerder beschreven onderzoeksopzet, de
communicatieproblemen van drie organisaties beschreven worden, waaraan gekoppeld de
adviezen die aan de betreffende organisaties verstrekt zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd bij drie organisaties: een politie-organisatie, een produktieorganisatie en bij een hoofdafdeling van een groot dienstverlenend bedrijf. De organisaties
bevinden zich in het noorden van het land. Ze hebben in de aanvangsfase van het
onderzoek (midden 1989) bevestigend gereageerd op de vraag of de organisatie geïnteresseerd is in een onderzoek naar de interne communicatie.
Er is gekozen voor het simultaan uitvoeren van het onderzoek bij drie organisaties. Bij
deze keuze hebben onderstaande overwegingen een rol gespeeld.
Ten eerste lijkt het noodzakelijk voor een contingente analyse van communicatie, waarbij
de specificiteit van een organisatie zo’n belangrijk gegeven is, meerdere organisaties bij
het onderzoek te betrekken. Op deze wijze wordt het beter mogelijk ook te weten komen
of het diagnosemodel, de analyse en de werkwijze, een meer algemene toepasbaarheid
heeft. ’Meer algemene toepasbaarheid’ houdt in dat het analysemodel voor interne
communicatie voor elk organisatietype gebruikt kan worden voor het doel waarvoor het
vervaardigd is: het beschrijven en verklaren van communicatieproblemen en het richting
geven aan het zoeken naar een oplossing voor de problemen.
Er is gekozen voor drie organisaties om, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, een
zekere spreiding over typen organisaties te kunnen verkrijgen: gekozen is voor een
overheidsorganisatie, te weten een politie-organisatie, en een tweetal organisaties uit de
profit-sector, te weten een produktie-organisatie en een dienstverlenend bedrijf. Deze drie
organisaties kunnen uiteraard niet model staan voor alle organisaties, daarvoor zijn de
verschillen tussen organisaties te groot. Niettemin kan met drie toepassingen een iets
grotere evidentie verkregen worden voor een meer algemene bruikbaarbaarheid van het
model; een keuze voor één organisatie zou de factor toeval een te grote kans geven.
Ten tweede geven de deelnemende organisaties ook een spreiding te zien over de omvang
van het aantal medewerkers: van relatief klein (50 medewerkers), via middelgroot (200
medewerkers), tot meer omvangrijk (750 medewerkers).
Het onderzoek geeft dus een voorzichtig beeld van de bruikbaarheid van het diagnose-model bij verschillende typen organisaties, en organisaties met een verschillende omvang.
Deze bruikbaarheid wordt voor wat betreft het diagnosemodel uitvoerig aan de orde
gesteld in Reezigt (1995), waarin op basis van de onderzoeksresultaten een aangepast
diagnosemodel (waarvan de communicatie-audit een onderdeel uitmaakt) is ontwikkeld. Ik
ga voornamelijk in op de problemen en oplossingen met betrekking tot de verbale commu-
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nicatie. In het hoofdstuk dat nu volgt wordt – vanuit het perspectief van de verbale
communicatie – weergegeven in welke context gecommuniceerd wordt, en welke oordelen
de medewerkers over verschillende communicatiekanalen, -vormen en -middelen hebben.
Ten derde, het onderzoek is bij de drie organisaties tegelijkertijd uitgevoerd. Dit om
zoveel mogelijk de sociaal-economische omstandigheden, als omgevingsfactoren van
invloed op de organisatie, gelijk te schakelen. Ook hier moet gewezen worden op een
onzekerheidsfactor: deze omstandigheden kunnen in globale zin wel gelijk zijn, maar de
specifieke omgevingsfactoren die van grote invloed zijn op organisaties kunnen in een
zelfde periode toch nog aanzienlijke verschillen vertonen. Zo is een overheidsorganisatie
minder direct afhankelijk van de sociaal-economische omstandigheden.
De hoofdindeling is gerelateerd aan de drie onderzochte organisaties. Paragraaf 4.2 bevat
informatie over de politie-organisatie (organisatie 1), paragraaf 4.3 over de produktieorganisatie (organisatie 2) en paragraaf 4.4 over het dienstverlenend bedrijf (organisatie 3).
Per organisatie wordt eerst een beschrijving van de organisatie gegeven. Vervolgens wordt
een beschrijving van de interne communicatie gegeven, waarbij de structuur en de
gebruikte communicatiemiddelen behandeld worden. Vervolgens komen de belangrijkste
resultaten van de voormeting aan bod, en worden de aanbevelingen weergegeven. Deze
aanbevelingen zijn voorgelegd aan het management van de betrokken organisaties, waarna
de interventie kon starten. Wat gedurende die interventieperiode is gebeurd wordt eveneens
in een aparte paragraaf weergegeven. Ten slotte wordt ingegaan op externe factoren die
zich gedurende de interventieperiode hebben laten gelden, en die derhalve mogelijk van
invloed zijn geweest op de interventieperiode en de resultaten van de nameting.
Bij deze beschrijvingen is gebruik gemaakt van gegevens uit de volgende bronnen: de
enquête (de communicatie-audit), de interviews, observatie door de onderzoekers van
vergaderingen en documenten (zie paragraaf 3.5.2). Over het algemeen kan gezegd worden
dat de algemene beschrijving van de organisatie steeds gebaseerd is op de documenten van
de organisatie en dat de beschrijving van de interne communicatie gebaseerd is op
enquêteresultaten, informatie verkregen uit interviews en observatie van vergaderingen en
andere bijeenkomsten.
Deze bespreking van de organisaties en hun communicatieproblemen is (uiteraard) identiek
aan de weergave in Reezigt (1995).
Dit hoofdstuk is in sterke mate richtinggevend voor het vervolg van deze studie. De bij het
onderzoek betrokken organisaties worden beschreven, en de voornaamste communicatieproblemen worden aangegeven. In het volgende hoofdstuk wordt het voornaamste
probleem dat betrekking heeft op verbale communicatie nader aan de orde gesteld.

4.2

De politie-organisatie

De hier gepresenteerde informatie is ook te vinden in Reezigt (1995: 95-115). In tabel 4.1
wordt de politie-organisatie beknopt beschreven. Het is nuttig erop te wijzen dat deze
beschrijving, gebaseerd op documentanalyse en interviews, betrekking heeft op de periode
1989-1991, waarin nog sprake was van gemeentepolitie en rijkspolitie, ressorterend
respectievelijk onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie.
De onderzochte organisatie valt onder de gemeentepolitie.
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onderdelen

korte omschrijving

Korpsleiding

hoofdcommissaris en plaatsvervangend hoofdcommissaris
taken: algemene leiding

Algemene Politiedienst (APD)

hoofd APD en plaatsvervangend hoofd APD, 6
groepen agenten (36 totaal) onder leiding van een
brigadier
taken: algemene politietaken

Justitiële Dienst (JD)

hoofd JD, Vreemdelingendienst (1 medewerker),
Recherche (4 medewerkers)
taken: Vreemdelingendienst: alle werkzaamheden in
verband met verblijf niet-ingezetenen
Recherche: onderzoek, opsporing en aanhouding
inzake zwaardere vormen van criminaliteit

Informatie- en Documentatiecentrum (Info-Docu)

diensthoofd Info-Docu en assistent
taken: verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen
van operationele en beleidsinformatie aan APD,
Recherche en Korpsleiding

Administratieve Dienst (AD)

diensthoofd AD en 5 medewerkers
taken: beheersing materiële en financiële middelen,
baliewerkzaamheden en administratieve ondersteuning

tabel 4.1 Beknopte beschrijving politie-organisatie

De onderstaande beschrijving van de organisatie is gebaseerd op de eerste twee fasen van
dataverzameling: de documentanalyse en de interviews. Bij de documentanalyse is gebruik
gemaakt van beschrijvingen van het algemene kader waarbinnen politie-organisaties
opereren, een beleidsnotitie uit 1982, meerdere jaarverslagen en conceptdelen van het
Beleidsplan 1989. In de interviews (16 interviews met 14 organisatieleden) is, naast de
kenmerken van de organisationele context, ook uitgebreid ingegaan op de interne communicatie. De weerslag hiervan, gecombineerd met de resultaten van de schriftelijke enquête
en observaties van vergaderingen, vindt u in de volgende paragraaf.

4.2.1

Algemene beschrijving van de organisatie

De primaire functie van de politie-organisatie betreft het handhaven van de rust, orde en
veiligheid alsmede het verzorgen van hulpverlening in het zogenaamde ’bewakingsgebied’,
in casu de gemeente. Een groot deel van haar activiteiten vindt zijn basis in wetten, terwijl
ook de mogelijkheden en bevoegdheden van de politie bij haar taakuitvoering in wetten
zijn vastgelegd. Ook in andere zin kan de politie niet zelfstandig opereren. De politie is
namelijk ondergeschikt aan het zogenoemde ’bevoegde gezag’, in geval van de gemeentepolitie de burgemeester van de gemeente als korpsbeheerder, en de officier van justitie,
verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het optreden van de politie. Deze gebondenheid wordt vorm gegeven in het zogenoemde ’driehoeksoverleg’, waarin de drie partijen
zijn vertegenwoordigd: politie (de korpschef), overheid (de burgemeester) en justitie (de
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officier van justitie van het betreffende arrondissement). In dit overleg wordt het lokale
politiebeleid in meer algemene zin besproken, vastgesteld en geëvalueerd. De politie is
binnen deze algemene kaders vrij de taken nader in te vullen en uit te voeren.
De bewoners van het bewakingsgebied kunnen een beroep doen op politiediensten. De
politie is verplicht 24 uur per dag bereikbaar te zijn voor meldingen en hulpvragen. Daarnaast heeft de politie, gezien haar taak, ook een eigen verantwoordelijkheid om de rust,
orde en veiligheid in het gebied te handhaven en daarvoor zelf initiatieven te ontplooien.
De vraag naar specifieke politiediensten door inwoners van de gemeente is uiteraard in
hoge mate onvoorspelbaar. Immers, criminele activiteiten, verkeersongelukken en dergelijke plegen niet aangekondigd te worden. Echter, de politie, vertrouwd geraakt met de
gemeente, haar inwoners en de problemen, heeft geleerd deze vraag globaal in redelijke
mate in te schatten en bijvoorbeeld het inzetten van personeel voor bepaalde taken hierop
aan te passen. Het door de politie zelf constateren van overtredingen, misdrijven en
dergelijke laat zich eveneens niet altijd goed voorspellen: dergelijke constateringen worden
in veel gevallen tijdens een surveillance gedaan, waarna actie wordt ondernomen.
Daarnaast worden nog gerichte acties ondernomen, zoals verkeerscontroles, die uiteraard
wel voorspelbaar zijn. Per saldo wordt de organisatie vanuit de omgeving geconfronteerd
met een specifieke vorm van instabiliteit: enerzijds is de inhoud van de te verwachten
hulpvragen in redelijke mate in globale zin te voorspellen, anderzijds is het onduidelijk op
welk moment welke hulpvraag zal komen.
Het is de combinatie van de sterke externe controle en het onvoorspelbare karakter van de
specifieke acties die zijn weerslag vindt in de organisatiekenmerken. De sterke externe
controle maakt dat de organisatie sterke bureaucratische trekken kent: formalisatie in
regels, procedures en blauwdrukken (bijvoorbeeld voor het afhandelen van processenverbaal) en een belangrijke rol voor de hiërarchie. Het onvoorspelbare karakter van de
vraag naar politiediensten leidt ertoe dat de organisatie een zogenoemde reactieve strategie
volgt: men zorgt ervoor 24 uur per dag beschikbaar te zijn om te kunnen reageren op de
hulpvragen die op de politie afkomen. De planning die wordt gehanteerd is dan ook voor
een belangrijk deel een aanwezigheidsplanning; aanwezig in de auto of op het bureau,
kijkend of wachtend tot zich iets voordoet dat actie vereist. De ’vrije ruimte’, tijd waarin
medewerkers weinig omhanden hebben omdat zich weinig hulpvragen voordoen die
hierdoor ontstaat, betekent een aantasting van de efficiëntie. Dit is tot een probleem
geworden vanwege de meer beperkte financiële mogelijkheden van de overheid, die juist
een grotere efficiëntie van de politie vereisen.
Behalve dat de vele ad hoc-activiteiten weinig tijd laten voor vanuit het beleid aangestuurde acties, onttrekken ze ook de aandacht aan een meer beleidsmatige aanpak, die in de
beleving van de korpsleden duidelijk op het tweede plan komt. Daarenboven worden de ad
hoc-activiteiten in sommige gevallen als excuus gebruikt voor de geringe beleids-matige
aanpak. De ad hoc-activiteiten maken namelijk in veel gevallen een grotere eigen inbreng
van de ploegleden en van de ploegbrigadier die primair de aansturing en coördinatie van
’zijn’ ploeg verzorgt mogelijk en worden daarom als meer belonend ervaren. Al met al
kan worden geconstateerd dat de verticale coördinatie, de afstemming tussen beleid en
uitvoering, in concreto tussen het management en het uitvoerende niveau van de organisatie, te wensen overlaat.
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Ook de horizontale coördinatie, het contact tussen de politiegroepen, kent problemen.
Reactieve activiteiten worden veelal van het begin tot het eind uitgevoerd door de
medewerkers die op het moment van melding beschikbaar zijn of tijdens de surveillance
de constatering doen. Het goed uitvoeren van deze taken (’het oplossen van de zaak’)
wordt binnen de organisatie en tussen medewerkers onderling hooglijk gewaardeerd,
onafhankelijk van de vraag hoeveel tijd erin gestoken is, of deze tijd niet beter aan andere
taken besteed had kunnen worden, en of de activiteiten niet beter door een andere
medewerker hadden kunnen worden uitgevoerd. Voor de politiemedewerkers vormt het
oplossen van zaken het eigenlijke politiewerk. Men claimt heel sterk de ’eigen’ zaak en
schermt deze af. Dit gebrek aan coördinatie geldt zowel tussen de APD en de Recherche,
als tussen ploegen onderling bij overdracht van de wacht en zelfs tussen individuele
medewerkers.
In het voorgaande zijn kort drie problemen beschreven waarmee de organisatie zich in
haar functioneren geconfronteerd ziet, namelijk: een gebrekkige verticale coördinatie, een
gebrekkige horizontale coördinatie en een geringe efficiëntie. Deze problemen, vastgesteld
in het beleidsplan (1989), worden door de korpsleiding gesignaleerd waarbij zij tevens een
communicatieve component vermoeden. Dit is voor hen aanleiding om het aanbod van
onderzoek naar de interne communicatie te accepteren. Naast verbetering van de interne
communicatie tracht zij ook door middel van een nieuw beleid(splan) de gesignaleerde
problemen aan te pakken. Verbetering van de interne communicatie wordt hiermee
geplaatst binnen het kader van het nieuwe beleid. Ongewijzigd blijven de organisatiestructuur en de taken die binnen de verschillende onderdelen van de organisatie uitgevoerd
worden.
In het beleidsplan van de politie-organisatie (november 1989) worden de gesignaleerde
problemen als uitgangspunt genomen. Met name de reactieve doelstelling wordt bijgesteld:
men moet meer proactief gaan werken, dat wil zeggen, meer gericht op het voorkómen
van overtredingen, misdrijven en dergelijke. Deze preventieve activiteiten houden in dat
zowel door handelend optreden als door het verstrekken van voorlichting de vraag naar
politiediensten beheersbaar moet worden en moet verminderen. Voorts moet men binnen
de taken die verricht worden prioriteiten gaan stellen, waarbij echter ook een beperkte
vrijheid geldt, omdat veel taken uitgevoerd moeten worden, aangezien de politie daartoe
wettelijk verplicht is.
Het nieuwe beleid is dus gericht op het reduceren van de relatief grote mate van onvoorspelbaarheid in de taken, voornamelijk door meer op preventie gerichte activiteiten te gaan
ondernemen. Het sterk reactieve, ad hoc-karakter van de politietaken wordt teruggedrongen
en in plaats daarvan gaat de politie meer proactief te werk. Deze proactiviteit moet worden
gerealiseerd door middel van zogenoemde werkplannen. In een werkplan wordt een
specifiek aandachtsgebied precies beschreven en wordt aangegeven op welke wijze de
politie dit in de komende tijd zal aanpakken. Tevens wordt erin gespecificeerd wat de
(korte-termijn)doelen zijn, welke middelen ingezet worden en wanneer en op welke wijze
de resultaten gemeten worden. Op deze wijze kan worden gepland hoe effectiever en
efficiënter gewerkt kan worden. Bij het vergaren en beschikbaar stellen van de voor het
opstellen van het werkplan benodigde (geanalyseerde) gegevens wordt gebruik gemaakt
van de afdeling Info-Docu. Per jaar wordt een aantal werkplannen ten uitvoer gebracht,
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zodat de organisatie in de loop van de tijd in alle geledingen en op allerlei terreinen
gewend raakt aan de veranderde, meer planmatige wijze van werken.
De formele besluitvorming rond de werkplannen zal plaatsvinden in de staf (de korpsleiding en de diensthoofden; uiteindelijk worden de plannen in het driehoeksoverleg
vastgesteld), bij het ontwikkelen van de werkplannen zal echter de inbreng van organisatieleden uit meerdere onderdelen en geledingen worden gevraagd. Daarnaast zal het
werken op basis van werkplannen gevolgen hebben voor een groot aantal organisatieleden.
De APD-medewerkers zullen hun taken veel minder in vrijheid kunnen uitvoeren. Planning
van werkzaamheden door de organisatie in plaats van door het individu en een grotere
mate van controle op de uitgevoerde werkzaamheden vereisen een meer professionele
houding van de medewerkers ten opzichte van hun werk en de organisatie. Daarbij komt
dat men in de aanvangsfase vanuit de omgeving nog dezelfde (hoeveelheid) vragen op
zich af zal zien komen. De omslag naar proactief werken zal immers pas na enige tijd
effect kunnen sorteren. Met betrekking tot de planning en de uitvoering van de dagelijkse
werkzaamheden veranderen ook de taken van de ploegbrigadiers. Ten eerste spelen zij een
belangrijke rol bij het opzetten van de werkplannen. Weliswaar worden de plannen door
een projectgroep opgesteld, maar de ploegbrigadiers spelen een grote rol in dit proces,
aangezien de plannen ingrijpen op de werkzaamheden van hun medewerkers. Ten tweede
zullen in dit stadium, met het oog op de inhoudelijke kwaliteit van de plannen en het
creëren van betrokkenheid, de medewerkers in het ontwikkelingsproces moeten participeren. Dit betekent dat het middenkader veelvuldig als intermediair moet optreden tussen,
met name, het APD-overleg (alsmede de staf) enerzijds en het overleg met de eigen afdeling of ploeg anderzijds. Ten derde wordt, wanneer de werkplannen eenmaal zijn vastgesteld, de rol van het middenkader in het aansturen en coördineren van de uitvoering beperkt, aangezien de taken dan voor een groot deel in de werkplannen zijn vastgelegd. De
ploegbrigadiers zijn dan natuurlijk nog wel betrokken bij de vraag welke werkzaamheden
door de APD en hun eigen ploegen gedurende een bepaalde periode of dienst zullen
worden uitgevoerd, kortom, bij de concretisering van de planning.
Naast de introductie van het werken met werkplannen bevat het beleidsplan een aantal
hieraan gelieerde, in het bovenstaande grotendeels impliciet aanwezige, doelstellingen. De
belangrijkste hiervan zijn:
– beleidsdeelneming aan de basis van de organisatie;
– verantwoordelijkheden en de daarbij vereiste bevoegdheden dienen zo laag mogelijk in
de organisatie te worden ondergebracht;
– de generale taakstelling van de politiemedewerker dient gehandhaafd te blijven, echter
elke medewerker dient ook zijn specialisme te kunnen blijven behouden;
– de verschillende activiteiten dienen beter op elkaar te worden afgestemd, de leiding
dient de taken beter te coördineren.
De organisatie, die in termen van Mintzberg (1983) kan worden aangeduid als een
professionele bureaucratie, versterkt met de in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen
zowel het professionele als het bureaucratische karakter. Het eerste door beleidsdeelneming
aan de basis voor te staan en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de
organisatie te leggen, het tweede door een planmatige aanpak van de werkzaamheden.
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Zowel het werken met werkplannen als de andere beleidsdoelstellingen betekenen dat er
hogere eisen aan de integratie tussen onderdelen en geledingen en dus ook aan de interne
communicatie worden gesteld. Eisen waaraan het huidige communicatiesysteem, gezien de
eerdere constatering van een gebrekkige verticale en horizontale coördinatie, naar mag
worden verwacht, niet kan voldoen. De eisen die volgen uit het beleidsplan vormen dus
het kader waarbinnen de interne communicatie moet worden beschouwd en gewaardeerd.

4.2.2

De interne communicatie

In onderstaande tabel is het aantal verzonden en ingevuld ontvangen enquêtes weergegeven.
totaal aantal medewerkers

55

verzonden enquêtes

55 (100%)

respons

33 (60%)

tabel 4.2 Verzonden enquêtes en respons politie-organisatie

In de hierna volgende beschrijving van de interne communicatie wordt de nadruk gelegd
op de knelpunten die tijdens de diagnose zijn gebleken. Vervolgens wordt ingegaan op de
aanbevelingen die zijn gedaan hoe deze knelpunten weg te nemen. Allereerst zal echter,
omdat dit voor het verdere begrip noodzakelijk is, aandacht worden besteed aan de vergaderstructuur ten tijde van de diagnose.

4.2.2.1 De vergaderstructuur
De vergaderstructuur, en in feite de communicatiestructuur als geheel, kent formeel in
grote lijnen de vorm van een linking-pin-structuur. In een linking-pin-structuur (Likert,
1961), in Nederland ook wel aangeduid als overlappende groepsstructuur, wordt getracht
de coördinatie te bewerkstelligen door middel van functionarissen die tegelijkertijd in
twee, of zelfs meer, groepen participeren. Alhoewel Likert zelf een bredere toepassing
voor ogen had, wordt deze structuur in de praktijk met name gebruikt om coördinatie
tussen hiërarchische (vergader)niveaus te realiseren.
De daadwerkelijke realisatie van de linking-pin-structuur is echter zodanig dat niet van een
volledige structuur, een structuur die de gehele organisatie omvat, kan worden gesproken.
De vergaderstructuur bestaat uit de volgende elementen.
1. De stafvergadering (1 maal per week), waarin de korpschef, de plaatsvervangend korpschef, het hoofd APD, het hoofd JD, het hoofd Info-Docu en het hoofd AD zitting
hebben. In deze vergadering worden de resultaten van het driehoeksoverleg besproken,
en wordt, binnen de mogelijkheden van de politie-organisatie, het eigen beleid vastge-
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steld en de uitvoer daarvan op hoofdlijnen geregeld. Belangrijke beleidsbeslissingen
worden aan de Dienstencommissie voorgelegd.
Aansluitend op deze vergadering vindt in de verschillende onderdelen van de organisatie
overleg plaats. Binnen de APD is, door de omvang van deze dienst, de (bedoelde) structuur het meest uitgebreid. In deze dienst kunnen drie hiërarchische lagen worden onderscheiden, namelijk: het hoofd APD, de ploegbrigadiers en de (hoofd)agenten. Elke laag
heeft zijn eigen overleg.
2. Het APD-werkoverleg, waarin zitting hebben het hoofd APD, het plaatsvervangend
hoofd APD (met als specifieke taak de beroostering van de ploegen) en de ploegbrigadiers. In dit overleg, dat aansluitend op de stafvergadering eenmaal per maand
plaatsvindt, komt met de stafverslagen het beleid aan de orde en worden operationele
zaken besproken met als doel coördinatie tussen de ploegen te bewerkstelligen.
3. Het APD-vooroverleg, waaraan uitsluitend de ploegbrigadiers deelnemen. In deze
vergadering proberen de ploegbrigadiers voorafgaand aan het APD-werkoverleg zoveel
mogelijk een consistente benadering van ploegproblemen en -aangelegenheden te
bewerkstelligen. Tevens formuleren zij, om de voortgang van het APD-werkoverleg te
vergemakkelijken en hun positie ten opzichte van het hoofd APD te versterken, gezamenlijke standpunten over beleidszaken. Deze gezamenlijke standpunten worden in het
APD-werkoverleg als (ononderhandelbaar) blokstandpunt aan het hoofd APD medegedeeld.
4. Het ploegoverleg, waarin alle agenten van een ploeg onder leiding van de ploegbrigadier zitting hebben. Deze vorm van overleg komt zelden voor, doorgaans worden
de besprekingen informeel tijdens de koffiepauzes gevoerd. Wanneer een ploeg wel een
formeel ploegoverleg houdt, gebeurt dit doorgaans om meer persoonlijk getinte problemen in de ploeg te bespreken.
Binnen de andere diensten vindt eveneens aansluitend op de stafvergadering werkoverleg
plaats. De JD vergadert eenmaal per week. De Recherche heeft daarnaast nog een geregeld
overleg met de zogenoemde Cri-medewerkers (medewerkers in de APD-ploegen die de
Recherche ondersteunen bij haar activiteiten) in verband met lopende zaken. De Administratieve Dienst heeft eenmaal per twee maanden een werkoverleg, waarin de stafverslagen
alsmede de lopende werkzaamheden aan de orde komen.
Naast de bovengenoemde vergaderingen in de linking-pin-structuur bestaat ook nog een
aantal permanente en tijdelijke werkgroepen waarin medewerkers uit verschillende onderdelen samenkomen. Permanente werkgroepen zijn naast het reeds genoemde Cri-overleg
onder andere het verkeersoverleg en het milieu-overleg. Ad hoc-werkgroepen worden
ingesteld om binnen een bepaalde periode voorstellen met betrekking tot een specifiek
probleem aan de staf voor te leggen. Deze voorstellen worden vervolgens door de staf via
de reguliere structuur gecommuniceerd.
De Dienstencommissie (Dico) vergadert eenmaal per maand over alle belangrijke beleidskwesties, die voor instemming door de staf aan haar worden voorgelegd. Daarnaast
worden alle andere binnen haar bevoegdheden vallende punten besproken. Tevens is er
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eenmaal per maand een staf-Dico-vergadering, waarin informatie-uitwisseling over de
genoemde beleidsaangelegenheden plaatsvindt, en de Dico zelf onderwerpen aan de orde
kan stellen.
Van alle genoemde vergaderingen, uitgezonderd de ploegoverleggen, vindt verslaglegging
plaats. Uitgezonderd de stafverslagen en het verslag van de staf-Dico-vergadering worden
deze verslagen niet openbaar gemaakt. Het stafverslag wordt toegezonden aan de ploegbrigadiers, mede met het oog op behandeling in de ploegoverleggen, en via het publikatiebord aan de rest van de organisatie bekend gemaakt. Het verslag van de staf-Dicovergadering verschijnt op het publikatiebord. Buiten de publikatieborden kent de organisatie geen parallelle media.

4.2.2.2 Resultaten diagnose
Het rapport ten behoeve van de organisatie, met een beschrijving van de resultaten van de
diagnose (de sterke en zwakke punten van de interne communicatie) en aanbevelingen, is
door de staf als bijlage bij het in dezelfde periode vastgestelde beleidsplan gevoegd, en
aan iedere medewerker toegezonden (november 1989). Beleidsplan én bijlagen werden
toegelicht tijdens een korpsbrede bijeenkomst. Deze wijze van presenteren maakt de nauwe
relatie tussen het beleid en de verbeteringsvoorstellen op het gebied van de interne
communicatie duidelijk.
Sterke punten in de interne communicatie
Ten tijde van de diagnose is de algehele indruk van zowel de korpsleden als van de
onderzoekers dat de communicatie binnen het korps tot enige tevredenheid stemt. Een
mening die in versterkte mate het middenkader, de brigadiers, is toegedaan. Bovendien
bestaat veel vertrouwen in andere medewerkers (chefs, ondergeschikten, gelijken) en geven
de organisatieleden aan veelal over voldoende informatie te beschikken. Ook is er geen
overloadsituatie te constateren, de organisatie zendt zeker niet te veel informatie aan haar
medewerkers. Met betrekking tot een aantal onderwerpen geeft men zelfs aan wat meer
informatie te willen ontvangen (zie de knelpunten). De individuele situatie (zoals werk en
beloning) wordt door de korpsleden over het algemeen positief gewaardeerd. Ten slotte is
men in redelijke mate tevreden over de besluitvorming in de organisatie; de brigadiers
geven aan zelfs zeer tevreden te zijn.
Knelpunten in de interne communicatie
Tegelijkertijd kunnen echter vier belangrijke knelpunten worden geconstateerd, die deels
de reeds door de korpsleiding gesignaleerde gebrekkige verticale en horizontale coördinatie
onderschrijven.

1. De relatieve afzondering van de verschillende diensten
Uit de analyse (met name Communicatiedichtheid, Ontvangst informatie over wat andere
onderdelen doen) blijkt dat de verschillende diensten sterk intern zijn georiënteerd en
relatief weinig contacten met andere diensten onderhouden. Dit is om twee redenen
opmerkelijk. Ten eerste betreft het hier een relatief kleine organisatie, waarin het contact
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tussen onderdelen doorgaans eenvoudiger tot stand komt dan in grotere organisaties. Ten
tweede vereisen de werkzaamheden een grote mate van contact. Zo dient bijvoorbeeld de
dienst Info-Docu de APD van operationele informatie te voorzien, terwijl, nadat actie heeft
plaatsgevonden, informatie van de APD naar Info-Docu dient te worden teruggekoppeld.
Op basis van deze informatie kan vervolgens evaluatie plaatsvinden, de analyse van de
situatie worden bijgesteld en eventueel op langere termijn het beleid worden aangepast (zie
figuur 4.1).

figuur 4.1 Informatiestromen rond Info-Docu (Reezigt 1995: 103)

Ook de informatie-uitwisseling tussen recherche en APD is van groot belang ondermeer in
verband met de positie van de Cri-medewerkers, de generale taakstelling en de informatiebehoefte van de Recherche.
De gebrekkige contacten worden door de korpsleden erkend, en er bestaat een duidelijke
behoefte aan het oplossen van dit probleem.
2. De informatievoorziening binnen de APD
De APD-ploegen vormen qua aantal medewerkers het grootste deel van de organisatie. De
wijze waarop de communicatie hier is geregeld zal daarom van grote invloed zijn op de
interne communicatie in het algemeen en daarmee op het op efficiënte wijze realiseren van
de gestelde externe en interne doelen.
Een belangrijke spil in de communicatie binnen de APD wordt gevormd door de ploegbrigadiers. Enerzijds hebben zij de taak er zorg voor te dragen dat informatie over beleids-,
organisatorische en operationele aangelegenheden, die spelen op zowel het niveau van de
APD als van de gehele organisatie, de leden van hun ploeg bereikt. Anderzijds moeten zij
de terugkoppeling van informatie vanuit hun ploeg naar de hogere hiërarchische niveaus
verzorgen. Deze spilfunctie blijkt uit het feit dat de ploegleden aangeven de meeste
informatie, in het bijzonder wanneer het organisatorische informatie betreft, van hun
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brigadier te ontvangen en wordt nog eens versterkt door het feit dat ook bij de organisatorische informatievoorziening met name gebruik wordt gemaakt van mondelinge communicatie.
Uit de diagnose is gebleken dat de informatie-uitwisseling binnen de APD niet slecht maar
zeker ook niet probleemloos verloopt. Hiervoor lijken drie oorzaken aanwijsbaar.
De oriëntatie van de ploegbrigadiers
De ploegbrigadiers blijken, evenals trouwens de andere ploegleden, sterk op de eigen
ploeg te zijn gericht (Communicatiedichtheid, Communicatierichting, Tweezijdigheid), om
het even of het nu werkverbonden, organisationele of persoonlijke aangelegenheden
betreft. De opwaartsgerichte communicatie, met het diensthoofd en de staf in het algemeen, en met name de horizontale communicatie, tussen de ploegbrigadiers onderling, is
in sterke mate ondergeschikt aan de interactie binnen de ploeg. Opwaartse en horizontale
communicatie zijn echter zeer belangrijk voor de participatie van de ploegbrigadiers in de
beleidsvormende, -uitvoerende en -evaluerende processen die noodzakelijk zijn voor het
werken met werkplannen in het kader van het proactieve beleid. Daarnaast zijn deze
communicatierichtingen noodzakelijk voor het betrekken van de ploegleden bij de besluitvorming rond de werkplannen en de uitvoering daarvan. Operationeel gezien leidt de
sterke interne oriëntatie van de ploegbrigadiers tot problemen bij de horizontale afstemming tussen ploegen, bijvoorbeeld bij overdracht van de wacht. Al met al bestaat er dus
een situatie waarin de brigadiers en de ploegleden met hen een minder geïntegreerd deel
van de organisatie vormen dan voor een effectieve en efficiënte verticale en horizontale
coördinatie noodzakelijk is, vooral gezien de eisen die gerelateerd zijn aan het nieuwe
beleid.
Het blokstandpunt in het APD-vooroverleg
Ondanks dat het een vlot verloop van het APD-werkoverleg mogelijk maakt, kan ook een
belangrijke negatieve consequentie van het blokstandpunt van de brigadiers worden
genoemd. Door het vooraf innemen van standpunten komt het in het APD-werkoverleg (te)
zelden tot inhoudelijke discussies. Het gevolg hiervan is dat niet bekend wordt welke
informatie en welke afwegingen tot de standpunten van staf en brigadiers hebben geleid.
Bovendien blijft onduidelijk of het blokstandpunt door alle brigadiers wordt gedragen of
slechts door een kleine meerderheid. Met andere woorden: zowel de staf als de brigadiers
en vervolgens hun ploegleden missen relevante informatie. Daarnaast blokkeert het
blokstandpunt juist vaak de besluitvorming, omdat lopende het APD-werkoverleg de
brigadiers niet bereid zijn hun standpunt te heroverwegen (discussie moet in besloten kring
plaatsvinden omdat anders de standpunten van de afzonderlijke brigadiers duidelijk worden
en de waarde van het blokstandpunt teniet wordt gedaan). Als gevolg hiervan worden
agendapunten niet zelden naar een volgende vergadering doorgeschoven.
Opmerkelijk is dat tijdens de interviews de brigadiers aangeven persoonlijk niet te hechten
aan het blokstandpunt. Zij zijn er echter van overtuigd in deze mening alleen te staan en
dat hun collega’s het blokstandpunt zeker zullen willen handhaven.
Het functioneren van het ploegoverleg
Er is nauwelijks sprake van een gestructureerd ploegoverleg (Frequentie, Tijdsduur,
Onderwerpen); de frequentie en de inhoud van deze overlegvorm verschilt sterk per ploeg.
Bovendien wordt het houden van dit overleg door de collega’s vaak gezien als een
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indicatie van problemen in de ploeg. Toch lijkt er, ook gezien de eisen die uit het
beleidsplan voortvloeien, voldoende reden om aan te nemen dat het ploegoverleg, in een
meer gestructureerde vorm, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verticale coördinatie. De ploegleden zelf geven ook aan de frequentie van het ploegoverleg te laag te vinden; ook zij hebben behoefte aan een meer gestructureerd en frequenter werkoverleg.
3. Het tekort aan personele informatie, beleidsinformatie en terugkoppeling
In de schriftelijke enquête geven veel korpsleden aan in drie categorieën een tekort aan
informatie te ondervinden: (1) informatie over personele aangelegenheden (salaris, promotie en groeikansen), (2) informatie over het functioneren van de organisatie en (3) terugkoppeling van de waardering voor verrichte werkzaamheden (Verzenden informatie,
terugkoppeling).
Een van de redenen waarom de informatie op dit gebied te wensen overlaat is mogelijk
het feit dat de reeds drukbezette korpschef de personeelszaken voor zijn rekening neemt.
Tevens kan onzekerheid in verband met een op handen zijnde reorganisatie (de inleidende
schermutselingen van hetgeen later de regionalisering van de politie is gaan heten) en het
nieuwe beleid als verklaring dienen.
Het gemis aan informatie over het functioneren van de organisatie wordt in alle geledingen
geconstateerd. Ten eerste lijkt dit het gevolg van de niet optimale verticale informatiestromen, waaraan hiervoor reeds aandacht is besteed. Ten tweede spelen de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen in technologie, organisatie-omgeving en organisatiedoelstellingen
een rol. Een aantal van deze ontwikkelingen is beschreven in het beleidsplan, en leidt tot
nieuw beleid.
Het gemis aan terugkoppeling is met name van belang met het oog op de negatieve
motivationele consequenties die dit met zich mee kan brengen.
4. De verslaglegging van vergaderingen
Ten aanzien van de vergaderverslagen blijken twee problemen te bestaan. Ten eerste
worden de verslagen, en dan met name die van de stafvergadering, te summier geacht. Een
goed begrip van de aan de orde gestelde onderwerpen wordt hierdoor bemoeilijkt. Ten
tweede laat de verspreiding van de verslagen te wensen over. Het stafverslag wordt
toegezonden aan de deelnemers en ploegbrigadiers, de overige organisatieleden worden
door middel van het publikatiebord op de hoogte gesteld. Dit laatste lijkt echter een te
vrijblijvende methode om daadwerkelijk de korpsleden over de onderwerpen die in de
stafvergadering aan de orde zijn geweest te informeren en te betrekken bij beleidsmatige
aangelegenheden. Het verslag van het APD-werkoverleg wordt enkel verspreid onder de
deelnemers. De ploegbrigadiers dienen het verslag aan de orde te stellen in het ploegoverleg. Gezien de voorgaande opmerkingen over de frequentie en inhoud van dit overleg,
mag echter worden betwijfeld in hoeverre dit informatiekanaal daadwerkelijk functioneert.

Zoals gezegd zijn de resultaten van de diagnose toegelicht tijdens een korpsbrede bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd door een van de ploegbrigadiers gereageerd op de
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opmerkingen in de rapportage ten aanzien van hun positie in de interne communicatie.
Naar zijn mening werd deze te negatief voorgesteld en waren de ploegleden wel degelijk
goed geïnformeerd, terwijl ook de staf goed op de hoogte werd gehouden van hetgeen wat
in de ploegen leefde. Dit gebeurde weliswaar met name informeel maar dat was geen
bezwaar in zo’n kleine organisatie. Als reactie gaven zowel ploegleden als de korpsleiding
aan de analyse in de rapportage wel degelijk te onderschrijven.
4.2.2.3 Aanbevelingen
In aansluiting op de in de vorige paragraaf beschreven knelpunten zijn in de rapportage
tevens aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen hadden een globaal karakter
waarna de precieze invulling van de interventie in samenspraak en samenwerking met de
organisatie heeft plaatsgevonden. Aan deze aanpak lag een aantal redenen ten grondslag.
Ten eerste volgt zij uit de benadering van de organisatie waarin de organisatieleden
worden gezien als met betrekking tot hun werk ervaren en weldenkende personen. Ten
tweede, in aansluiting hierop, kan bij een kleine organisatie door participatie van organisatieleden in het ontwikkelen van de noodzakelijke interventies een brede acceptatie worden
bewerkstelligd. Aan het verkrijgen van acceptatie diende hier extra aandacht te worden
besteed omdat het oplossen van de geconstateerde knelpunten het doorbreken van oude
gewoonten en gevestigde posities vereiste, met name met betrekking tot de ploegbrigadiers. Ten derde was het, gezien de nauwe samenhang, wenselijk de interventie voor een
groot deel te koppelen aan het invoeren van het werken op basis van werkplannen. Aangezien het traject hiervoor nog niet geheel duidelijk was kon deze koppeling nog niet in de
aanbevelingen worden geconcretiseerd. De vierde en laatste reden was gelegen in de vrij
gesloten cultuur van de organisatie. Veranderingen van binnenuit of op zijn minst met een
grote inbreng van de organisatieleden daarin kennen een grotere kans van slagen.
De lijn van de hiervoor beschreven knelpunten volgend, zijn de volgende globale aanbevelingen gedaan. Hoe deze aanbevelingen vervolgens zijn geconcretiseerd is aan de orde in
paragraaf 4.2.3 waar de interventie zal worden beschreven.

1. De relatieve afzondering van de verschillende diensten
Er zal een vergaderprocedure moeten worden ontwikkeld, waarin de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de verschillende diensten wordt geregeld. Met betrekking tot de
contacten tussen Info-Docu en de APD moet een structuur worden gecreëerd waarin het
verstrekken van informatie en de terugkoppeling hierop bijvoorbeeld een vast agendapunt
vormt in het APD-werkoverleg en de ploegoverleggen. Een dergelijke structuur is ook
gewenst om de contacten tussen APD en Recherche te regelen.
De verslagen van de werkoverleggen en ploegoverleggen en eventueel ook van het
vooroverleg van de APD-brigadiers dienen via het publikatiebord bekend te worden
gemaakt, zodat geïnteresseerden kennis kunnen nemen van wat er in de verschillende
onderdelen speelt.
2. De informatievoorziening binnen de APD
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De ploegbrigadiers dienen in sterkere mate bij de organisatie als geheel te worden
betrokken, hiertoe dient onder andere in het APD-overleg meer discussie plaats te vinden
met betrekking tot het gevoerde en te voeren beleid. Het organisatiebeleid en de realisatie
daarvan dient een vast agendapunt te vormen.
Met het oog op de negatieve gevolgen die het blokstandpunt van de APD-brigadiers heeft
voor de inhoudelijke discussies in het APD-werkoverleg en voor de verticale informatievoorziening in het algemeen lijkt een hernieuwde afweging van de voor- en nadelen
ervan door de APD-brigadiers gewenst.
De invulling van een meer gestructureerde aanpak van de ploegoverleggen dient in overleg
met de ploegleden, de brigadiers en het hoofd APD plaats te vinden. In de interventieperiode zal nader moeten worden bezien op welke wijze de ploegoverleggen thans precies
verlopen en op welke wijze het beste gekomen kan worden tot een meer gestructureerde
opzet. Men zal zowel tegemoet moeten komen aan de eisen die de organisatie stelt aan de
bijdrage van de ploegen aan de besluitvorming (bijvoorbeeld inzake de werkplannen) als
ook een opzet moeten kiezen die aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de
ploegen zelf.
3. Het tekort aan personele informatie, beleidsinformatie en terugkoppeling
Het informatietekort in de verschillende categorieën dient nader te worden bezien, zowel
door de verantwoordelijke chefs van afdelingen en ploegen als door de korpsleiding. De
AD dient, wanneer nodig, behulpzaam te zijn bij het verstrekken van de informatie.
Met betrekking tot het gemis aan terugkoppeling dienen met name de leidinggevenden op
alle niveaus zich bewust te zijn van hun eigen optreden en hierin eventueel verandering
aan te brengen. Training op dit gebied kan worden overwogen.
4. De verslaglegging van vergaderingen
De kwaliteit van de vergaderverslagen dient in overeenstemming gebracht te worden met
de eisen aan deze produkten. Er dient nader bekeken te worden waarom de huidige
verslagen niet aan de behoefte voldoen. Daarnaast moet worden overwogen de verslagen
van alle overleggen op het publikatiebord openbaar te maken, hetgeen de integratie van
onderdelen (zie 1.) ten goede komt.

4.2.3

De interventie

Tijdens de interventieperiode is aan de bovenstaande globale aanbevelingen handen en
voeten gegeven. De nadere uitwerking en implementatie van de aanbevelingen is aan de
orde in paragraaf 4.2.3.1. In paragraaf 4.2.3.2 wordt aandacht besteed aan een aantal
veranderingen in de organisatie en haar omgeving die zich buiten de invloedssfeer van de
communicatie-interventie bevonden, maar die mogelijk wel van invloed zijn geweest op de
(effecten van de) interventie.
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4.2.3.1 Uitwerking en implementatie van de aanbevelingen
Nadat het beleidsplan en, als bijlage daarbij, de rapportage met betrekking tot de interne
communicatie begin 1990 in het driehoeksoverleg is vastgesteld, wordt tijdens een bijeenkomst met de korpsleiding, de diensthoofden en de voltallige dienstcommissie voor een
aantal punten van de rapportage afgesproken welke veranderingen zullen worden getracht
in te voeren. Direct na deze bijeenkomst worden ter verbetering van de communicatie
tussen de verschillende diensten en ploegen twee extra bijeenkomsten ingesteld. Ten eerste
een zogenoemde Roll-Call: de opkomende ploeg krijgt informatie van de afgaande ploeg,
de Recherche en de leiding van de APD. Ten tweede komt er na de stafvergadering een
hoofdenoverleg (hoofd JD, hoofd en plaatsvervangend hoofd APD en de brigadier InfoDocu) waarin de operationele afstemming tussen de verschillende diensten voor de
komende week wordt verzorgd. Dit overleg resulteert in een activiteitenlijst die bij het
dienstrooster wordt gevoegd. Tevens participeren de brigadier Info-Docu en de brigadier
van de Recherche vanaf dat moment in het APD-werkoverleg.
De Roll-Call vervult niet enkel een functie in de afstemming tussen diensten, maar ook in
de afstemming tussen ploegen binnen de APD. Ter verbetering van de informatievoorziening binnen de APD worden nog meer veranderingen ingevoerd. Ten eerste wordt,
teneinde de ploegbrigadiers en de ploegleden meer bij het beleid en de operationalisering
daarvan te betrekken, het APD-vooroverleg opgeheven. Op deze manier hoopt men meer
ruimte voor discussie in het APD-werkoverleg te creëren. Nadat de negatieve consequenties van het vooroverleg, en dan met name de vorming van blokstandpunten daarin, voor
de informatievoorziening zijn gebleken, en de brigadiers bovendien beseffen dat zij
individueel niet als enige niet zo aan het blokstandpunt hechten, heeft deze wijziging
weinig voeten in de aarde. Ten tweede wordt op een aantal manieren getracht een meer
gestructureerd ploegoverleg in te stellen. In eerste instantie wordt een nader onderzoek
uitgevoerd naar de gewenste inhoud van dit overleg. De ploegleden geven hierbij onder
andere aan welke vaste agendapunten zij noodzakelijk achten. Op basis hiervan volgt een
concreet voorstel voor een maandelijks ploegoverleg (in de tweede week na het APDwerkoverleg), waarin naast ploeginterne aangelegenheden ook zaken van breder organisatorisch belang aan de orde worden gesteld. Het ploegoverleg zal een agenda kennen en
resulteren in een verslag, waarin de ploeginterne aangelegenheden niet hoeven te worden
opgenomen. De agenda omvat als vaste punten:
– informatie door de ploegbrigadier uit het APD-werkoverleg, mede aan de hand van een
verslag van deze vergadering en het stafverslag. Op basis van bovengenoemde informatie kan de ploeg respons geven;
– een punt dat mogelijkheden biedt voor aanvullingen op de agenda;
– een rondvraag waarin de ploegleden de mogelijkheid krijgen elkaar en de brigadier om
nadere informatie te vragen.
Het voorstel wordt zonder wijzigingen door de staf overgenomen.
In samenhang met deze meer gestructureerde vorm van ploegoverleg komt in het APDwerkoverleg de relevante informatie uit de ploegoverleggen aan de orde. De ploegbrigadier
dient, mede aan de hand van het verslag van het ploegoverleg, aan te geven hoe er in zijn
ploeg wordt gereageerd op beleidsaangelegenheden, welke vragen er leven en welke
andere relevante zaken zoal spelen. De verslagen van de ploegoverleggen verschijnen op
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de publikatieborden en worden toegezonden aan de deelnemers, de APD-brigadiers, het
hoofd APD en de korpschef.
Met name bij het opstarten van het ploegoverleg vindt een koppeling plaats met de methodiek van het opstellen van de werkplannen. In concreto wordt een stappenplan opgesteld
hoe de ontwikkeling van de werkplannen communicatief te ondersteunen, waarin de ploegoverleggen een belangrijke rol spelen. Op deze wijze wordt een aanzet gegeven tot de
eerste gestructureerde ploegoverleggen en wordt getracht te bewerkstelligen dat de brigadiers meer in contact treden met hun ploegen met betrekking tot beleidsonderwerpen.
Tevens vraagt het hoofd APD tijdens het APD-werkoverleg veelvuldiger expliciet om de
mening van de ploegen ten aanzien van verschillende punten.
In een bijeenkomst met de ploegbrigadiers komt de wijze waarop de ploegoverleggen
vorm kunnen worden gegeven aan de orde (vaardighedentraining). Tijdens deze bijeenkomst blijkt een aantal brigadiers enthousiast met betrekking tot het instellen van meer
gestructureerde overleggen, terwijl anderen blijk geven van reserves. Naar aanleiding van
deze bijeenkomst wordt de korpsleiding verzocht de aandacht voor de ploegoverleggen
niet te laten verslappen. Ondanks deze inspanningen kan bij de evaluatie worden geconstateerd (zie paragraaf 7.1) dat het niet is gelukt een structureel ploegoverleg van de grond te
krijgen. De redenen hiervoor lijken met name te moeten worden gezocht in de weerstand
van de ploegbrigadiers en het ontbreken van goede accommodatie (zie paragraaf 4.2.3.2).
Het gebrek aan personele informatie krijgt tijdens functioneringsgesprekken aandacht.
Bovendien worden de organisatieleden ingelicht over de kanalen waarlangs zij bij
onduidelijkheden informatie kunnen krijgen. Tijdens het APD-werkoverleg wordt ingegaan
op het geven van waardering voor verrichte werkzaamheden. Bovendien wordt een aanzet
gegeven tot gedifferentieerd belonen.
Ten slotte de vorm en inhoud van de vergaderverslagen. De stafvergadering resulteert in
een uitgebreidere verslaglegging, terwijl, zoals reeds opgemerkt, het verslag van het nieuw
ingestelde hoofdenoverleg in de vorm van een activiteitenlijst bij het dienstrooster wordt
gevoegd.

4.2.3.2 Externe factoren
Bij aanvang van de interventieperiode staat de politie-organisatie aan het begin van een
nieuwe beleidsplanperiode. De belangrijkste punten uit het beleidsplan zijn eerder uitvoerig
geschetst. Gedurende de interventie doen zich vier veranderingen voor in de organisatie en
haar omgeving, die van invloed kunnen zijn geweest op de interventie.
Ten eerste treden enige belangrijke personele wijzigingen op. Zowel de korpschef als zijn
vervanger, die het communicatie-onderzoek hadden binnengehaald en sterk ondersteunden - niet in de laatste plaats vanwege de aansluiting met het nieuwe beleidsplan - verlaten
al vroeg in de interventieperiode de organisatie. Omdat het openstellen van de plaatsen
enige tijd duurt en ook de sollicitatieprocedure geruime tijd in beslag neemt moet het
korps het een tijd zonder deze functies stellen. Gedurende deze periode functioneert het
nieuwe hoofd APD als tijdelijk korpschef (het oorspronkelijke hoofd APD heeft, evenals
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het hoofd Info-Docu, in het kader van de regeling Functioneel Leeftijdontslag de organisatie aan het eind van de diagnoseperiode verlaten). Deze functionaris ondersteunt de
aanpassingen in de interne communicatie van harte en waar mogelijk, maar mist op dat
moment nog het overwicht van de oorspronkelijke korpschef. Enig effect van deze
personele wijzigingen kan dan ook niet worden uitgesloten.
Ten tweede vindt gedurende de interventiefase een gemeentelijke herindeling plaats. Als
gevolg hiervan wordt het bewakingsgebied van het korps uitgebreid en een rijkspolitiepost
(5 medewerkers) aan het korps toegevoegd. Deze toevoeging vindt halverwege de
interventieperiode plaats.
Ten derde staat op landelijk niveau de gehele interventieperiode in het teken van een
heroriëntatie op de organisatie van de Nederlandse politie. De korpsen gemeentepolitie en
de rijkspolitie zullen worden omgevormd tot regionale politiekorpsen, met een indeling
binnen de regio’s die niet identiek is aan de oude situatie. De onzekerheid over de plaats
van het korps in de nieuwe regio-indeling, over welke onderdelen van het korps overgeplaatst zullen worden naar de regio en over de rechtspositie van de medewerkers, waaronder ook begrepen de indeling in eventuele nieuwe functies, zijn zeker van invloed op de
aandacht en de inzet voor het verbeteren van de interne communicatie. Dit ondanks de
voortdurende steun voor het project van de zijde van de korpsleiding. Aan het eind van de
interventieperiode ontstaat er meer duidelijkheid over de regio-indeling en over de
rechtspositionele aspecten van de veranderingen en verdwijnt een deel van de onzekerheid.
Ten slotte vindt tijdens de interventieperiode een grondige verbouwing plaats van het pand
waarin het korps gehuisvest is. Dit betekent dat gedurende de tweede helft van de
interventieperiode het korps in een aantal barakken is ondergebracht, met een gebrek aan
ruimte en is er tevens geen gelegenheid waarin ongestoord vergaderingen kunnen worden
belegd. Hoewel men voor vergaderingen kan uitwijken naar het nabijgelegen gemeentehuis, een mogelijkheid waarvan regelmatig gebruik wordt gemaakt, heeft de gebrekkige
huisvesting toch grote invloed op de werksituatie; voornamelijk gebrek aan werkruimte en
gebrek aan privacy. Dit heeft uiteraard invloed op de interne communicatie.

4.3

De produktie-organisatie

Onderstaande informatie is ook te vinden in Reezigt (1995: 115-137). Tabel 4.3 geeft een
beknopte beschrijving van de produktie-organisatie.
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belangrijkste onderdelen

korte omschrijving

Produktie

De kern van de organisatie. Omvat de onderdelen
Elektrolyse, Gieterij en Technische Dienst. Er wordt
gewerkt in volcontinu-dienst (5 ploegen). De technische dienst werkt in de nacht met een kleine bezetting.

Elektrolyse

195 medewerkers
Activiteit: winnen van metaal uit de grondstof door
middel van elektrolyseproces.

Gieterij

147 medewerkers
Activiteit: gieten van het gesmolten metaal tot hanteerbare halffabrikaten (palen en plakken van verschillende omvang).

Technische Dienst

206 medewerkers
Activiteiten: inspectie en onderhoud van en het verhelpen van storingen in apparatuur.

Controlling

20 medewerkers.
Activiteiten: produkten-administratie, financiële
administratie en automatisering

Material Management

34 medewerkers
Activiteiten: magazijnbeheer, technische inkoop en
inkoop algemeen

Management team: algemeen directeur, hoofd Produktie, hoofd Material Management, hoofd Controlling
Overige afdelingen: Personeelszaken, Directiesecretariaat, Ontwikkeling en Milieu, en Medische Dienst
tabel 4.3 Beknopte beschrijving produktie-organisatie

4.3.1

Algemene beschrijving van de organisatie

De produktie-organisatie produceert primair en secundair metaal. Dit betekent dat het
metaal zowel direct op basis van de grondstof wordt gemaakt, als dat afvalmetaal wordt
omgesmolten tot nieuw metaal. De nadruk ligt op het produceren van primair metaal. Het
produkt is een halffabrikaat, dat door afnemers verder verwerkt kan worden tot eindprodukten, zoals materiaal voor huizenbouw en verpakkingen.
Het produktieproces bestaat uit twee delen: (1) het winnen van metaal uit de grondstof en
(2) het gieten van het gesmolten metaal in bepaalde vormen en volgens bepaalde eisen die
aan het eindprodukt gesteld worden. De afdelingen waarin deze activiteiten plaatsvinden,
respectievelijk de Elektrolyse en de Gieterij, vormen de kern van de organisatie en zijn
ondergebracht binnen de dienst Produktie. Alle overige afdelingen van de organisatie verrichten in meer of minder mate direct ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de
Elektrolyse en/of de Gieterij. De gehele organisatie kent een functionele structuur, dat wil
zeggen, taken en functies zijn gegroepeerd op grond van proces-technische verwantschap.
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De meest direct-ondersteunende afdeling is de Technische Dienst (TD), ondergebracht
binnen Produktie als lijnafdeling naast de Elektrolyse en de Gieterij. De TD heeft tot
voornaamste taak het plegen van (preventief en curatief) onderhoud aan de elektrolyseovens en de gietputten. Deze taken zijn ondergebracht in de onderafdeling TD-Onderhoud.
Het TD-Bedrijfsbureau verzorgt hierbij de coördinatie en planning.
De organisatie kent maximaal vijf hiërarchische niveaus. Binnen de Elektrolyse en de
Gieterij wordt in vijf ploegen gewerkt. Deze ploegen, ongeveer 30 personen in omvang,
staan onder leiding van een zogenoemde wachtchef. TD-Onderhoud is volgens eenzelfde
hiërarchie gestructureerd. De ploegen (met een omvang van 20 personen) werken exclusief
voor een rayon, bijvoorbeeld de Gieterij (’rayon Gieterij’) of de Elektrolyse (’rayon
Elektrolyse’).
Het smelten van de grondstof is een proces dat binnen zeer nauw omschreven temperatuurgrenzen moet plaatsvinden. De geringste afwijking leidt ertoe dat het produkt onbruikbaar is in de Gieterij. Waar de Elektrolyse opvalt door het (metastabiele) proces en de
smelters vooral het proces op gang moeten houden en controleren, moeten de gieters
produkten afleveren waarvoor zij in hoge mate zelf verantwoordelijk zijn. Ploegen van
gieters, onder leiding van een wachtchef, maken metalen palen en plakken van verschillende omvang. Elk gietsel vergt een andere samenstelling van het metaal-mengsel (het
zuivere metaal wordt gemengd met andere materialen), zowel afhankelijk van de eisen die
aan de verschillende produkten worden gesteld als van de gietomstandigheden. Nadat de
palen of plakken zijn afgekoeld, worden zij nabewerkt en, in afwachting van transport naar
de afnemer, opgeslagen. Het zal duidelijk zijn dat er een grote mate van (volgtijdelijke)
afhankelijkheid bestaat tussen de Elektrolyse en de Gieterij: wat de eerste smelt, moet
door de tweede direct gegoten worden.
In de gehele dienst Produktie wordt het werk vooral door middel van plannen geregeld: er
is sprake van planning op het gebied van tonnages gegoten metaal en eindprodukten, op
het gebied van grondstoffenverbruik, en ook ten aanzien van inspectie en preventief
onderhoud wordt een planning gehanteerd. Deze planning wordt in de top van de organisatie gemaakt, de uitvoer ervan is gedecentraliseerd. Deze decentralisatie houdt in dat
beslissingen en controle ten aanzien van de realisatie van de plannen op het niveau van de
wachtchefs en chefs geconcentreerd is, waarbij handboeken en directe supervisie een
belangrijke rol spelen. De organisatie kan dan ook, in termen van Mintzberg (1983),
worden gekenschetst als een machine-bureaucratie.
TD-onderhoud vormt hierop eigenlijk de enige uitzondering. Zoals opgemerkt, werkt hij
voornamelijk ten behoeve van de Elektrolyse en de Gieterij. Hij is als leverancier
verantwoordelijk voor de machines waarmee in deze afdelingen gewerkt wordt; de
Elektrolyse en de Gieterij zijn klant van de TD. Gezien zijn taken heeft de TD een relatief
instabiele omgeving: hij moet direct kunnen reageren op machinestoringen (vergelijk de
politie-organisatie in de vorige paragraaf). Ten aanzien van curatief onderhoud wordt dan
ook geen planning gehanteerd; afstemming vindt plaats door middel van directe horizontale contacten tussen TD-onderhoud en de Rayons alsmede via de hiërarchie. In de praktijk
blijkt dat de curatieve activiteiten inspectie en preventief onderhoud wegdrukken.
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De organisatie is onderdeel van een groot metaalproducerend concern met meerdere
vestigingen in binnen- en buitenland. Tot het concern behoren ook ondernemingen waarin
het geproduceerde halffabrikaat verder verwerkt wordt tot eindprodukten. Eén van deze
ondernemingen neemt vrijwel de gehele produktie af, terwijl ook de resterende afzet
binnen het concern plaatsvindt. Ondanks dat hierdoor afname is gegarandeerd, vindt de
verkoop van de produkten wel plaats op basis van de marktprijs, in casu de dagnotering
van de in Londen gevestigde metaalmarkt (LME). De organisatie is te klein om de
marktprijs te beïnvloeden. Dit betekent dat de aandacht met name dient te worden gericht
op (reductie van) de produktiekosten.
De belangrijkste kostenfactoren worden gevormd door de grondstof- en – vooral –
energieprijzen. Langlopende, voordelige contracten (respectievelijk met de delver van de
grondstof en met de overheid) maken de prijzen hiervan echter zeer stabiel. Het zijn dus
met name de interne kosten, de efficiëntie van de produktie, die als economisch-strategisch
instrument overblijven.
Ondanks dat de planmatige aanpak daartoe de gelegenheid lijkt te bieden, zijn de controle
en het kostenbewustzijn zwak te noemen. Ten aanzien van gemaakte afspraken (bijvoorbeeld de planning) heeft men een grote tolerantie ontwikkeld: afspraken worden niet
nagekomen, zonder dat daar sancties tegenover staan. Een mogelijke verklaring hiervoor
ligt in de grote mate van economische veiligheid waarin de organisatie tot nu toe heeft
verkeerd: weinig contact met de markt, zowel aan de invoer- als ook aan de uitvoerkant,
en het vangnet van het moederbedrijf altijd onder zich. In haar 25-jarige historie heeft de
organisatie een aantal malen uitsluitend dankzij dit vangnet kunnen blijven voortbestaan.
Economische overwegingen lijken als gevolg van dit alles in de bedrijfsvoering een
ondergeschikte plaats te hebben gekregen.
Recentelijk is er echter sprake van een kentering. In besprekingen over een nieuw
energiecontract (de vorige overeenkomst is in 1988 afgelopen) en over noodzakelijk
geachte investeringen in het produktieapparaat wordt de organisatie geconfronteerd met
een gewijzigde opstelling van de overheid en het moederbedrijf. De top van de organisatie
beseft dat men zich, tenminste op termijn (want de huidige resultaten zijn bevredigend), op
economisch gebied nadrukkelijker dient te bewijzen en een nauwere aansluiting bij de
markt moet vinden. Met het oog hierop worden zowel de kosten van de bedrijfsvoering en,
korte tijd later, de kwaliteit van het produkt aandachtspunten. Het verbeteren van de kwaliteit wordt geconcretiseerd door, in eerste instantie beperkte, introductie van het ’klantleverancier-principe’: de bij het produktieproces betrokken afdelingen, ook de ondersteunende, opereren als klanten en leveranciers van elkaar. Hierdoor wordt elke stap in het
proces zichtbaar gemaakt: de leverancier levert een produkt en de klant controleert of het
produkt aan de gestelde eisen voldoet. Doel van dit principe is de kwaliteit bij elke stap in
het proces te controleren en daardoor problemen zichtbaar te maken. Deze aanpak moet
leiden tot een verbeterde afstemming tussen de afdelingen onderling. Gedurende de
interventieperiode neemt onder druk van externe omstandigheden de noodzaak tot kostenen kwaliteitsbewust produceren sterk toe (zie paragraaf 4.3.3.2).
Tijdens de eerste, oriënterende gesprekken met de organisatie blijkt dat men met name in
het communicatieonderzoek is geïnteresseerd, omdat op dit gebied twee problemen worden
geconstateerd. Ten eerste is er sprake van een vrij groot wantrouwen in de organisatie,
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zowel tegenover het (top)management als ook van medewerkers ten opzichte van hun
directe chefs. Ten tweede bestaat het idee dat organisatie-onderdelen zeer los van elkaar en
van de organisatie als geheel opereren; er wordt gesproken van ’koninkrijkjes’. Daarnaast
zijn in de organisatie zelf initiatieven gestart om de communicatie te verbeteren, zoals het
opstarten van werkoverleg (hiervoor is speciaal een coördinator aangesteld) en een
herijking van de verticale informatie- en overlegstructuur. Bij deze initiatieven voelt men
behoefte aan ondersteuning.
Medio 1989 zijn de onderzoekers in de organisatie geïntroduceerd via een artikel in het
bedrijfsblad en een bijeenkomst met de Ondernemingsraad (OR). In deze bijeenkomst is
overeengekomen ook de communicatie van de OR in het onderzoek te betrekken.

4.3.2

De interne communicatie

Het daadwerkelijk onderzoek start in mei 1989 met de documentanalyse. Een belangrijke
rol hierin speelt een interne rapportage met betrekking tot de vergaderstructuur (1988). In
juli worden 12 interviews afgenomen, waarna in augustus de schriftelijke enquête volgt. In
principe wordt een steekproef van 15% gehanteerd: het aantal te versturen vragenlijsten
bedraagt dan 114 (op een totale populatie van 760 medewerkers). Van deze 114 vragenlijsten zijn er acht gereserveerd voor de directeur en de zeven hoofden van dienst, de
overige worden naar rato verdeeld over de verschillende afdelingen en op aselecte wijze
toegewezen. Als randvoorwaarde geldt dat iedere afdeling in de steekproef moet zijn
betrokken. Dit leidt ertoe dat uiteindelijk 120 vragenlijsten per interne post worden verstuurd. De respons, nadat na twee weken een herinnering was gestuurd, bedroeg 40%,
oftewel 49 ingevulde vragenlijsten. In de respons zijn op de hiërarchische dimensie de top
en de werkvloer enigszins ondervertegenwoordigd en is het middenkader oververtegenwoordigd. Voor de representativiteit op de functionele dimensie heeft de non-respons geen
gevolgen. In de periode mei-augustus 1989 heeft, naast de documentanalyse, de interviews
en de schriftelijke enquête, ook observatie plaatsgevonden van een aantal vergaderingen en
de dagelijkse gang van zaken in de organisatie.
totaal aantal medewerkers

760

verzonden enquêtes

120 (16%)

respons

49 (40%)

tabel 4.4 Verzonden enquêtes en respons produktie-organisatie

Op basis van de verkregen data is het communicatiesysteem van de organisatie beschreven
en de rapportage voor de organisatie opgesteld. Ook hier is in de rapportage aandacht
besteed aan de sterke en zwakke punten in de interne communicatie en zijn globale
aanbevelingen gedaan hoe de geconstateerde problemen op te lossen. De sterke en zwakke
punten en de globale aanbevelingen zijn aan de orde in respectievelijk de paragrafen
4.3.2.2 en 4.3.2.3. Allereerst zal echter in paragraaf 4.3.2.1 aandacht worden besteed aan
de vergaderstructuur en de verschillende parallelle media.
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4.3.2.1 Vergaderstructuur en parallelle media
De vergaderstructuur kan worden gekenschetst als een linking-pin-constructie. Uitgaande
van de top van de organisatie kent deze de volgende vergaderingen.
overleg

deelnemers

frequentie

doel

1

Managementteam-overleg (MT)

directeur, hoofden Produktie,
Material Management, Controlling

1 x/week

-operationele afstemming
-informatie-uitwisseling

2

Stafvergadering

MT-leden (zie 1), hoofden van
dienst (Ontwikkeling & Milieu,
Personeelszaken, Directiesecretariaat)

1 x/maand

-beleidsvorming
-afstemming tussen hoofden van dienst

3

Staflunch

zie 2

3 x/maand
(indien 2
niet plaatsvindt)

-informatie-uitwisseling

4

Na-stafvergadering

hoofd van dienst met afdelingschefs

1 x/week*

-informatiedoorgifte MToverleg, Staf-overleg en
Staflunch

* m.u.v. Controlling (2-wekelijks) en Directiesecretariaat (geen structureel overleg)
tabel 4.5 Vergaderingen produktie-organisatie

De informatiedoorgifte tussen in bovenstaande tabel opgenomen vergaderingen vindt
grotendeels mondeling plaats: er worden geen notulen gemaakt die in aansluitende
vergaderingen gebruikt kunnen worden. Alleen wanneer meer omvangrijke notities aan de
orde zijn, worden de vergaderingen schriftelijk ondersteund.
De na-stafvergaderingen kennen binnen de grotere onderdelen een relatief groot aantal
deelnemers (ongeveer 15).
Behalve binnen Produktie bestaat onder dit niveau niet meer een aansluitend structureel
overleg.
Binnen Produktie wordt de Na-stafvergadering gevolgd door de volgende vergaderingen.
a. Wachtchefvergadering (afdelingschef en wachtchefs)
Frequentie: 1 maal per maand.
Doel: informatiedoorgifte en afstemming.
b. Werkoverleg (wachtchefs met medewerkers)
Frequentie: 4 à 6 maal per jaar.
Doel: informatiedoorgifte (verticaal) en probleemoplossing. Het laatste betekent dat
door de ploeg gesignaleerde problemen besproken moeten kunnen worden, en dat men
die problemen ook binnen de werkeenheid, maar met instemming van de verantwoordelijken, op moet lossen.
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De vergaderstructuur onder de staflunch en stafvergadering kent ook een beperkte schriftelijke ondersteuning: wanneer al vergaderverslagen worden gemaakt, dan zijn deze
uitsluitend bedoeld voor de deelnemers zelf en niet voor gebruik in aansluitende vergaderingen.
Naast deze vergaderingen bestaan drie parallelle communicatiemiddelen.
1. Het bedrijfsblad. Dit verschijnt om de 2 maanden en wordt naar het huisadres van alle
personeelsleden gestuurd. Het blad bevat, naast allerhande mededelingen met betrekking
tot persoonlijke aangelegenheden, vooral meer algemene beleids- en organisatorische
informatie.
2. De Kwartaalinfo. Een bijeenkomst waarin het management (doorgaans de directeur) de
ongeveer 80 kaderleden informeert over bijvoorbeeld de toestand van de onderneming
(produktiecijfers, financieel overzicht en dergelijke), over beleidskwesties en over de
stand van zaken met betrekking tot uitgevoerde projecten.
3. De Twee-wekelijkse berichten. Hierin wordt meer actuele informatie met betrekking tot
de dagelijkse gang van zaken opgenomen. Deze berichten bereiken de medewerkers via
de publikatieborden.
De parallelle media hebben tot doel actuele beleids- en organisatorische informatie voor
een breder publiek toegankelijk te maken en tevens een grote groep medewerkers direct te
informeren. Op deze manier tracht het management zowel de traagheid als de oncontroleerbaarheid van de informatiedoorgifte via de linking-pin-structuur te ondervangen.
Daarenboven heeft de Kwartaalinfo specifiek tot doel de verkokering in de organisatie
tegen te gaan door te laten zien dat de informatie een dienst- en afdelingsoverstijgend
karakter heeft.

4.3.2.2 Resultaten diagnose
De rapportage over de diagnose is begin 1990 aangeboden aan de organisatie. Zij opent
met de constatering dat het management van de organisatie, die gekenmerkt wordt door
een bijna exclusieve interesse voor direct produktiegebonden onderwerpen, niettemin een
groeiende belangstelling toont voor het verbeteren van de interne communicatie. Vervolgens worden de sterke en zwakke punten in de interne communicatie behandeld, waarna
wordt afgesloten met een aantal globale aanbevelingen.

Sterke punten in de interne communicatie
1. Aandacht voor interne communicatie in de top van de organisatie
De belangstelling voor interne communicatie blijkt niet alleen uit onderhavig onderzoek;
ook eerder (1988) is reeds onderzoek naar de interne communicatie verricht. Bovendien
wordt getracht op de werkvloer werkoverleg gestalte te geven.
2. Vertrouwen
Tussen medewerkers op gelijk hiërarchisch niveau bestaat een hoge mate van vertrouwen.
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3. Geen overload
Vrijwel nergens zegt men informatie-overload te ondervinden.
4. Direct communicatief contact
Binnen de gehele organisatie waardeert men het directe communicatieve contact met
hiërarchisch gelijken binnen het eigen onderdeel. Deze contacten behelzen voornamelijk
direct aan het werk verbonden informatie.
5. Bedrijfsblad, publikatieborden en Tweewekelijkse Berichten
De medewerkers beoordelen het bedrijfsblad, de publikatieborden en de Tweewekelijkse
Berichten positief. Deze waardering betreft vrijwel alle soorten van informatie: de medewerkers geven te kennen via deze parallelle media zowel informatie over het organisatiebeleid, over persoonlijke aangelegenheden als ook over het werk te ontvangen.

Knelpunten in de interne communicatie
Hoewel de knelpunten in de interne communicatie met elkaar samenhangen, wordt
omwille van de overzichtelijkheid gekozen voor een onderverdeling gerelateerd aan de
communicatierichtingen verticaal, horizontaal en parallel. De eerste twee richtingen hangen
direct samen met de verticale respectievelijk horizontale coördinatie.
1. Verticale informatie-uitwisseling
Verreweg de meeste informatie-uitwisseling vindt plaats via de linking-pin-structuur. Bij
deze informatie-uitwisseling (top-down en bottom-up) bestaan de volgende problemen.
Groot informatieverlies
De informatiedoorgifte loopt over veel schijven, waardoor de kans op informatieverlies
door verstoring en vertekening groot is. Dit probleem doet zich in het bijzonder voor in de
grote en gelaagde onderdelen, voornamelijk dus binnen Produktie. Binnen kleinere
onderdelen wordt dit probleem nog enigszins ondervangen door rechtstreekse, informele
contacten, al is het informele circuit in geen enkel onderdeel echt tot wasdom gekomen.
De mogelijkheden voor een sterk informeel circuit worden binnen de dienst Produktie
beperkt door de vijfploegendienst: tijdens vroege en late diensten zijn vrijwel uitsluitend
contacten met de eigen ploeg mogelijk, de rest van de organisatie is niet aanwezig.
De relatie met de directe chef en het (top)management
De chefs op de verschillende niveaus spelen in de linking-pin-structuur een belangrijke rol.
De relatie van de medewerkers met de directe chef blijkt echter niet de voor goede
communicatie noodzakelijke openheid te kennen, met name niet binnen Produktie. Ook de
relatie met het (top)management wordt door de medewerkers vrij negatief gewaardeerd.
Tijdens de diepte-interviews bleek dit vooral te maken te hebben met enkele voorvallen in
het verleden waarbij het (top)management bij ingrijpende gebeurtenissen in zijn communicatie weinig begrip voor zijn medewerkers had getoond. Deze voorvallen hebben zich als
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het ware vastgezet in de organisatie, want ook medewerkers die toen niet in de organisatie
werkzaam waren, refereren hieraan.
Status en functie van informatie
De verkregen informatie blijkt veelal te wensen over te laten inzake duidelijkheid en
functionaliteit: niet zozeer het begrip van de informatie op zich vormt een probleem, als
wel de vraag wat men, bijvoorbeeld in een vergadering, met de informatie moet aanvangen, welke reactie wordt verwacht en binnen welk (bijvoorbeeld beleidsmatig) kader een
en ander geplaatst moet worden.
Aangezien oordelen over status en functie van informatie in het vervolg van deze studie
een centrale plaats innemen, sta ik hier stil bij de vraag waarop deze diagnose is gebaseerd.
Het oordeel met betrekking tot status en functie van informatie is gebaseerd op de
volgende vragen uit de enquête: terugkoppeling door ondergeschikten (oordeel management), terugkoppeling door de top (oordeel werkvloer), tevredenheid werk- en ploegoverleg (oordeel werkvloer), tevredenheid interne communicatie. Tijdens interviews is de
reden voor ontevredenheid ten aanzien van vergaderingen, de interne communicatie in het
algemeen of het niet voldoende krijgen van terugkoppeling aan de orde gesteld. Dit
oordeel wordt vanaf hier steeds samengevat onder ’status en functie van informatie’. Zie
voor een volledig overzicht van de enquête Bijlage A.
Informatievoorziening en ploegendienst
De informatievoorziening naar de ploegen toe wordt door de ploegendiensten ernstig
bemoeilijkt: de mogelijkheid voor direct mondeling contact is gedurende langere perioden
beperkt. De enige wijze waarop dit probleem kan worden opgelost is het schriftelijk
aanbieden van informatie. Echter, lager in de organisatie bestaat een sterke mondelinge
oriëntatie.
Vergaderproblemen
Ten aanzien van vrijwel alle vergaderingen geldt dat informatie lang niet altijd op tijd
beschikbaar is en dat niet aan de orde komt wat de deelnemers van belang vinden.
Daarnaast zijn vergaderingen, zeker in afdelingen met ploegendiensten, zeer moeilijk te
plannen. In de praktijk blijkt het vaak onmogelijk vergadertijden te vinden waarop alle
deelnemers aanwezig kunnen zijn.
Kwantitatieve en kwalitatieve breuk op het niveau van het werkoverleg
Ondanks de inspanningen van de organisatie ten aanzien van het werkoverleg, blijkt dit
overleg niet goed binnen de vergaderstructuur te functioneren. Allereerst is haar frequentie,
nog afgezien van de weinig logische opbouw van de vergaderstructuur, zodanig laag dat
het doorlopen van een gehele vergadercyclus (top-werkvloer-top of werkvloer-topwerkvloer) zeer veel tijd in beslag neemt. Daarnaast lijkt er onduidelijkheid te bestaan
over de functie van het werkoverleg: is het een bijeenkomst met als doel het bespreken
van kwesties rond de dagelijkse werkzaamheden of is het de laatste schakel in de linkingpin-structuur? Voor welke functie dan ook, het werkoverleg blijkt in zijn huidige vorm
niet te voldoen. De vergaderingen worden over het algemeen van gering belang geacht en
men heeft geen inzicht in wat er binnen de organisatie met de besproken punten wordt
gedaan.
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Wanneer het werkoverleg – zoals het geval is – nauwelijks een relatie heeft met de rest
van de vergaderstructuur, zijn de genoemde punten van kritiek voorstelbaar: men zal
weinig relevante informatie ontvangen en er zal weinig tot niets met de informatie die uit
de vergadering komt gebeuren, waardoor het belang van de vergadering al snel laag zal
worden ingeschat.
Terugkoppelingsproblemen
De hiervoor genoemde barrières belemmeren de informatiestroom, waardoor informatie de
ontvangers niet goed bereikt. Bovendien, wanneer informatie al aankomt, is de bedoeling
vaak onduidelijk. Als gevolg hiervan worden de terugkoppelingsmogelijkheden, de
mogelijkheden tot het geven van respons op ontvangen informatie, zeer beperkt, en
wanneer al teruggekoppeld wordt, ondervindt ook deze informatie hinder van de genoemde
obstakels. Dit alles maakt terugkoppeling zowel top-down als bottom-up problematisch. De
organisatieleden geven aan in het bijzonder van het middenkader en het topmanagement
weinig respons te ontvangen.
De bottom-up-terugkoppeling wordt verder bemoeilijkt door de wijze waarop deze plaats
dient te vinden. Het hogere management benadert de werkvloer vaak schriftelijk. Dit is in
tegenstelling tot de gang van zaken rond vergaderingen en ingegeven door de ploegendienst en de grote afstanden op het bedrijfsterrein. De reactie wordt ook verondersteld
schriftelijk te zijn. Echter, de medewerkers op de werkvloer kennen een sterke mondelinge
oriëntatie: zij geven bijvoorbeeld aan vrijwel nooit iets te schrijven. Deze botsing tussen
schriftelijke en mondelinge communicatiecultuur belemmert de terugkoppeling.
Ondernemingsraadsvergadering
De Ondernemingsraadvergadering kan, alhoewel zij niet tot de linking-pin-structuur
behoort, een belangrijke en ook relatief snelle vorm van informatiedoorgifte en terugkoppeling zijn (top-down en bottom-up). Echter, de OR lijkt relatief los te staan van ’de
achterban’ die zij vertegenwoordigt. Verder is gebleken dat de informatie van de OR
weinig tot niets toevoegt aan de informatie die de medewerkers via andere wegen bereikt.
2. Horizontale informatie-uitwisseling
Naast problemen in de verticale communicatie en coördinatie blijkt, zowel uit de interviews als uit de enquête (Communicatiedichtheid), dat tussen de verschillende onderdelen
(diensten, afdelingen en ploegen) ook relatief weinig - horizontaal - contact bestaat
(verkokering). Ook in deze richting wordt het bestaan van ’koninkrijkjes’ in feite bevestigd. Deze problematiek hangt samen met en komt tot uiting in de volgende drie niveaus
van horizontale communicatie.
MT- en stafoverleg
Door de splitsing van de vergadering op diensthoofdenniveau in een MT-overleg, met een
beperkt aantal deelnemers en een ’algemene’ stafvergadering, is een probleem ontstaan
met betrekking tot de geïnformeerdheid van de niet-MT-leden. Hierdoor ontstaan onder
meer afstemmingsproblemen en verschillen in geïnformeerdheid tussen diensten. Deels
betreft het hier een probleem dat te maken heeft met een slecht functionerende informatievoorziening: agenda’s van het MT-overleg worden bijvoorbeeld te laat verstuurd, waardoor
de overige stafleden niet de mogelijkheid hebben tijdig te reageren en het MT-overleg bij
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te wonen. De verschillen in geïnformeerdheid tussen diensten wordt nog eens versterkt
doordat de vergaderingen in de top van de organisatie, zoals gezegd, worden gekenmerkt
door mondelinge informatie-overdracht. Dit vergroot de kans op vertekening en verstoring
in de nastaf- en de daarop volgende vergaderingen. In deze laatste vergaderingen wordt
vaak, ook door het ontbreken van meer algemene informatie door de scheiding op het
diensthoofdenniveau, de nadruk gelegd op het eigen onderdeel terwijl de rest van de
organisatie weinig aandacht krijgt. De verkokering in de staf werkt dus door in de rest van
de organisatie.
Verkokering tussen de diensten op lager niveau
Er bestaat tussen diensten weinig en tussen afdelingen binnen diensten slechts een matige
informatie-uitwisseling. Als gevolg hiervan moet onderlinge afstemming op een hoger
hiërarchisch niveau plaatsvinden. Wanneer het om afstemming tussen diensten gaat zal dit
vooral op diensthoofdenniveau moeten gebeuren. Echter, zoals hiervoor werd geconstateerd, is de afstemming (het horizontale contact) op dat niveau zelf problematisch
waardoor verkokering op een lager niveau daar niet kan worden opgelost.
Overdracht tussen ploegen
Op het niveau van de ploegen verloopt, ondanks eerdere inspanningen en gecreëerde
voorzieningen, de informatiedoorgifte bij ploegwisselingen niet optimaal.
3. Parallelle informatie
Eerder werd aangegeven dat de parallelle communicatiemiddelen hoog worden gewaardeerd. Dit neemt echter niet weg dat met betrekking tot twee van deze middelen ook
problemen bestaan.
Kwartaalinfo
De informatie die het management elk kwartaal tijdens een mondelinge presentatie aan de
kaderleden verstrekt, wordt door de laatsten als ’oud nieuws’ bestempeld. De bijeenkomst
wordt door hen dan ook weinig zinvol gevonden, terwijl het management juist grote
waarde hecht aan dit contact met het middenkader. Nu biedt de gekozen vorm ook weinig
mogelijkheden voor intensief contact. Alleen al door het aantal deelnemers, ongeveer 80,
krijgt de bijeenkomst een zeer eenzijdig karakter: de informatie wordt mondeling gepresenteerd, wat neer komt op 2,5 uur lang mededelingen over bijvoorbeeld recente ontwikkelingen op de metaalmarkt, beleidskwesties en projecten. Er bestaat feitelijk geen mogelijkheid tot reactie of discussie. De bijeenkomst biedt dan ook geen oplossing voor de
geconstateerde terugkoppelingsproblemen, terwijl ook het tweede doel van de bijeenkomst,
het creëren van een zekere ’gezamenlijkheid’, slechts zeer beperkt wordt gediend.
Het bedrijfsblad
Hoewel het bedrijfsblad hooglijk wordt gewaardeerd door de organisatieleden, is toch een
kanttekening op zijn plaats. De waardering betreft immers ook de via dit medium verkregen werkgerelateerde informatie. Echter, inhoud en frequentie van dit middel geven
aanleiding tot de nodige vraagtekens bij deze functie. Eerder lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat deze waardering op het niet-functioneren van de reguliere informatiekanalen
duidt: de medewerkers waarderen het bedrijfsblad omdat zij via de reguliere kanalen niet
voldoende informatie over het werk ontvangen.
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4. Samenvatting
Er kan worden geconstateerd dat de verticale en de horizontale communicatie te wensen
overlaten, terwijl de parallelle middelen vanuit hun aard weinig soelaas bieden. De
gerelateerde coördinatieproblemen, waarvan de gesignaleerde ’koninkrijkjes’ een aanduiding zijn, trekken een sterke wissel op de mogelijkheden van de organisatie om kosten- en
kwaliteitsbewust te opereren. Zo leidt het klant-leverancier-principe wel tot het constateren
van problemen maar functioneert de overlegstructuur, waarin deze problemen aan de orde
kunnen worden gesteld en kunnen worden opgelost, op vrijwel alle niveaus van de
organisatie, niet naar behoren. De globale aanbevelingen, die hierna aan de orde komen,
zijn dan ook met name gericht op het integreren van de verschillende organisatie-onderdelen.

4.3.2.3 Aanbevelingen
De in de rapportage geformuleerde aanbevelingen zijn globaal van aard. Zij bevatten niet
de stappen die moeten worden gezet om de problemen op te lossen, maar vormen een leidraad naar aanleiding waarvan de concrete interventie in overleg met de organisatie kan
worden vastgesteld. De aanbevelingen worden hieronder beschreven aan de hand van de
communicatierichtingen verticaal, horizontaal en parallel. Ten slotte zal aangegeven
worden hoe de rapportage van de aanbevelingen heeft plaatsgevonden en tot welke
maatregelen door het MT besloten is.

1. Verticaal
De linking-pin-structuur zal binnen de organisatie een belangrijke rol blijven spelen:
oplossingen moeten dan ook worden gezocht binnen het kader van deze structuur. De
werking van de structuur zal verbeterd moeten worden, waarbij als eerste aandachtspunt
het bereiken van de lagere niveaus geldt. De oplossing ligt met name in het nader op
elkaar betrekken van de verschillende schijven (hiërarchische lagen). Allereerst moet een
vergaderschema worden gemaakt, waardoor – binnen diensten en afdelingen – de linkingpin-structuur goed gestalte krijgt. Hiervoor moet worden bepaald binnen welke tijd men
vanuit het management de verschillende hiërarchische lagen wil bereiken en binnen welke
tijd men terugkoppeling wil ontvangen. Uitgaande van deze gewenste cyclustijd moeten de
verschillende vergaderingen ten opzichte van elkaar en in de tijd worden gepositioneerd.
Vervolgens moeten de agenda’s van twee in de linking-pin-structuur opeenvolgende
vergaderingen zodanig worden vastgesteld dat koppeling en terugkoppeling tot stand
worden gebracht. Om deze systematiek ook in kwalitatieve zin gestalte te geven, zullen
ook de vergaderstukken op de werking van de structuur toegesneden moeten worden.
Duidelijk zal moeten zijn welke status en functie een stuk heeft, wat er gevraagd wordt
van de aangeschreven vergadering, wat de plaats is van het stuk in een breder verband
(zoals het jaarplan of een bepaald project), op welke wijze het behandeld dient te worden
en of er – en zo ja, wanneer – teruggekoppeld moet worden.
De botsing van de mondelinge oriëntatie en de, als gevolg van onder andere de ploegendiensten, noodzakelijke deels schriftelijke afhandeling van kwesties, maakt dat de voorzit-
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ters van vergaderingen geïnstrueerd dienen te worden met betrekking tot het geven van
voldoende uitleg en de wijze waarop stukken moeten worden behandeld. Indien het
inhoudelijk mogelijk is, kan bij sommige vergaderingen worden volstaan met een korte
samenvatting van de inhoud van het vergaderpunt en het in vraagvorm aangeven op welke
punten men een reactie verwacht.
Uiteraard dienen de vergaderstukken op tijd aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is,
moet men zich bewust zijn van de vertragende werking hiervan.
De linking-pin-structuur kent een belangrijke plaats toe aan de chefs. Deze zullen, om de
vergaderstructuur een kans van slagen te geven, een grotere mate van openheid ten toon
moeten spreiden. De gevraagde terugkoppeling dwingt die openheid tot op zekere hoogte
af. Ook zullen vergaderverslagen bij aansluitende vergaderingen in de structuur bekend
moeten zijn; ook hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wat gerelateerde afdelingen en
hiërarchieën bespreken, welke besluiten zijn genomen, en bovendien kan zo worden getraceerd wat met koppelingen en terugkoppelingen wordt gedaan.
Het bovenstaande wekt mogelijk de indruk dat initiërende informatie uitsluitend top-down
wordt doorgegeven terwijl terugkoppeling uitsluitend bottom-up plaats zal vinden. Niets is
minder waar: het systeem zal een volledige tweezijdige informatie-uitwisseling mogelijk
moeten maken.
Ten slotte de Ondernemingsraad. De OR kan gebruik maken van een bestaand parallel
medium, zoals het bedrijfsblad, om informatie over te dragen. De OR-informatie moet wel
anders gepresenteerd worden dan de overige informatie, zodat duidelijk is dat het van de
OR afkomstig is. De koppeling met een bestaand parallel medium verkleint de kans dat
oude informatie wordt verspreid: de verantwoordelijken voor het parallelle medium kunnen
hierin een rol spelen. Bovendien wordt op deze wijze de koppeling tussen de OR-informatie en de rest van de organisatie benadrukt. Ook dient de OR-informatie op een aantrekkelijker wijze te worden gepresenteerd. Het opnemen van de OR-informatie in het
bedrijfsblad biedt de mogelijkheid hierbij gebruik te maken van de hierover aanwezige
kennis bij de redactie van dit blad.
2. Horizontaal
Wanneer vergaderproblemen het gevolg zijn van het niet op tijd beschikbaar zijn van
agenda’s en vergaderstukken (bijvoorbeeld bij het MT-overleg en de stafvergadering)
moeten de verantwoordelijken (ondermeer het secretariaat) hierop worden aangesproken.
Daarnaast lijkt het ten aanzien van het MT-overleg verstandig de mogelijkheid die
stafleden wordt geboden dit overleg bij te wonen om te zetten in een duidelijke uitnodiging: wanneer een punt aan de orde komt dat een bepaald staflid betreft, zal dit diensthoofd bij de bespreking moeten worden uitgenodigd.
Met het oog op ontlasting van de hogere hiërarchische niveaus, efficiëntieverhoging en het
vergroten van wederzijds vertrouwen ’over afdelingsgrenzen heen’ kan horizontaal overleg
worden gecreëerd. Hoger en middenkader dienen zich te buigen over de vraag waar zulke
contacten gewenst zijn. De deelnemers aan dergelijke overlegvormen moeten in staat
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worden gesteld het contact op te bouwen en zoveel mogelijk in zelfstandigheid en
vertrouwen het afstemmingsoverleg te voeren.
Het overdragen van informatie bij ploegwisselingen dient te verlopen volgens een systeem
dat dwingend is: gezien het belang van een goede overdracht, is het noodzakelijk dat een
ploeg niet in dienst kan komen als niet aan bepaalde informatieve plichten is voldaan. De
wachtchefs spelen een cruciale rol bij deze overdracht, dwingende afspraken hierover met
hen zijn dus gewenst.
3. Parallelle informatie
De Kwartaalinfo blijkt weinig toe te voegen aan reeds bekende informatie en vereist een
grote tijdsinvestering van een groot aantal kaderleden. Daarnaast is het een eenzijdig
communicatiemiddel, dat het management niet de gewenste dialoogmogelijkheden met het
kader verschaft. Deze dialoogmogelijkheden zullen via de linking-pin-structuur gerealiseerd moeten worden (zie eerder). De Kwartaalinfo kan worden afgeschaft als deze
structuur naar behoren functioneert.
Het bedrijfsblad dient uiteraard niet gewaardeerd te worden om de direct aan het werkgerelateerde informatie die het bevat (of zou bevatten). Ook hier geldt dat een goed
functionerende linking-pin-structuur deze informatie moet leveren. De belangrijke functie
die het blad vervult, bijvoorbeeld bij het creëren van een gezamenlijkheidsgevoel, moet
wel worden onderkend, hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop het blad wordt
gepresenteerd en vormgegeven. De keuze van onderwerpen en de presentatie moet
duidelijk worden afgestemd op de gestelde informatiedoelen.
4. Bespreking met de organisatie
De in het voorgaande samengevatte rapportage wordt in de stafvergadering van 19 maart
1990 aan de orde gesteld. De staf onderkent weliswaar grotendeels de gesignaleerde
problemen, maar wil de interventie richten op een aantal, gedeeltelijk gerelateerde,
speerpunten: ’wezenlijke zaken met mogelijkheden tot verbetering’. Deze speerpunten zijn:
– de vergaderstructuur, inclusief de functie en plaats van het werkoverleg;
– de status en functie van informatie;
– horizontale afstemming;
– de Kwartaalinfo.
Bovendien besluit de staf dat de gehele interventie tamelijk low-key moet plaatsvinden:
’geen commissie met een hoop toestanden’, maar het gedoseerd inbrengen in lopende
zaken.
De resultaten van het onderzoek worden samengevat in het bedrijfsblad en in een brief van
de directeur aan de geënquêteerden. Bovendien ligt het gehele rapport ter inzage op het
directiesecretariaat en komen de resultaten ook aan de orde in het reguliere overleg.
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Tijdens de interventieperiode is aan de in de vorige paragraaf beschreven globale aanbevelingen handen en voeten gegeven. De nadere uitwerking en implementatie van de aanbevelingen is aan de orde in paragraaf 4.3.3.1. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3.3.2 aandacht
besteed aan een aantal veranderingen in de organisatie en haar omgeving die zich buiten
de invloedssfeer van de communicatie-interventie bevonden, maar mogelijk wel de
(effecten van de) interventie hebben beïnvloed.

4.3.3.1 Uitwerking en implementatie van de aanbevelingen
Bij de bespreking van de uitwerking en implementatie van de aanbevelingen neem ik de
hiervoor (in paragraaf 4.3.2, punt 4) genoemde speerpunten als leidraad. Waar nodig
zullen dwarsverbanden worden aangegeven.
Vergaderstructuur en werkoverleg
De interventie ten aanzien van de vergaderstructuur begint met een (hernieuwde) inventarisatie door de organisatie van de verschillende vergaderingen en hun functies. Deze
inventarisatie komt echter slechts moeizaam van de grond zodat de onderzoekers het gedeeltelijk in eigen hand nemen. Daarnaast observeren zij in een aantal vergaderingen hoe
de informatie-uitwisseling er precies gestalte krijgt en wat de meer vergadertechnische
problemen zijn. Tegelijkertijd wordt er overleg gevoerd met de stuurgroep Werkoverleg en
de coördinator Werkoverleg over de plaats en functie van deze overlegvorm. Het blijkt dat
de organisatie weliswaar waarde hecht aan de direct probleemoplossende functie van het
werkoverleg, maar het toch met name beschouwt als laagste schakel in de vergaderstructuur. Bovendien onderkent zij dat, gezien de hiërarchische oriëntatie in de organisatie, de
probleemoplossende functie niet zonder een integratie in de vergaderstructuur kan worden
vervuld. Met de noodzaak tot integratie van het werkoverleg als uitgangspunt geeft het
management desgevraagd aan een complete vergadercyclus (top-werkvloer-top waarna
werkvloer-top-werkvloer) van ongeveer zes weken wenselijk te vinden. Het vergaderschema voor 1991 dat vervolgens, in samenwerking tussen de organisatie en de onderzoekers,
wordt ontwikkeld kent een cyclus van vijf weken, voorziet in een logische volgorde van
vergaderingen en integreert de werkoverleggen in de vergaderstructuur. Om de integratie
verder te bevorderen wordt in de agenda van de vergaderingen in de cyclus ruimte
afgezonderd voor koppeling en terugkoppeling. Het nieuwe vergaderschema wordt op 1
januari 1991 effectief en functioneert vanaf dat moment naar verwachting: er treden wel
problemen op, ter voorkoming van het terugvallen in oude gewoonten blijft veel aandacht
vereist, maar de structuur staat. Hiermee was het proces van opstarten van werkoverleg op
het laagste niveau in de organisatie, dat reeds in 1988 was begonnen, eindelijk afgerond.
In het verdere verloop van de interventieperiode wordt een aantal onderwerpen, die in de
nieuwe vergaderstructuur worden behandeld, begeleid en gevolgd. Hierbij geven de
onderzoekers advies ten aanzien van de opzet van vergaderstukken en begeleidende teksten
(hoe kan informatieverlies worden voorkomen, hoe kunnen de status en functie van de
informatie duidelijk worden gemaakt en hoe kan de gewenste terugkoppeling gerealiseerd
worden; zie voor de uitwerking Hoofdstuk 5), observeren zij vergaderingen en verrichten
zij metingen naar informatiebegrip. De bevindingen geven de mogelijkheid tot evaluatie en
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eventuele bijstellingen. Daarnaast vormen zij mede een uitgangspunt voor de interventie
met betrekking tot de status en functie van informatie.
Status en functie van informatie
De interventie start met een inventarisatie door de organisatie van de verschillende stukken
die worden verzonden. Op basis van deze inventarisatie zijn voorstellen gedaan voor een
zogenoemde covernote: een A4-formulier dat bij nota’s, rapporten en dergelijke kan
worden gevoegd en dat informatie geeft over onder andere het doel van het stuk, het kader
waarbinnen het stuk moet worden geplaatst en eventueel de vorm van de gewenste reactie.
Door middel van deze covernote worden status en functie van informatie verduidelijkt en
bovendien geeft het inhoudelijk vorm aan de integratie tussen de verschillende schijven
van de vergaderstructuur.
Een eerste concept van de covernote wordt van november 1990 tot februari 1991 op
bescheiden schaal gebruikt, waarna evaluatie plaatsvindt. Na enige aanpassingen in zowel
de inhoud als de vormgeving wordt de covernote vanaf maart 1991 in een aantal afdelingen en op directie-niveau ingevoerd. De bedoelde geleidelijke uitbreiding van het gebruik
stagneert echter ondanks veelvuldig aandringen van zowel de onderzoekers als enige
organisatieleden.
Een bijkomend positief effect van de covernote moet hier worden genoemd. Tijdens de
evaluatie blijkt namelijk dat de gebruikers van dit formulier de informatie die zij verzenden mede concipiëren aan de hand van de in de covernote genoemde aandachtspunten.
Met andere woorden, het gebruik van de covernote draagt niet alleen bij aan een beter
begrip door de lezer van het bijgaande stuk, maar verhoogt tevens de kwaliteit van het te
verzenden stuk zelf. Deze thematiek wordt uitvoerig behandeld in Hoofdstuk 5 en
Hoofdstuk 6.
Horizontale afstemming
De tijdens de diagnose geconstateerde problemen ten aanzien van de afstemming in de top
van de organisatie en het verschil in geïnformeerdheid tussen MT-leden en de overige
diensthoofden, een verschil dat doorwerkt in de rest van de organisatie, worden door de
organisatie ter harte genomen. September 1990 worden zowel de vergaderstructuur in de
top als een aantal gerelateerde procedures gewijzigd. In de nieuwe structuur vindt elke
week na het MT-overleg een stafvergadering plaats, gevolgd door een staflunch. Het MToverleg richt zich op lopende zaken met betrekking tot de produktie, in de stafvergadering
en aansluitende staflunch komen onderwerpen van breder belang aan de orde. De agenda
voor de stafvergadering dient uiterlijk op de voorafgaande donderdag om 14.00 uur
beschikbaar te zijn voor de deelnemers. Van de stafvergadering en staflunch worden korte
notulen gemaakt die uiterlijk dezelfde middag om 14.30 uur ter beschikking staan voor de
aansluitende lijnvergaderingen.
Ten aanzien van de horizontale afstemming op lager niveau wordt in de interventie
aansluiting gevonden bij het zogenoemde TD-maatregelenplan: de evaluatie en (eventuele)
bijstelling van een reorganisatie van 1988 waarbij de TD over is gegaan naar het klantleverancier-principe. Dit principe behelst, zoals al aangeven in paragraaf 4.3.1, dat de
gebruikers, met name de Gieterij en de Elektrolyse, de eigenaar zijn van de installaties en
werk aan deze installaties, zowel inspectie als ook preventief en curatief onderhoud,
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uitbesteden aan de TD. Daarnaast wordt het zogenoemde eerste-lijns-onderhoud, veelvuldig uit te voeren en eenvoudig onderhoud, gedaan binnen de afdelingen zelf, eventueel
met ondersteuning van de TD. Het betreffende TD-rayon houdt zich bezig met inspectie,
grotere reparaties en preventief onderhoud, mede op basis van een planmatige aanpak die
is vastgelegd in het onderhoudsplan dat door de afdeling in samenspraak met het betreffende TD-rayon is opgesteld. De afdeling is daarbij de beslisser en het TD-rayon de
leverancier die een begroting opstelt voor het plan en deze aan de gebruiker doorberekent.
Uit de evaluatie blijkt dat in de praktijk weinig overeenstemming bestaat over het begrip
eerste-lijnsonderhoud, dat een planmatige aanpak van het onderhoud vaak verloren gaat in
het oplossen van dagelijkse problemen en dat het aantal storingen, door het ontbreken van
preventieve, planmatige acties, toeneemt. De oplossing voor deze problemen wordt gezocht
in een sterkere formalisatie van de werkzaamheden en afspraken. Deze formalisatie tot
ongeveer 80% van de werkzaamheden moet er voor zorgen dat de overige 20% die onder
eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd ook verbetert.
De communicatieve ondersteuning van dit plan richt zich zowel op de informatie-uitwisseling tussen de verschillende werkgroepen die zich met onderdelen van het plan bezighouden, de afstemming tussen het hoofd TD en de werkgroepsvoorzitters, de informatievoorziening naar TD-medewerkers en medewerkers in andere onderdelen als ook op de
afstemming tussen de werkgroepen en de werkoverleggen. Een goede informatievoorziening is cruciaal omdat het plan als uitgangspunt kent dat de bijstellingen breed gedragen
moeten worden. De eerste introductie van het klant-leverancier-principe in 1988 is
namelijk wel op papier gelukt maar niet in de hoofden en het gedrag van de mensen die
het moesten uitvoeren.
In een aantal sessies met de verantwoordelijke organisatieleden wordt voor het ontwikkelen en implementeren van de bijstellingen een informatiestructuur vastgesteld. Deze
informatiestructuur is gedeeltelijk vervat in een fasering van de werkwijze van elke
werkgroep. Er worden acht fasen onderscheiden.
1. De werkgroep oriënteert zich op haar opdracht, voert discussies en schrijft een conceptvoorstel voor bijstellingen. Indien de werkgroep in deze fase behoefte heeft aan overleg
met medewerkers van buiten de eigen werkgroep kan zij daartoe het initiatief nemen.
2. Het voorstel wordt voorgelegd aan de algemeen projectleider (hoofd TD), ter formele
toetsing in de projectgroep (projectleider en werkgroepsvoorzitters).
3. Na eventuele aanpassing op grond van 2. wordt het voorstel voorgelegd aan:
• leidinggevenden in TD-onderhoud en TD-bedrijfsbureau;
• de werkoverleggen TD-onderhoud en TD-bedrijfsbureau;
• leidinggevenden in andere afdelingen (onder andere de Gieterij en de Elektrolyse);
• werkoverleggen in andere afdelingen, voor zover direct betrokken.
Voor de informatievoorziening naar de werkoverleggen is een sjabloon voor de
voorstellen ontwikkeld. Reacties moeten schriftelijk voor een afgesproken datum bij de
voorzitter van de betreffende werkgroep worden ingeleverd. Uiteraard kan, indien
gewenst, werkoverleg worden ingelast waarbij zonodig iemand uit de werkgroep aanwezig kan zijn.
4. De werkgroep dient het uiteindelijke voorstel in bij de projectleider.
5. De projectleider biedt in aanwezigheid van de werkgroepsvoorzitter het voorstel ter
discussie aan in de stafvergadering.
6. De staf beslist over het voorstel, eventueel na overleg met de Ondernemingsraad.
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7. De beslissing wordt bekend gemaakt via de normale verticale communicatielijnen.
8. Invoering.
Gedurende het doorlopen van deze fasen rapporteren de werkgroepen elke twee weken aan
de projectleider over de voortgang en zijn de notulen van de werkgroepen voor iedereen
ter inzage beschikbaar.
De informatiestructuur omvat verder de volgende onderdelen.
– Een tweewekelijks informatiebulletin (door de projectleider) met informatie rond de
voortgang van het maatregelenplan. Dit informatiebulletin verschijnt op een vast
tijdstip, wordt de medewerkers van de TD ter hand gesteld en verschijnt tevens op de
publikatieborden.
– Een periodieke rapportage met betrekking tot de voortgang van het project verschijnt in
het bedrijfsblad en komt ter sprake tijdens de Kwartaalinfo.
Ondanks dat in oktober 1990 in de TD weerstand ontstaat tegen het maatregelenplan, blijkt
de informatiestructuur naar verwachting te functioneren: er zijn wel problemen, de respons
op de voorstellen voldoet niet geheel aan de verwachtingen van de projectleider, maar de
informatievoorziening blijft op gang. Op 13 juni 1991 wordt het project Maatregelenplan
afgesloten met een eindrapportage. De projectleider merkt op in het bedrijfsblad: "Ik zie
dit eindrapport als een weerspiegeling van een (voor de organisatie) nieuwe aanpak wat
betreft de informatievoorziening en voorstelpresentatie. Deze aanpak werkt goed om met
name veranderingsprojecten bekendheid te geven".
Kwartaalinfo
De staf van de organisatie geeft naar aanleiding van de kritiek op de Kwartaalinfo te
kennen deze bijeenkomst toch te willen handhaven, maar dan wel in verbeterde vorm.
Hierbij wil zij graag ondersteuning van de onderzoekers. In eerste instantie wordt bij de
Kwartaalinfo van juni 1990 nagegaan of het oordeel ’oud’ (bekend) nieuws terecht is en of
één van de doelen van de bijeenkomst, het directer benaderen van medewerkers door een
aantal hiërarchische lagen over te slaan, gerealiseerd wordt. In beide gevallen luidt het
antwoord ’neen’. Op basis hiervan wordt geadviseerd de Kwartaalinfo te verbeteren door:
– bij elk item de bedoeling duidelijk te maken (alleen ter informatie, ter besluitvorming,
stukken volgen later, wel/niet doorgeven aan ondergeschikten);
– elk item logischer op te bouwen;
– de informatie die men beslist vast moet houden op sheets te zetten; bijvoorbeeld niet
alleen ’klant-leverancier-principe’ maar ’klant-leverancier-principe = ....’.
De directeur past deze aanbevelingen in de volgende Kwartaalinfo (september 1990) toe.
Uit metingen blijkt zowel dat de deelnemers de inhoud beter begrijpen als ook dat zij de
informatie meer doorgeven aan hun ondergeschikten. Geen van beide verbeteringen zijn
overigens spectaculair. Deze aanpassingen worden uitvoerig besproken in Hoofdstuk 6.
Additionele interventie
Los van de speerpunten die de staf in eerste instantie heeft gekozen, worden op basis van
het lezersonderzoek ook veranderingen ten aanzien van het bedrijfsblad doorgevoerd. De
belangrijkste hiervan is een aanpassing van de frequentie van het bedrijfsblad van zes tot
elf en later twaalf maal per jaar. De uit het onderzoek volgende aanbevelingen ten aanzien
van de inhoud worden slechts mondjesmaat in daden omgezet.
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De uitwerking en implementatie van de aanbevelingen als geheel verloopt niet altijd
zonder problemen. Meermaals moet toelichting worden gegeven over de doelen van de
veranderingen en zijn voorbeelden van de wijze van aanpassing vereist. Bovendien kent de
interne communicatie geen hoge prioriteit en wordt al snel weggedrukt door andere zaken
die de aandacht vragen. Nu moet eerlijkheidshalve worden opgemerkt dat deze zaken
(externe factoren) zich tijdens de interventieperiode ook wel voordeden.

4.3.3.2 Externe factoren
Bij de algemene beschrijving van de organisatie (paragraaf 4.3.1) is al aangegeven dat zij
in de loop van haar bestaan een aantal malen ernstig is bedreigd in haar continuïteit.
Gedurende de interventieperiode ontstaan wederom grote problemen. Waren tijdens de
diagnose de bedrijfsresultaten nog zeer bevredigend, eind 1990 tekent zich een kentering
af die zeer grote gevolgen zal blijken te hebben. Deze kentering kent globaal de volgende
oorzaken.
Ten eerste wordt door de snelle en onverwachte ontwikkelingen in het Oostblok de
metaalmarkt overstelpt met aanbod van goedkoop metaal uit voornamelijk Rusland. De
West-Europese aanbieders hebben zich niet op deze situatie kunnen voorbereiden, zodat al
snel een situatie van overproduktie ontstaat en de prijzen historische dieptepunten
bereiken. De organisatie heeft niet de financiële reserves om gedurende langere tijd
verliezen te kunnen opvangen, terwijl het concern niet bij kan springen omdat ook de
andere divisies slechte resultaten behalen.
Ten tweede is het langlopende en voordelige energiecontract in 1988 afgelopen. De
onderhandelingen over een nieuw contract verlopen zeer stroef en zeker is dat een nieuw
contract in ieder geval minder gunstig zal zijn. In eerste instantie leiden deze ontwikkelingen ertoe dat de plannen voor noodzakelijk geachte investeringen op de lange baan
worden geschoven. Een reorganisatie blijkt later zelfs onvermijdelijk. In september 1992
wordt voor het eerst hardop gesproken over een reorganisatie. Deze wordt medio november concreet wanneer blijkt dat 120 arbeidsplaatsen zullen moeten verdwijnen, waarbij
gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. Na een lange periode van onduidelijkheid wordt
in het voorjaar van 1993 duidelijk hoe de nieuwe organisatie er uit zal gaan zien en welke
functies zullen vervallen.
Het hoeft geen betoog dat deze ontwikkelingen grote invloed hebben op de medewerkers
binnen de organisatie en hun belangstelling voor aanpassingen op het gebied van de
interne communicatie. De organisatie wordt, blijkens onze informatie en waarnemingen, in
deze periode gekenmerkt door onrust en motivatieproblemen, niet alleen ten aanzien van
de interne communicatie, maar ten aanzien van alles wat zich in de organisatie afspeelt.
Naast deze ingrijpende gebeurtenissen zijn in de loop van de interventieperiode tevens een
aantal personele veranderingen opgetreden. De belangrijkste is een directeurswisseling vlak
na de diagnose (oktober 1989). De nieuwe directeur heeft zich echter zeer ingespannen
voor het verbeteren van de interne communicatie. Ook in de rest van de organisatie vinden
personele wijzigingen plaats. Zo wordt onder meer het hoofd Personeelszaken vervangen.
Bovendien is, met het oog op de omstandigheden waarin de organisatie verkeert, met
name in de periode direct voorafgaand aan de evaluatie de neiging groot elders een functie
te zoeken.
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4.4

De hoofdafdeling van een groot dienstverlenend bedrijf

Onderstaande informatie is ook te vinden in Reezigt (1995: 137-153). Het project bij een
district van een groot dienstverlenend bedrijf is gestart op 1 mei 1989. Vanaf dat moment
zijn de verschillende fasen van het onderzoeksproject tot en met de eerste interventie-activiteiten doorlopen: er is inzicht verkregen in de aard van de organisatie, er zijn interviews
gehouden en enquêtes afgenomen met betrekking tot de interne communicatie, de
bevindingen hieruit zijn gerapporteerd aan de organisatie waarna is besloten tot een aanpak
van de geconstateerde problemen aansluitend bij twee reeds lopende veranderingsprojecten
(een organisatie-herstructurering en een Total Quality Management-project), en ten slotte
zijn met de betreffende verantwoordelijken afspraken gemaakt over de daadwerkelijke
interventie per organisatie-onderdeel. Op dat moment echter, mei 1990, kwam een aanzienlijke kink in de kabel. De per 1 januari 1990 aangetreden nieuwe algemeen directeur van
het district, die in eerste instantie enthousiast tegenover het onderzoek had gestaan, en de
nieuwe directiesecretaris, in dienst sinds 1 mei 1990, gaven aan te twijfelen aan de toegevoegde waarde van het communicatieproject, met name in het licht van het lopende Total
Quality Management-project. Dankzij de bemiddeling van een van de leden van de interne
begeleidingscommissie kon een uitweg uit deze impasse worden gevonden: het beperken
van het project tot uitsluitend de hoofdafdeling Kabelnetten was een voor alle partijen
aanvaardbare (tussen-)oplossing. Deze wijziging heeft echter wel tot een aanzienlijke
vertraging geleid: de diagnose moest worden herhaald omdat te weinig inzicht bestond in
de specifieke situatie bij de hoofdafdeling Kabelnetten (verder aan te duiden als KN).
Wanneer in juni 1990 de top van KN (bestaande uit de hoofdafdelingschef, drie regiochefs
en een afdelingschef) zich committeert aan het project start in feite dan ook een nieuw
project. Dit is vervolgens in al zijn fasen doorlopen en is onderwerp van deze paragraaf.

4.4.1

Algemene beschrijving van KN

De hoofdafdeling KN (ongeveer 220 medewerkers) is uiteindelijk onderdeel van een groot
landelijk concern, meer specifiek is zij een deel van de directie Technische Zaken van een
Telecommunicatie-district (zie figuur 4.2).

figuur 4.2 De plaats van Kabelnetten
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De districtsorganisatie als geheel kent twee kernactiviteiten: (1) het verzorgen en onderhouden van de infrastructuur voor telecommunicatie en (2) het aanbieden van telecommunicatie-apparatuur. De eerste taak is ondergebracht binnen de directie Technische
Zaken, de tweede binnen de directie Commerciële Zaken. Daarnaast kent de organisatie,
eveneens onder de naam directie, een aantal stafafdelingen.
Het concern waarvan KN een onderdeel vormt is op 1 januari 1989 van een overheidsbedrijf een geprivatiseerde onderneming geworden. Als overheidsbedrijf beschikte de
organisatie al zeer lang over een monopoliepositie op haar belangrijkste activiteiten. In
tegenstelling tot Commerciële Zaken bevindt Technische Zaken zich ten tijde van het
onderzoek nog steeds in een monopoliepositie: de telecommunicatie-infrastructuur mag
uitsluitend door haar geleverd en onderhouden worden. Deze concessie is door de Staat
verstrekt en loopt nog tot 1995.
Onder de infrastructuur valt alles dat het verzenden van telecommunicatieboodschappen
mogelijk maakt, met uitzondering van de randapparatuur (zoals de telefoons en faxen). We
moeten in dit verband met name denken aan kabels en telefooncentrales. De activiteiten
van KN behelzen het aanleggen, het onderhoud en het opheffen van storingen in kabels.
KN kent een geografische structuur, met als regio’s Centrum, Noord en Zuid. In feite is
Centrum geen regio meer, maar een centrale ondersteunende afdeling waarin onder andere
een tekenkamer, een afdeling voor planning en ontwerp van ondergrondse projecten en een
administratieve groep (vergunningsaanvragen en dergelijke) zijn ondergebracht. De regio’s
Noord en Zuid kennen een functionele structuur met een aantal teams die het leggen en
onderhouden van kabels als taak hebben en andere teams die storingen verhelpen. Daarnaast bestaat er nog een relatief kleine stafafdeling binnen KN, gevestigd in het districtskantoor, het bedrijfsbureau. De hoofdafdelingschef van KN is eveneens op dit kantoor
werkzaam.
Zie voor een beschrijving van het district KN het onderstaande kader.
belangrijkste onderdelen

korte omschrijving

regio Noord

ongeveer 85 medewerkers,
activiteiten: het leggen en onderhoud van kabels,
opheffen van storingen

regio Zuid

ongeveer 75 medewerkers
activiteiten: zie bij Noord

regio Centrum

34 medewerkers
activiteiten: ondersteunende tekenactiviteiten, projectering

Bedrijfsbureau KN

7 medewerkers
activiteiten: administratieve ondersteuning, begrotingsopstelling en analyse, automatisering en kwaliteitszorg

tabel 4.6 Beknopte beschrijving van KN
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Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de kabelinfrastructuur zijn activiteiten die
planmatig uitgevoerd (kunnen) worden. De besluitvorming met betrekking tot deze
planning vindt ten tijde van de diagnose nog voornamelijk plaats in de top van KN. De
regio’s geven echter aan de uitvoering van de centrale planning in de praktijk wel
gedeeltelijk hun eigen invulling: elke regio heeft hierin eigen normen en gewoonten, kortom, een eigen cultuur ontwikkeld. In de planning vervatte afspraken worden als gevolg
hiervan vaak niet gerealiseerd. Het hoofd KN is niet in staat greep te krijgen op deze
regioculturen. Een meer harde, centralistische lijn zou ook haaks staan op de cultuur die
de gehele organisatie kenmerkt en eveneens niet sporen met de ten tijde van de diagnose
gewenste decentralisatie, waarover later meer. Ondanks dat de regioculturen hierin
verschillen wordt over het algemeen bij de uitvoering van de plannen het correct toepassen
van de technische procedures en richtlijnen belangrijker geacht dan kostenbewustzijn en
klantgerichtheid. De taken in verband met het opheffen van storingen vormen uiteraard een
uitzondering op het planmatig werken. Voor de uitvoer van deze taken zijn dan ook aparte
groepen medewerkers geformeerd, de storingsopheffings-groepen. Hier vindt de sturing
van de werkzaamheden voornamelijk plaats door middel van directe supervisie. Op basis
van het voorgaande kan deze organisatie in zijn algemeenheid worden gekenschetst als een
machine-bureaucratie.
Reeds ten tijde van de diagnose worden door de organisatie voorzichtige pogingen
ondernomen in de hierboven beschreven situatie verandering te brengen, pogingen die in
de loop van de tijd worden geïntensiveerd. Zoals aangegeven bevindt de organisatie zich
in een overgangsfase: Commerciële Zaken opereert al op een vrije markt, terwijl dit voor
Technische Zaken op korte termijn ook zal gelden. De strategie van de organisatie als
geheel is dan ook gericht op het kunnen concurreren in een vrije markt, waar klantgerichtheid, flexibiliteit en kostenbewustzijn van groot belang zijn. In het licht van deze
strategie wordt bijvoorbeeld het eerder genoemde Total Quality Management-project
opgestart. Dit project heeft als doel de medewerkers bewust te maken van de noodzaak
van het leveren van kwaliteit in relatie tot de vragen en wensen van interne en externe
klanten, zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen. Daarbij wordt nadruk gelegd op
een ieders verantwoordelijkheid voor zijn deel van het proces. In relatie hiermee wordt
ook langzamerhand het personeelsbeleid aangepast, waardoor beoordelingen meer afhankelijk worden van geleverde prestaties. Concreet voor KN betekent de voorbereiding op een
vrije markt, waarin klantgerichtheid, kostenbewustzijn en flexibiliteit een belangrijke rol
spelen, dat getracht wordt aan de uitvoerende afdelingen, die daadwerkelijk in contact
staan met de markt, een belangrijker plaats te geven. Dit uit zich bijvoorbeeld in de wijze
van coördinatie. Bij de storingsopheffingsgroepen wordt de directe supervisie langzamerhand vervangen door een vorm van zelfbesturing en ook ten aanzien van de planmatige activiteiten treden wijzigingen op. Waar eerst gepoogd werd een centrale sturing (tot in
details) te realiseren, wordt meer en meer de nadruk gelegd op een globale planning, waarbinnen de regio’s zelf de uitvoering kunnen regelen en zelfstandig zijn op het gebied van
de inzet van middelen. De tot op zekere hoogte reeds bestaande situatie wordt dus geformaliseerd, met dit grote verschil dat de regio’s nu wel nadrukkelijk aan de gemaakte
afspraken worden gehouden.
Ook bij het opstellen van de plannen en het beleid in het algemeen moeten de uitvoerende
onderdelen een belangrijker rol krijgen. Enerzijds kan zo gebruik worden gemaakt van de
deskundigheid van de medewerkers om de beoogde marktgerichtheid en klantvriendelijk-
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heid te bewerkstelligen, terwijl anderzijds de betrokkenheid van de medewerkers wordt
vergroot. Voor het interne communicatiesysteem betekent dit dat dit systeem het management de mogelijkheid moet bieden de verschillende afdelingen te bereiken met (beleids)informatie en van hen terugkoppeling te krijgen, en dit alles binnen een redelijke tijd. Ook
moeten initiatieven van de werkvloer de weg naar boven kunnen vinden. Daarnaast wordt
het reguliere communicatiesysteem gebruikt bij tal van projecten die deelaspecten van
bijvoorbeeld marktgerichtheid en klantvriendelijkheid onder de aandacht van de medewerkers brengen.
In de eerste besprekingen over het toespitsen van het communicatieproject op KN wordt
door het Hoofd KN opgemerkt dat de noodzakelijke veranderingen met het oog op het
opereren op de vrije markt belemmerd worden door een gebrekkige interne communicatie.
Hij constateert dat veel informatie de werkvloer niet bereikt en terugkoppeling zelden
plaatsvindt. Met name dit probleem vormt voor hem de reden om met het communicatieproject in zee te gaan.

4.4.2

De interne communicatie

De bovenstaande beschrijving van KN en haar context is gebaseerd op de document-analyse en 14 interviews (in de maanden juni en juli 1990). Daarnaast wordt het project
bij KN natuurlijk niet geheel blanco gestart, het onderzoek naar het district als geheel
heeft al veel informatie opgeleverd. Nadat de gehele hoofdafdeling door middel van het
KN-blad over het communicatieproject is geïnformeerd, wordt in de eerste week van juli
de schriftelijke enquête verzonden. Omdat een aantal medewerkers vanuit huis werkt,
wordt gekozen voor verzending naar het huisadres. Als uitgangspunt geldt een steekproef
van 30% oftewel 66 enquêtes. Volgens dezelfde methodiek als in de vorige casus is
beschreven, worden uiteindelijk 68 respondenten geselecteerd. De respons, na het versturen
van een herinnering na twee weken, bedraagt 46% oftewel 31 ingevulde vragenlijsten. Bij
de respons is, net als bij de respons bij de andere organisaties, sprake van een lichte
oververtegenwoordiging van het middenkader ten opzichte van de top en, vooral, de
werkvloer. Voor de representativiteit op de functionele dimensie heeft de non-respons geen
gevolgen. In dezelfde periode vindt ook observatie plaats van een aantal vergaderingen. De
resultaten van de enquête weken niet noemenswaardig af van de observatie- en interviewresultaten.
totaal aantal medewerkers

220

verzonden enquêtes

68 (31%)

respons

31 (46%)

tabel 4.7 Verzonden enquêtes en respons hoofdafdeling van een dienstverlenend bedrijf

De aldus verkregen data vormen de basis voor een beschrijving van het interne communicatiesysteem en de rapportage. Naast een inventarisatie van de sterke en zwakke punten in
de interne communicatie bevat deze rapportage ook globale aanbevelingen hoe de
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geconstateerde problemen op te lossen. De sterke en zwakke punten in de interne communicatie, en de globale aanbevelingen zijn aan de orde in respectievelijk de paragrafen
4.4.2.2 en 4.4.2.3. Allereerst zullen echter weer de vergaderstructuur en de parallelle media
worden beschreven.

4.4.2.1 Vergaderstructuur en parallelle media
De vergaderstructuur van KN kent de vorm van een linking-pin-structuur die weer past
binnen de vergaderstructuur van het district als geheel. Binnen KN bestaan in deze structuur de volgende vergaderingen.
naam overleg

deelnemers

frequentie

doel

1

KN-overleg

Hoofd KN, chef stafafdeling,
3 regiochefs en/of plaatsvervangers

1 x/2 weken

- verticale en horizontale afstemming
- informatie-uitwisseling

2

Regio-overleg

regiochef en teamchefs

1 x/4 weken

idem

3

Werkoverleg

teamchef en medewerkers

1 x/2 maanden

idem

tabel 4.8 Vergaderingen hoofdafdeling KN

Deze drie vergaderingtypes hebben als doel verticale en horizontale afstemming en
informatie-uitwisseling te bewerkstelligen. Boven de vergaderstructuur van KN is in de
linking-pin-structuur van het district een directievergadering (1 maal per week, deelnemers: de algemeen directeur, de directiesecretaris en de directeuren van de verschillende
directies) en een overleg per directie (1 maal per maand, deelnemers: de betreffende directeur en de hoofdafdelingschefs), dus onder andere het Technische Zaken-overleg, gesitueerd.
Naast de in de tabel weergegeven vergaderingen voert het hoofd KN maandelijks overleg
met elke regiochef afzonderlijk.
Parallel aan de linking-pin-structuur kent de organisatie nog de volgende communicatiemiddelen.
a. Hoofdenoverleg (de directie en de hoofdafdelingchefs)
Frequentie: 1 maal per maand
Doel: bespreken van meer algemene beleidsmatige kwesties
b. Bijeenkomst Leidinggevenden (de directie, de hoofdafdelingchefs en de afdelingschefs)
Frequentie: 1 maal per kwartaal
Doel: vergelijkbaar met a
c. Het concern-blad
Frequentie: 1 maal per 2 weken
Inhoud: algemene beleids- en achtergrondinformatie over het concern, recente ontwikkelingen, en dergelijke
d. Het blad van het telecommunicatie-onderdeel
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Frequentie: 1 maal per maand
Inhoud: algemeen nieuws over ontwikkelingen in het telecommunicatie-onderdeel,
beleidsinformatie, en dergelijke
e. Het districtsblad
Frequentie: 1 maal per week
Inhoud: voornamelijk personeelsaangelegenheden
f. Het KN-blad (gekscherend de ’kabeltjeskrant’ genoemd)
Frequentie: ongeveer 1 maal per maand
Inhoud: algemeen nieuws over actuele beleidszaken in de hoofdafdeling, informatie met
betrekking tot lopende projecten, persoonlijk nieuws, en dergelijke. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit blad berust bij het hoofd KN.
Daarnaast wordt in verband met lopende projecten nog aparte voorlichting en instructie
gegeven door middel van brochures, rondschrijvens en video’s. In veel gevallen wordt
deze voorlichting tijdens de weergegeven vergaderingen verzorgd door een medewerker
van een stafafdeling van het concern of de regio.

4.4.2.2 Resultaten diagnose
Begin september 1990 wordt de rapportage naar aanleiding van de diagnose aan KN
aangeboden. Deze rapportage bevat, zoals gezegd, een inventarisatie van de sterke en
zwakke punten van de interne communicatie en globale aanbevelingen.
Sterke punten van de interne communicatie
Uit de diagnose blijken de volgende sterke punten.
– De medewerkers zijn vrij tevreden over de interne communicatie in het algemeen.
– De medewerkers geven aan tevreden te zijn over hun communicatie met collega’s en
chefs in het algemeen. De relatie met de directe chef stemt iets minder tot tevredenheid.
Dit verschilt echter naar onderdeel en geleding. De regio Zuid scoort slechter dan de
andere onderdelen en de werkvloer geeft aan minder vertrouwen in hun directe
(team)chef te hebben dan chefs op hun beurt hebben in de regio- en hoofdafdelingschef.
De relatie met de directe chef is van groot belang omdat de medewerkers aangeven dat
hij een belangrijke rol speelt in de informatievoorziening.
– De interne communicatie heeft de aandacht van de top van KN.
– De medewerkers geven te kennen regelmatig contact zeer wenselijk te vinden, vooral
met hun directe chef en hiërarchisch gelijken.
– De linking-pin-structuur bereikt formeel alle geledingen van de hoofdafdeling.
Naast deze sterke punten van de interne communicatie melden de medewerkers tevens
tevreden te zijn over hun werk, het salaris dat ze ontvangen, het functioneren van de
organisatie, de inspanningen van de organisatie om te communiceren met zijn medewerkers, de kwaliteit van het geleverde produkt en de mate waarin de organisatiedoelen
worden bereikt.
Knelpunten in de interne communicatie
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De hieronder beschreven knelpunten in de interne communicatie staan niet los van elkaar;
voor een deel vormen zij verschillende uitingsvormen en aspecten van hetzelfde probleem.
Om reden van overzichtelijkheid zullen zij hieronder toch apart worden behandeld.
1. Het gebrek aan bepaalde ’soorten’ informatie
De KN-medewerkers geven aan in de volgende categorieën te weinig informatie te
ontvangen:
– informatie over salaris en over promotie- en groeikansen;
– informatie over hoe het geleverde werk wordt gewaardeerd; het tekort aan terugkoppeling bestaat met name lager in de hiërarchie;
– informatie over fouten en mislukkingen van/in de organisatie; in het bijzonder de
hogere echelons – de hoofdafdelingschef, de regiochefs en de chef van de stafafdeling –
melden dit tekort;
– informatie over beleidsaangelegenheden; opvallend is een lage score van de regiochefs,
zij geven aan wel meer informatie te ontvangen dan anderen, maar ook meer nodig te
hebben;
– informatie over technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor KN.
2. Het functioneren van de linking-pin-structuur
Het tekort aan informatie kan deels worden toegeschreven aan het inhoudelijk slecht
functioneren van de linking-pin-structuur door middel waarvan veel informatie-uitwisseling
plaatsvindt. Uit de interviews, enquêtes en observaties blijkt dat de schijven in deze
structuur in geringe mate zijn geïntegreerd. Hiervoor zijn drie oorzaken aanwijsbaar.
1. De opeenvolgende vergaderingen in de structuur vinden te vaak niet of niet in een
logische tijdsvolgorde plaats.
2. De agenda’s van opeenvolgende vergaderingen zijn, voor zover aanwezig, slecht op
elkaar afgestemd.
3. De vergaderverslagen worden in veel gevallen uitsluitend toegezonden aan de deelnemers. Dit betekent dat bij de informatiedoorgifte een zware last drukt op verbindende
functionarissen (linking-pins), de regio- en teamchefs.
Naast het gebrek aan informatie zijn nog meer negatieve gevolgen van het inhoudelijk
slecht functioneren van de linking-pin-structuur meetbaar. De KN-medewerkers melden:
– een relatief groot tekort aan respons op informatieverzending door zowel ondergeschikten, hiërarchisch gelijken, de directe chef, het middenkader als ook het topmanagement;
– een geringe tevredenheid over de relatie met het topmanagement en over de besluitvorming;
– een matige tevredenheid over de verschillende vergaderingen waarin men participeert;
– een gebrek aan directe contacten met allerlei onderdelen van de organisatie; het slecht
functioneren van de linking-pin-structuur trekt niet uitsluitend een wissel op de
communicatie langs de hiërarchische lijnen, maar ook op de horizontale communicatie;
zij leidt tevens tot ’verkokering’; de regionale spreiding van KN heeft hier een versterkende rol.
3. De sterke nadruk op het doen van mededelingen in vergaderingen
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Voor een goede communicatie via de linking-pin-structuur is het noodzakelijk dat de
verbindende functionarissen een tweezijdig communicatiekanaal tussen vergaderingen
vormen. Binnen KN is dit echter veelal niet het geval. In concreto brengen de verbindende
functionarissen de informatie van een ’hogere’ vergadering louter als mededeling en niet
ter discussie in de ’lagere’ vergadering. Dit heeft vier negatieve consequenties.
1. Uit de interviews blijkt dat de indruk bestaat dat men hoger in de hiërarchie niet
daadwerkelijk is geïnteresseerd in het door medewerkers leveren van een bijdrage aan
discussies over (bijvoorbeeld) beleidsaangelegenheden.
2. Omdat het karakter van de informatie weinig ruimte tot discussie laat, worden vergaderingen door de medewerkers vaak als inhoudsloos, nutteloos en, daarmee verbonden, als
te lang ervaren. Vergaderingen die direct noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering
van de dagelijkse werkzaamheden worden positiever beoordeeld.
3. Top-down-informatie leidt niet of nauwelijks tot een reactie, nauwelijks tot bottom-upterugkoppeling.
4. Het veelal ontbreken van inhoudelijke discussies en besluitvorming in vergaderingen op
een lager niveau leidt ertoe dat de meeste beslissingen in vergaderingen hoger in de
hiërarchie worden genomen. Deze vergaderingen worden hierdoor overspoeld met
detailkwesties, hetgeen ten koste gaat van het ontwikkelen en bijsturen van beleid,
kortom, ten koste gaat van het bewaken van ’de grote lijn’.
4. De onduidelijke status en functie van informatie
Naast een structurele component kent de linking-pin-structuur, zoals in de vorige casus
ook al is gebleken, ook een communicatie-inhoudelijke component: functionarissen en
vergaderingen in deze structuur kunnen pas dan goed functioneren als de informatie zo
wordt gepresenteerd dat de ’koppelende’ functie ervan goed tot uiting komt. In concreto
betekent dit dat de informatie moet zijn toegesneden op de vraag wat de ontvangers ermee
moeten doen, wat er van hen wordt verlangd (of zij de informatie door moeten geven of
niet en, zo ja, aan wie), of zij moeten reageren en aan welke eisen (’welke kaders’) die
reactie moet voldoen. Deze koppelende functie blijkt ten tijde van de diagnose niet goed te
worden vervuld, hetgeen er bijvoorbeeld toe bijdraagt dat van een adequate informatiedoorgifte en terugkoppeling (met name bottom-up) zelden sprake is, de schijven van de
structuur dus weinig geïntegreerd zijn en het mededelingenkarakter van vergaderingen
wordt bevestigd. Deze oordelen zijn gebaseerd op de bronnen die in paragraaf 4.3.2.2 zijn
weergegeven.
Problemen in verband met de status en functie van de informatie krijgen binnen KN een
extra belang, omdat de regionale spreiding een grotere rol voor schriftelijke communicatie
met zich meebrengt. Daarnaast leidt de spreiding ertoe dat het informele circuit ter aanvulling op en ter verduidelijking van aangeboden informatie minder is ontwikkeld.
5. Problemen in verband met de informatielogistiek
De KN-medewerkers geven aan te vaak informatie voor vergaderingen te laat te ontvangen. Dit blijkt niet het gevolg van problemen in de postverzending maar met name van het
niet op tijd ’maken’ en versturen van informatie. Uiteraard wordt hierdoor een goed
verloop van een vergadering belemmerd: de deelnemers zijn niet in staat zich goed voor te
bereiden.
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4.4.2.3 Aanbevelingen
De in de voorgaande paragraaf genoemde problemen hangen met name samen met een
niet optimaal functionerende linking-pin-structuur en met onduidelijkheid met betrekking
tot de status en functie van informatie. De problemen doen zich extra voelen omdat KN
een meer markt- en klantgericht beleid wil (gaan) voeren en daarvoor de inzet en inbreng
van de uitvoerende afdelingen nodig heeft. De in de rapportage geformuleerde aanbevelingen, die hieronder samengevat worden weergegeven, richten zich dan ook op het
openen van de linking-pin-structuur. Ook hier vormen de aanbevelingen slechts een
leidraad voor de precieze invulling van de interventie.
Integratie van de schijven van de vergaderstructuur
Integratie van de verschillende opeenvolgende vergaderingen vereist dat zij in een logische
volgorde moeten plaatsvinden. Er zal een vergaderschema moeten worden opgesteld
waarin het tijdstip waarop (of tijdsperiode waarbinnen) vergaderingen worden gehouden
wordt vastgelegd. Integratie kan verder worden bereikt door het creëren van een aantal
’veiligheidskleppen’. In de eerste plaats kunnen de agenda’s van steeds twee opeenvolgende vergaderingen zodanig worden samengesteld dat op relevant geachte punten koppeling
tot stand wordt gebracht. Dit kan door in de onderliggende vergadering een agendapunt
’Informatie uit de bovenliggende vergadering’ op te nemen en in de bovenliggende
vergadering als vast agendapunt ’een rondje langs de afdelingen’ op te nemen. Ten tweede
kunnen de vergaderverslagen niet uitsluitend onder de deelnemers worden verspreid, maar
ook op het direct bovenliggende en onderliggende vergader-niveau of zelfs nog breder. De
vergaderverslagen kunnen dan als ’back-up’ dienen bij het ’rondje langs de afdelingen’ of
’informatie uit de bovenliggende vergadering’. Deze wijze van verspreiding van de
vergaderverslagen maakt het bovendien mogelijk dat men zowel naar boven als naar
beneden kan controleren of de gegeven mening, informatie of standpunten correct worden
weergegeven. Naarmate de vergadering zich lager in de structuur bevindt, gaat de verspreiding van het verslag over alle deelnemers aan de vergaderingen op het boven- en onderliggende niveau gepaard met toenemende kosten. De kosten en baten van bredere verspreiding zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Wanneer in de vergaderingen puur
interne aangelegenheden aan de orde zijn, bestaat de mogelijkheid dat gedeelte van de
vergadering als gesloten te beschouwen. Hierover hoeft dan geen verslaglegging plaats te
vinden. Op deze wijze wordt de privacy van de vergaderingen, indien nodig, gegarandeerd.
Het toesnijden van de informatie op het gebruik
De status en de functie van de informatie dienen bij rapporten, notities en dergelijke te
worden vermeld. Dit betekent dat wordt aangegeven wat kortweg de inhoud van het stuk
is, wat de rol van de informatie is binnen een breder verband (achtergrondinformatie), op
welke wijze het behandeld dient te worden (bijvoorbeeld of de informatie wel of niet moet
worden doorgegeven en of zij moet worden ingebracht als mededeling of ter discussie) en
op welke wijze gereageerd moet worden.
Reductie van het mededelingenkarakter van vergaderingen
Verbindende functionarissen moeten, indien nodig, een punt in de vergadering ter discussie
stellen, zonder a priori ervan uit te gaan dat de vergadering zonder meer het standpunt van
een ’hogerliggende’ vergadering over zal nemen. Daartoe zullen ook de vergaderstukken
beter duidelijk moeten maken waarom en met welke bedoeling het punt aan de orde wordt
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gesteld (zie hiervoor). Indien de vergadering om een standpunt wordt gevraagd, zal dit in
de daarop volgende vergadering hoger of lager in de linking-pin-structuur worden vermeld.
Een goede informatielogistiek
Vergaderstukken moeten uiteraard wel op tijd beschikbaar zijn. Gezien het belang hiervan
zal hierop een betere controle moeten plaatsvinden.
Het KN-overleg neemt zowel de analyse als de aanbevelingen in de rapportage over. Een
aantal deelnemers geeft echter aan, voordat zij maatregelen willen treffen om de geconstateerde problemen aan te pakken, behoefte te hebben aan een meer gedetailleerde beschouwing van de vergaderpraktijk. Afgesproken wordt dat de onderzoekers eerst de gang van
twee onderwerpen door de vergaderstructuur zullen observeren. De communicatie van deze
twee onderwerpen zal worden ondersteund door middel van het KN-blad, en vergezeld
gaan van duidelijke aanwijzingen hoe de items te behandelen en een verzoek om terugkoppeling. Tegelijkertijd wordt al wel een begin gemaakt, zoals uit het bovenstaande al blijkt,
met het invoeren van een aantal andere aanbevelingen. De daadwerkelijke interventie start
in september 1990.

4.4.3

De interventie

Tijdens de interventieperiode zijn de globale aanbevelingen uitgewerkt en geïmplementeerd. De wijze waarop dit heeft plaatsgevonden is aan de orde in paragraaf 4.4.3.1. In
paragraaf 4.4.3.2 wordt vervolgens weer aandacht besteed aan de zogenoemde externe
factoren.

4.4.3.1 Uitwerking en implementatie van de aanbevelingen
De eerste stap in het uitwerken en implementeren van de aanbevelingen is het opstarten
van de detailanalyse van de vergaderpraktijk. Na ruim twee maanden (begin oktober 1990)
zijn twee geschikte items geselecteerd die KN-breed dienen te worden gecommuniceerd en
waarbij terugkoppeling noodzakelijk is. Bij het inbrengen van deze items in de vergaderstructuur (december 1990) worden tegelijkertijd de aanbevelingen ten aanzien van de
status en functie van informatie en de informatielogistiek geconcretiseerd. Ten eerste
wordt in samenwerking met het hoofd KN en medewerkers van de stafafdeling een, uit de
vorige casus al bekende, covernote ontwikkeld. Bij het inbrengen van de items in de
vergaderstructuur wordt van deze covernote gebruik gemaakt. Ook de rest van KN neemt
vanaf dat moment de covernote in gebruik. Ten tweede wordt nauwlettend een tijdige
ontvangst van de vergaderstukken in het oog gehouden.
Tijdens de observatie van de verschillende vergaderingen waarin de items aan de orde
worden gesteld, blijkt dat de covernote duidelijk zijn waarde bewijst en dat de informatie
ook in de vergaderingen voorhanden is. Niettemin blijkt tegelijkertijd dat binnen een
periode van drie maanden niet overal het niveau van het werkoverleg wordt bereikt en dat
er over het algemeen geen adequate terugkoppeling plaatsvindt. De oorzaak hiervan ligt in
het feit dat vergaderingen (met name werkoverleggen) uitvallen of worden verschoven
waardoor binnen een vergadercyclus de aansluiting met andere vergaderingen ontbreekt en
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het item soms niet aan de orde wordt gesteld. In het KN-overleg van begin maart 1991,
waarin de uiteindelijke terugkoppeling is gepland, worden de deelnemers met de neus op
de feiten gedrukt: de vergaderstructuur functioneert slecht. Direct wordt besloten in
samenwerking tussen de onderzoekers en KN een vaste en dwingende vergaderstructuur te
ontwikkelen.
De koppeling tussen de drie vergaderniveaus vindt (eveneens dwingend vastgesteld) plaats
door middel van (1) vaste agendapunten (’rondje langs de afdelingen’ en ’informatie uit de
bovenliggende vergadering’), en (2) verspreiding van de vergaderverslagen op de twee
aanliggende vergaderniveaus. De nieuwe structuur heeft als gevolg dat de frequentie van
het werkoverleg wordt verhoogd tot eenmaal per maand.
Deze nieuwe structuur (zie figuur 4.3), die op 3 juni 1991 wordt geaccordeerd door het
KN-overleg, biedt uitgaande van het KN-overleg de mogelijkheid om binnen 4 weken
(KNO - Regio-overleg - werkoverleg - Regio-overleg - KNO; korte variant) dan wel 6 weken (lange variant, wanneer een werkoverleg wordt overgeslagen, in de tabel wordt dat
werkoverleg tussen haakjes (werkoverleg) weergegeven) de gehele cyclus te doorlopen.
week 1
week 2
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7
week 8
week 9
week 10
week 11
week 12
week 13
etcetera

KNO
Regio-overleg
KNO
Regio-overleg
KNO
Regio-overleg
KNO
Regio-overleg
KNO
Regio-overleg
KNO
Regio-overleg
KNO

werkoverleg

(werkoverleg)

werkoverleg

figuur 4.3 Het nieuwe vergaderschema van KN

De nieuwe structuur wordt daarna direct gebruikt voor het gericht communiceren van een
aantal items. Dit heeft een drieledig doel:
1. de medewerkers ervaring op laten doen met de nieuwe structuur;
2. de nieuwe structuur zijn waarde laten bewijzen;
3. analyse van de werking van de nieuwe structuur.
Vanaf september 1991 is de nieuwe structuur helemaal operationeel.
Tijdens het gehele interventietraject blijkt dat niet overal binnen KN met dezelfde overtuiging de voorgestelde veranderingen worden doorgevoerd. Van de twee grootste afdelingen
(regio’s), is de regio Zuid meer terughoudend. De implementatie van de aanbevelingen
kost daar aanzienlijk meer moeite dan in de regio Noord.

4.4.3.2 Externe factoren
Tussen de diagnose en de evaluatie heeft zich ook in deze organisatie een aantal ’externe’
ontwikkelingen voorgedaan, die de interventie kunnen hebben beïnvloed.
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Ten eerste verlaat een aantal organisatieleden in leidinggevende posities KN en treden er
als gevolg hiervan verschuivingen op in de organisatie. Specifiek gaat het hier om een
aantal teamchefs (met name binnen de regio Noord), de chef van de stafafdeling, en ten
slotte, nadat de interventie-activiteiten zijn afgerond, het hoofd KN. Het hoofd KN wordt
tijdelijk opgevolgd door de regiochef Centrum. De laatste geniet echter minder gezag dan
zijn voorganger. Voor de voortgang van het project zijn deze personele wijzigingen zeker
lastig: steeds weer moet de achtergrond van het onderzoek en de interventie aan nieuwkomers worden uitgelegd. Door alle betrokken managers wordt echter steeds met inzet aan
het welslagen van de wijzigingen gewerkt.
Ten tweede is de gehele organisatie tijdens de onderzoeksperiode nadrukkelijk in beweging. Met name het Total Quality Management-project ligt qua doelstellingen gedeeltelijk
zeer dicht bij of zelfs op het terrein van de interne communicatie. Een samenwerking, qua
mogelijkheden uiteenlopend van geregeld overleg tot een volledige inpassing van het
communicatieproject in het Total Quality Management-project, wordt dan ook overwogen.
Deze komt echter niet van de grond, onder meer vanwege de grote verschillen in planning
tussen beide projecten. Deze verschillen in planning voorkomen echter ook dat beide
projecten elkaar te zeer in de wielen rijden. Wel lijkt het waarschijnlijk dat de aandacht
die vanuit het Total Quality Management-project is gegeven aan managementstijl een
zekere positieve uitwerking heeft gehad op de wijze van communiceren.
Ten derde wordt in de periode vlak voor de evaluatie duidelijk dat een verregaande
reorganisatie van KN ophanden is, waarbij de hoofdafdeling zal worden opgedeeld. Dit
leidt tot onzekerheid bij de medewerkers met betrekking tot hun toekomstige posities.

5

Communicatieproblemen als verwerkingsproblemen

5.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de communicatieproblemen in de drie
onderzochte organisaties. Daarbij is ten aanzien van het functioneren van teksten opgevallen
dat als voornaamste probleem de onduidelijkheid van status en functie van teksten naar voren
komt. Het gaat daarbij voornamelijk om teksten die op de vergaderingen in de linking-pinstructuur behandeld worden.
Onder status wordt verstaan dat het de medewerkers niet duidelijk is welke versie van een
tekst zij voor zich hebben: een concept-tekst of een vastgestelde, 'definitieve' tekst. Kennis
over de status van een tekst is van belang voor de wijze van behandeling op een vergadering:
een concept-tekst kan besproken worden met het oog op het ontwikkelen van wijzigingsvoorstellen, die namens een afdeling als reactie op het voorstel gegeven kunnen worden. Een
definitieve tekst bepaalt een (doorgaans door het management vastgestelde) wijze van werken.
Een dergelijke tekst beschrijft op welke wijze de taken uitgevoerd moeten worden, wie
verantwoordelijkheden draagt en waaruit deze bestaan, op welke wijze controle uitgevoerd
wordt, en dergelijke. Een dergelijke tekst is niet meer bediscussieerbaar.
De functie van de tekst sluit nauw aan op de status: onder functie wordt (voorlopig) verstaan
wat de medewerkers geacht worden tijdens de vergadering te doen met een beleidstekst. Zij
moeten de informatie beschouwen òf als een mededeling over vastgesteld beleid òf het betreft
informatie waarop gereageerd dient te worden. De algemene beschrijving van de functie van
een tekst is derhalve sterk gerelateerd aan het communicatiesysteem van de organisatie. Dit zal
in dit hoofdstuk nader aan de orde komen.
Voor alle duidelijkheid moet hier aangegeven worden dat de medewerkers tijdens de diagnose
níet aangaven de teksten niet te begrijpen. Zij hebben, naar eigen zeggen, geen moeite met de
inhoud, ondanks dat deze inhoud, voor buitenstaanders, een nogal specifiek, vaktechnisch
karakter kan hebben. Zij gaven aan problemen te hebben met het gebruiken van de tekst
tijdens vergaderingen: het was voor hen onduidelijk wat met de informatie aan te vangen.
Ten aanzien van zulke oordelen moet tevens opgemerkt worden dat zij bezien moeten worden
in relatie tot zowel de organisatie als de interne communicatie van de organisatie. Het betreft
niet een algemeen oordeel over het functioneren van 'teksten in organisaties', maar een oordeel
over het functioneren van teksten in een specifieke organisatie, dus betrekking hebbend op de
specifieke omstandigheden waarin teksten gebruikt worden.
In dit hoofdstuk wordt een theoretische verklaring gezocht voor het probleem van het
gebrekkig functioneren van teksten. Daarbij maak ik ten eerste gebruik van theorieën waarin
het verwerken van teksten centraal staat, zoals weergegeven in Ensink (1992).
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Uitgangspunt bij de analyse van de teksten was dat de aanbieders een bepaalde, nauw te
omschrijven bedoeling hebben met een tekst. Binnen organisaties worden teksten niet
aangeboden ter vermaak en ontspanning, maar deze zijn – in het algemeen gesproken –
gerelateerd aan de doelen van de organisatie, dat wil zeggen, de teksten ondersteunen het
bereiken van die doelen op de een of andere wijze. Het bleek evenwel dat de teksten niet
succesvol waren in het bereiken van die doelen.
In meer concrete zin hebben de teksten die in het onderzoek centraal staan binnen organisaties
ten nauwste betrekking op taken en verantwoordelijkheden van medewerkers. Teksten zijn een
middel om binnen een organisatie taken te verdelen en te coördineren. In vervolg op hetgeen
ten aanzien van coördinatie opgemerkt is in Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.2, worden teksten
binnen een organisatie opgevat als een middel om besturing gestalte te geven.
Wanneer medewerkers, zoals gebleken is tijdens de diagnose (zie Hoofdstuk 4), de bedoeling,
de functie van teksten niet of niet goed (kunnen) begrijpen, heeft dit uiteindelijk negatieve
gevolgen voor het bereiken van de organisatiedoelen. Deze worden in dat geval niet of niet
goed bereikt. Meer in concreto kan in dergelijke gevallen geconstateerd worden dat de
besturing van de organisatie niet of niet goed (niet effectief dan wel niet efficiënt) plaatsvindt.
Het zal duidelijk zijn dat dit een ongewenste situatie is: de doelen van de organisatie worden
niet bereikt, of er moet relatief veel inspanning gepleegd worden om die doelen alsnog te
bereiken, waardoor de kosten toenemen.
In verband met het formuleren van een mogelijke oplossing, wil ik in dit hoofdstuk stilstaan bij
de vraag hoe het komt dat medewerkers komen tot het negatieve oordeel over status en
functie van teksten. Ik tracht op die vraag een antwoord te formuleren door te kijken naar de
wijze waarop de aangeboden informatie door de medewerkers verwerkt wordt.
Vragen die daarbij centraal staan zijn 'Waarom is onduidelijk wat de bedoeling ervan is?', 'Kan
die onduidelijkheid worden opgeheven?', en zo ja, hoe? Met andere woorden, in dit hoofdstuk
wordt getracht de oorzaak van het oordeel over het functioneren van teksten te vinden, in de
hoop hierdoor zicht te krijgen op een oplossing.
Ten aanzien van de oorzaak en een mogelijke oplossing nog het volgende: gezien de relatie
tussen het oordeel over het functioneren van teksten aan de ene kant en de specifieke
organisatie en haar interne communicatie aan de andere kant zal bij de verklaring van het
probleem steeds nadrukkelijk deze relatie in het oog gehouden moeten worden. Niettemin
hoop ik uiteraard aan de hand van de in dit hoofdstuk beschreven verklaring voor het niet
goed functioneren van teksten en de gegeven oplossing een voorstel te kunnen ontwikkelen
dat, ook al is het slechts 'ingevuld' voor een bepaalde tekst in een bepaalde organisatie, ook
een meer algemene bruikbaarheid heeft. Of dat het geval is, komt met name in hoofdstuk 6 en
7 aan de orde.
Om de beschrijving en verklaring van het communicatieprobleem zo veel mogelijk te
concretiseren en om de relatie met de organisatie en haar interne communicatie duidelijk te
maken maak ik in dit hoofdstuk gebruik van een beleidstekst uit een van de beschreven organisaties, de politie-organisatie. In paragraaf 5.2 wordt deze tekst in essentie weergegeven, en
wordt ingegaan op de achtergrond en bedoeling van deze tekst. In Bijlage B is de tekst
integraal opgenomen.
Vervolgens wordt in theoretische zin aangegeven hoe de tekst door de lezers verwerkt zal
zijn. Op basis van een bekend – en ook in Hoofdstuk 3 in beknopte vorm weergegeven –
model wordt aangegeven waar het geconstateerde communicatieprobleem gelokaliseerd kan
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worden (paragraaf 5.4). Vervolgens kan een tweedeling onderscheiden worden. Eerst wordt
aan de orde gesteld (in paragraaf 5.5) op welke wijze kennis (zoals kennis van de organisatie)
die gebruikt wordt bij (onder meer) het interpreteren van teksten in het cognitief systeem
georganiseerd is. Ten tweede komt het proces van verwerken van teksten aan bod (in
paragraaf 5.6). Bij de beschrijving van dit proces wordt gebruik gemaakt van het in paragraaf
5.5 weergegeven model van het cognitief systeem.

5.2

Een voorbeeld: de tekst over helingbestrijding

In de politie-organisatie werd door de korpsleiding op basis van onderzoek naar de vraag naar
politiediensten en een analyse van de huidige inzet van middelen en medewerkers geconstateerd dat de organisatie niet in staat is de criminaliteit effectief en efficiënt te bestrijden. Zoals
aangegeven in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, vormde deze conclusie de aanleiding voor het
nieuwe beleidsplan, waarin uiteengezet wordt op welke wijze de politie haar werkzaamheden
dient in te richten teneinde die doelen wel te bereiken. In het plan wordt geconcludeerd dat de
politie minder gericht moet zijn op het oplossen van zich dagelijks voordoende problemen, en
meer aandacht dient te besteden aan het voorkómen van criminaliteit. Deze zogenoemde proactieve werkwijze dient gerealiseerd te worden aan de hand van werkplannen, waarin ten
aanzien van een bepaalde vorm van criminaliteit aangegeven wordt hoe dat voorkómen nu
concreet gestalte kan krijgen.
De keuze van een bepaalde vorm van criminaliteit wordt eveneens in het beleidsplan
verantwoord. Het onderwerp van de hier gebruikte voorbeeldtekst is helingbestrijding. Dit
thema is gekozen vanwege de nauwe relatie met diefstal. De inwoners van de gemeente waar
het korps werkzaam is storen zich in hoge mate aan gepleegde diefstallen, en vragen de politie
de aandacht in de komende tijd te richten op deze vorm van criminaliteit. Door
helingbestrijding zal diefstal minder attractief worden.

5.2.1

De stappen in het communicatieproces

Het management van de politie, de korpsleiding, heeft in samenspraak met de partners in het
driehoeksoverleg besloten heling te kiezen als een van de thema's waar het komende jaar
speciale aandacht aan wordt geschonken. In grote lijnen verloopt het opstellen van een
werkplan als volgt.
1. Het managementteam (MT) bepaalt voornamelijk op basis van het beleidsplan het thema
van een werkplan.
2. Er wordt door het MT een werkplan-groep geformeerd die tot taak heeft in een aangegeven periode een concept-werkplan op te stellen. In dit geval gaat het om het werkplan
helingbestrijding. De werkplangroep wordt ingesteld door de korpsleiding, en is samengesteld uit medewerkers die in verband met hun taken een speciale deskundigheid hebben met
betrekking tot het onderhavige thema.
De groep dient in het werkplan aan te geven wat verstaan wordt onder het delict heling,
welke wetsartikelen relevant zijn, op welke wijze de politie nu reeds informatie over helers
verzamelt, welke informatie al bekend is, welke acties in de werkplanperiode ondernomen
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kunnen worden teneinde heling te bestrijden en welke inzet van middelen dit vergt. Dit alles
dient in het kader van een concrete doelstelling plaats te vinden, dus in het plan moet
expliciet aangegeven worden (a) wat dat doel precies inhoudt (bijvoorbeeld een bepaalde
hoeveelheid processen-verbaal, een bepaald percentage gestolen goederen dat teruggevonden wordt), (b) via welke stappen het doel bereikt wordt (bijvoorbeeld eerst in kaart
brengen wie potentiële helers zijn, regelmatige controle van bij handelaren aangeboden en
verkochte goederen), (c) wanneer en op welke wijze de voortgang van het werkplan
gecontroleerd wordt en ten slotte (d) wie tot bijstelling van het plan kan besluiten.
Het werkplan specificeert naast de inzet van middelen (wie doet wat) ook hoe de voortgang
van het plan wordt gecontroleerd en geëvalueerd, en geeft aan welke interne afdelingen
hiervoor de gegevens opslaan, bewerken en verstrekken.
3. Nadat de werkplangroep het concept-werkplan helingbestrijding heeft opgesteld, wordt het
plan aangeboden aan de korpsleiding. In een vergadering van het managementteam (MToverleg) wordt het plan beoordeeld op passendheid en volledigheid. Het oordeel over
passendheid houdt een toetsing in aan de hand van het beleidsplan, het oordeel over
volledigheid houdt in dat gecontroleerd wordt of in het plan alle relevante informatie die in
een werkplan hoort, daadwerkelijk is opgenomen (zie onder punt 1.).
Wanneer het oordeel positief is, zou het management het (thans formeel bestaande)
werkplan kunnen vaststellen, waarna het (na goedkeuring in het driehoeksoverleg, zie stap
8) uitgevoerd kan worden.
4. Echter, om redenen van kwaliteit en betrokkenheid is besloten het plan eerst voor te leggen
aan de bij de uitvoer betrokken afdelingen. Het plan wordt via de linking-pin-structuur
verzonden aan de chefs van de betrokken diensten (in dit geval de APD en JD).
5. Door de JD- en APD-leiding wordt het plan doorgezonden aan de afdelingen (in dit geval
uitsluitend de Recherche) binnen de JD en de APD-groepen. Door het betrekken van de
afdelingen bij de vaststelling van een werkplan wil de korpsleiding twee doelen bereiken.
Enerzijds wil men de inhoud van het plan, met name de in het plan ontwikkelde voorstellen
met betrekking tot de werkzaamheden die door de medewerkers uitgevoerd moeten
worden, op juistheid en uitvoerbaarheid laten beoordelen. Hierbij geldt de overweging dat
de medewerkers die de taken uitvoeren waarop het plan betrekking heeft ook over de
deskundigheid beschikken om het plan, althans op onderdelen zoals uitvoerbaarheid, te
beoordelen. Bij het werkplan helingbestrijding zijn dat in eerste instantie de agenten en de
recherche-medewerkers. Anderzijds heerst de opvatting dat, gegeven de in het beleidsplan
gestelde eis te komen tot een pro-actieve werkwijze, het verstandig is de medewerkers die
deze werkwijze moeten realiseren niet pas op het laatste moment, dus als het plan al
vaststaat, op de hoogte worden gebracht van de inhoud. Door deze medewerkers te
betrekken bij het vaststellen van het plan hoopt het management dan ook zowel de inhoud
van het plan te verbeteren als de betrokkenheid te vergroten. Dit laatste vanuit de gedachte
dat wie mede inhoud mag geven aan zijn of haar werkzaamheden, meer gemotiveerd is die
werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren dan wie uitsluitend opdrachten ontvangt
over uit te voeren werkzaamheden.
6. De status van de werkplan-tekst is, met andere woorden, die van een discussiestuk, een
voorstel waarin wijzigingen kunnen worden aangebracht. Voorstellen tot wijziging worden
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door de APD-groepen aan de APD-leiding voorgelegd, de Recherche legt voorstellen voor
aan de JD-leiding. De voorstellen worden samengevat en doorgezonden aan het MT.
7. Op basis van de commentaren stelt het MT het werkplan vast, zij het dat het in dit stadium
formeel nog steeds een concept-werkplan betreft. Dit komt doordat alle beslissingen ten
aanzien van activiteiten van de politie, wanneer deze betrekking hebben op beleid en
taakuitvoer, een concept-status hebben tot het moment van vaststelling door het bevoegd
gezag, in casu de korpsbeheerder (de burgemeester) en de Officier van Justitie van het
betreffende ressort. De politie werkt immers in ondergeschiktheid aan dat bevoegd gezag.
8. Na besluitvorming in het driehoeksoverleg (dat wil zeggen, na de beslissing door de
betrokken hoofdofficier van justitie en de burgemeester), staat pas vast dat de politie de
taak gaat uitvoeren, dus dat het voorvoegsel concept kan worden geschrapt.
9. Indien het bevoegd gezag het werkplan accoord heeft bevonden, kan het MT overgaan tot
het treffen van maatregelen het plan te implementeren.
Aangezien het onderzoek louter de interne communicatie van het korps betreft, wordt het
woord concept hier uitsluitend gebruikt voor het proces dat vooraf gaat aan de besluitvorming
door de korpsleiding, in het MT-overleg (stap 6).
De centrale communicatieve functie van de tekst is het verkrijgen van reacties van medewerkers op de inhoud, vanuit de expertise van deze medewerkers. Om deze expertise in te kunnen
brengen moeten de medewerkers de tekst uiteraard eerst begrijpen, vervolgens kunnen zij, op
basis van hun kennis over het politiewerk, de tekst beoordelen. Politieagenten kunnen het plan
bijvoorbeeld beoordelen vanuit de vraag of de controle op heling in de praktijk uitgevoerd kan
worden, hoe die controle precies gestalte kan krijgen en of de inzet van personeel gegeven de
andere taken reëel is; recherche-medewerkers zullen het plan bijvoorbeeld beoordelen vanuit
de vraag of op deze wijze voldoende informatie verkregen kan worden om de bewijsvoering
'rond te krijgen'. Het doel is om te komen tot een werkplan dat de gestelde doelen van de
organisatie (in dit geval specifiek ten aanzien van helingbestrijding) bereikt op een zo goed
mogelijke wijze.
Het communicatieproces omvat dus de volgende stappen (zie tabel 5.1).
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stap

betrokkenen

taken

1

MT

bepalen thema werkplan

2

werkplangroep

opstellen concept-werkplan

3

MT

goedkeuren concept-werkplan

4

APD-/JD-leiding

doorgeven concept-werkplan aan ondergeschikten,
afspraken maken over terugkoppeling

5

APD-groepen/Recherche

becommentariëren concept-werkplan

6

APD-/JD-leiding

samenvatten commentaren t.b.v. MT-overleg

7

MT

vaststellen concept-werkplan

8

Driehoeksoverleg

vaststellen werkplan

9

MT

implementatie werkplan vaststellen

tabel 5.1 Communicatieproces van het werkplan helingbestrijding

Het hier weergegeven communicatieproces veronderstelt een bepaald communicatiesysteem
dat het mogelijk maakt het projectvoorstel van het MT-overleg, via het APD- en JD-overleg
naar het groepsoverleg of het Recherche-werkoverleg te sturen. Deze communicatiestructuur
is formeel weliswaar aanwezig, maar functioneert niet naar behoren, als gevolg van de
problemen die eerder, in paragraaf 4.2.2.2, genoemd zijn: de problemen met betrekking tot de
informatievoorziening binnen de APD, de oriëntatie van de groepsbrigadiers, het
blokstandpunt en het functioneren van het groepsoverleg. Deze problemen bemoeilijken
vrijwel alle politie-interne stappen van het communicatieproces (zie tabel 5.1). Het
belangrijkste probleem is dat de politiegroepen vrijwel geen werkoverleg kennen: stap 5 –
waardoor de grootste groep medewerkers bereikt wordt – kan daardoor niet gerealiseerd
worden. Een voorwaarde voor het kunnen laten slagen van het werkplan-communicatieproces
is uiteraard dat dergelijke vergaderingen georganiseerd worden.
De oordelen van de medewerkers over het concept-werkplan betreffen het gedeelte van het
proces waarbij zij betrokken zijn, dat wil zeggen de stappen 3, 4 en 5. Het merendeel der
medewerkers heeft te maken met stap 5, wanneer het plan in een vergadering van de politiegroep dan wel de Recherche besproken wordt.

5.2.2

De inhoud van het concept-werkplan

Het concept-werkplan helingbestrijding kent de volgende, hier schematisch weergegeven,
inhoud. Voor de volledige weergave van de tekst zie Bijlage B.
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titel hoofdstuk

paragrafen/korte inhoud

Wat moeten we/kunnen we?

1
2
3
4

controle registerplichtigen
verhouding diefstal-heling administratief zichtbaar maken
voorlichting geven
activiteiten t.b.v. personeel (interne voorlichting,
uitleg)

2

Wat vraagt de burger?

1
2
3

doel: bestrijding criminaliteit
burger wil weten wat politie nu doet
verhouding oplossen diefstallen en heling
zichtbaar maken

3

Wat bieden we aan?

1
2
3

welke activiteiten voert de politie nu al uit?
wat ontbreekt nog?
welke verbeteringen/aanvullingen zijn noodzakelijk?
hoe presenteren en implementeren we dat?

4
4

Wat kan er in onze organisatie?

1
2
3

controle registerplichtigen, inzet van personeel
relatie diefstal-heling: welke (geautomatiseerde)
administratiesystemen zijn nodig?
wie geeft welke voorlichting?

tabel 5.2 Weergave inhoud werkplan helingbestrijding

Hoofdstuk 1 (Wat moeten we/kunnen we?) geeft de activiteiten weer die in het conceptwerkplan voorgesteld worden. Dit hoofdstuk bevat, met andere woorden, de concrete
activiteiten die de werkplan-groep voorstelt.
Hoofdstuk 2 (Wat vraagt de burger?) geeft aan welke vragen de burger de politie stelt in
verband met crimininaliteitsbestrijding. Hier wordt het doel van het plan weergegeven:
bestrijding criminaliteit door bestrijding heling, in casu door de verkoopmogelijkheden van
gestolen goederen te beperken, en gestolen goederen terug te bezorgen bij de eigenaar.
In hoofdstuk 3 (Wat bieden we aan?) wordt aangegeven welke activiteiten de politie nu reeds
uitvoert, en per activiteit of deze voortgezet of geïntensiveerd of op een andere wijze
aangepakt moet worden.
In hoofdstuk 4 (Wat kan er in onze organisatie?) wordt aangegeven welke aanpassingen van
de interne organisatie en inzet van middelen benodigd zijn om de voorstellen die in het
werkplan staan te kunnen uitvoeren.
De indeling van het concept-werkplan is gebaseerd op een voorbeeld-indeling die de korpschef
heeft verstrekt tijdens de behandeling van het beleidsplan. Zijn doel was in elk werkplan de
relatie duidelijk te laten maken tussen de vraag van de burgers, de voorstellen ten aanzien van
de activiteiten die de politie gaat ondernemen en de interne organisatie van de politie
(administratie, financiën, uitvoerende eenheden, en dergelijke).
Het concept-werkplan kan gekenschetst worden als een tekst die een nauwe relatie heeft met
de dagelijkse werkzaamheden van de politiemedewerker, die bovendien zeer concreet is, en
derhalve geen hoge moeilijkheidsgraad heeft. Daarnaast kan het onderwerp, heling, als
interessant en uitdagend gekenschetst worden: tot een sluitende tenlastelegging inzake heling
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komen is een aanzienlijk moeilijker ('uitdagender') taak dan het oplossen van een
fietsendiefstal.

5.3

Het communicatieproces en de verwerking van teksten

Via hun chef (brigadier) krijgen de politieagenten en de rechercheurs het concept-werkplan
helingbestrijding aangeboden, zoals tabel 5.1 in de vorige paragraaf weergeeft. In hoofdstuk 3
is een model opgenomen waarin het communicatieproces wordt weergegeven. In deze
paragraaf relateer ik deze (algemene) beschrijving van het communicatieproces aan het
werkplan-communicatieproces. Het doel is aan de hand van een nauwkeurige beschrijving van
het werkplan-communicatieproces een eerste inzicht te verkrijgen in de vraag op welke
onderdelen van het proces de oordelen met betrekking tot status en functie betrekking hebben.
Het beschrijven van de rol van teksten in een (verbaal) communicatieproces kan geschieden
aan de hand van een model waarin de zender, de tekst en de ontvanger alsmede de context van
de communicatie opgenomen zijn. In hoofdstuk 3 werd het volgende model weergegeven.
+)))))))))))))))))))))))),
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figuur 5.1 Schematisch overzicht van de hoofdaspecten van verbale, tekstuele communicatie (naar Ensink 1992:7)

In dit model worden de grootheden Z (zender), T (tekst), O (ontvanger), It (intentie) en Ip
(interpretatie) onderscheiden. Hierna wordt weergegeven hoe het proces verloopt. Deze
weergave is gebaseerd op Ensink (1992: 7). Daarbij licht ik de verschillende onderdelen van
het proces toe aan de hand van het werkplan-communicatieproces. De in het model
opgenomen grootheden en pijlen worden eveneens beschreven en verklaard. Deze toelichting
wordt steeds weergegeven direct volgend op de algemene beschrijving van een onderdeel van
het communicatieproces.

1. De zender heeft een intentie, dat wil zeggen dat hij iets met de tekst beoogt te bereiken bij
de ontvanger.
'Iets beogen' werd eerder in algemene termen omschreven als de functie, de bedoeling van de
tekst (zie 5.1): de zender heeft de bedoeling, de intentie iets te bereiken bij de ontvanger. Het
begrip intentie en de realisatie van intenties in taal is gebaseerd op het werk van de
taalfilosofen Austin (1962), Grice (1975) en Searle (1977, 1979). De genoemde werken
hebben binnen de taalwetenschap geleid tot aandacht voor het gebruik van taal, een subdiscipline die wordt aangeduid met de term linguïstische pragmatiek (Bax en Berenst 1993: 115).
Toegepast op het voorbeeld: het management van het korps (Z) heeft primair de intentie (It)
van de groepsleden van de APD en de Recherche (O; ik beperk me vanaf dit moment tot de
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groepsleden van de APD) een reactie te ontvangen op de voorstellen gedaan in het werkplan
helingbestrijding (T), alsmede secundair de bedoeling de betrokkenheid bij het werk te
vergroten door op deze wijze met de ondergeschikten te communiceren. Dit is het
communicatieproces dat hier centraal gesteld wordt. De nadruk hier zal liggen op de primaire
bedoeling.
Voorafgaand aan dat proces heeft een ander communicatieproces (stap 2 in tabel 5.1)
plaatsgevonden, namelijk: een werkplangroep heeft het concept-plan helingbestrijding
opgesteld, en dit plan is aan het managementteam aangeboden.
Bij de beschrijving van het communicatieproces wordt ingegaan op beide, aan elkaar
gerelateerde processen. Voor de duidelijkheid wordt gesproken van fase en tekst A wanneer
het de concept-werkplantekst betreft die is opgesteld door de werkplangroep en is aangeboden
aan het MT, en van fase en tekst B wanneer het de concept-werkplantekst betreft die door het
MT wordt aangeboden aan de APD-medewerkers. De relatie is gelegen in het gegeven dat de
output van het (in de tijd) eerste proces (van werkplan-groep naar managementteam, de
concept-werkplantekst is de output) de input vormt van het tweede proces (van managementteam naar groepsleden).
Hoewel deze wijze van beschrijven het nadeel kent van een zekere mate van ingewikkeldheid,
wordt dit toch gedaan omdat – naar later zal blijken – in deze combinatie een deel van de
problemen met betrekking tot status en functie van de tekst schuilgaat.
In paragraaf 5.4 kom ik terug op de intentie van de zender.
2. De zender is zich (in meer of mindere mate) bewust van genoemde intentie(s).
De formele zender van het concept-werkplan is het managementteam van de organisatie. In
paragraaf 5.2.1 is reeds opgemerkt dat de tekst wordt vervaardigd door de werkplangroep, en
dat deze tekst door het managementteam wordt gecontroleerd op passendheid en volledigheid.
Wanneer de uitkomst van dat proces volgens het MT positief is, wordt de tekst aangeboden
aan de betrokken afdelingen.
Het management is zich – mede door het hiervoor genoemde proces A – zeer bewust van de
onder 1 (zie boven) genoemde intentie. Niet alleen is deze intentie vastgelegd in het beleidsplan en daarmee tot vaststaand, aan iedere betrokkene bekend gemaakt beleid van het korps
verklaard, ook is de interne communicatie aangepast aan het realiseren van deze intentie. Dit
laatste is geschied aan de hand van voorstellen van de onderzoekers (vergelijk Hoofdstuk 4,
paragraaf 4.2).
3. Zender: de voor de ontvanger identificeerbare bron van de boodschap.
Het managementteam is de formele bron van de boodschap. Hier dient zich echter een
complicatie aan, aangezien de groepsleden mogelijk de volgende zenders kunnen onderscheiden:
a. de opstellers van de tekst, de groep die de tekst heeft geschreven en aangeboden aan het
managementteam;
b. de eerstbovenliggende hiërarchische laag (de chef, de brigadier), aangezien deze de tekst
aanbiedt, de vergadering waar de tekst centraal staat leidt en de reactie terugkoppelt;
c. het management (de korpsleiding, hier de korpschef), die, zoals aangegeven, de formele
zender is.
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Gezien hetgeen is vastgelegd in het beleidsplan (zie onder punt 2 van deze communicatieprocesbeschrijving), met name ten aanzien van de algemene bekendheid met de inhoud
van het beleidsplan, zullen de groepsleden het management als bron identificeren. Ik zal in het
kader van de bespreking van het communicatieproces in verband met het werkplan
helingbestrijding nog op de identificatie van de bron terug komen.
4. Het produktieproces, dit houdt de encodering in van de intentie It, of wel de door Z in
tekstvorm weergeven mentale representatie ervan. Z gebruikt hierbij taxaties van wat hij
van O weet onder verwijzing naar en met gebruikmaking van de context. De produktie in
de vorm van een tekst sluit de concretisering in een bepaald medium in.
Intenties worden door de zender in taal, in tekst gerealiseerd. Een zender wil zijn intentie via
de tekst aan de ontvanger overdragen. Iets zeggen (in taal) impliceert aldus iets doen (de
intentie overdragen): door middel van een tekstinhoud (de propositionele inhoud) realiseert de
zender dus zijn intentie (de 'illocutie'). Searle (1979) introduceerde de term taalhandeling om
aan te geven wat de zender kan doen door iets te zeggen: een zender kan door middel van een
tekst iemand waarschuwen, iets aan iemand beloven, en dergelijke. Hij richt zich op de vraag
op welke wijze een spreker zijn intentie (om iemand te waarschuwen, om iemand iets te
beloven) kan realiseren in taal (aangeduid als illocutie), waarbij hij voornamelijk in gaat op de
vraag welke voorwaarden conventioneel gesteld worden aan het verrichten van specifieke
taalhandelingen en welke grammaticale vormen gerelateerd zijn aan bepaalde typen illocutieve
handelingen (te weten de door hem onderscheiden drie klassen van taalhandelingen, beweren,
vragen en bevelen).
Het produktieproces is uitgevoerd door de werkplangroep en dat proces heeft geleid tot de
werkplantekst. Na accordering door het MT, in de zin van hetgeen daarover onder 2. hiervoor
en in paragraaf 5.2.1 is opgemerkt, is de tekst als het ware van zender veranderd. Vanaf dat
moment immers is de formele zender, zoals hiervoor ook opgemerkt, het managementteam.
De tekst zelf is daarbij (in dit geval) niet veranderd.
Bij de produktie van de tekst en bij de formele verzending van de tekst spelen intenties van de
zender en taxaties met betrekking tot de ontvangers een rol. In dit geval betreft het de intenties
en taxaties van het managementteam met betrekking tot de APD-groepsleden. De
concretisering in een bepaald medium houdt hier in dat de intentie in de vorm van de
werkplantekst is geconcretiseerd.
5. De boodschap, taaluiting, gedrag, dat waarneembaar gecommuniceerd is in een bepaald
medium, de tekst (T).
De tekst is het concept-werkplan helingbestrijding. Deze tekst is op hoofdpunten weergegeven
in paragraaf 5.2.2, en is in zijn geheel opgenomen in Bijlage B.
6. Bij de ontvanger: perceptie van wat gecommuniceerd is, decodering.
De werkplantekst wordt door de ontvanger(s) gelezen, geïnterpreteerd, verwerkt. In paragraaf
5.6 wordt uitvoerig ingegaan op het verwerkingsproces. In het geval van het managementteam
heeft deze activiteit tot doel de in het plan vervatte voorstellen te vergelijken met de
beleidsdoelstellingen. In het geval van de groepsleden heeft deze activiteit als beoogd doel
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hetgeen onder functie van de tekst werd genoemd in paragraaf 5.2.1, te weten het verkrijgen
van een reactie op de voorstellen in het concept-beleidsplan.
7. De ontvanger (O), de hoorder, de lezer, enzovoorts.
De ontvangers (respectievelijk MT en APD-groepsleden) zijn in het onderhavige geval lezers.
In de bespreking richt ik me hoofdzakelijk tot de ontvangers van het concept-beleidsplan die
onderdeel uitmaken van het linking-pin-systeem, de APD-groepsleden.
8. De kennis van de ontvanger(s), opgeslagen in het geheugen en geactiveerd door de tekst.
Zoals bij 6 reeds is gemeld (op basis van hetgeen in paragraaf 5.2.1 is weergegeven) leidt de
functie van de tekst er in beginsel toe dat een specifiek deel van de opgeslagen kennis gebruikt
wordt. Over het gebruik van kennis bij het verwerken van informatie handelt paragraaf 5.5.
(gebaseerd op onder meer Ensink 1992). Het managementteam gebruikt de kennis over het
beleidsplan om de tekst te beoordelen, de groepsleden gebruiken de kennis over de uitvoer van
hun taken om de tekst te beoordelen. Daarnaast zullen lezers nog meer algemene kennis
gebruiken, zoals kennis van de politietaken en -bevoegdheden, kennis over taakverdeling
binnen de organisatie, kennis over criminaliteit en kennis van de wereld.
9. De context, de situatie, gedeelde aannames met betrekking tot de situatie, inclusief
aannames omtrent de rol die Z en O hebben ten opzichte van elkaar.
Bij 8 werd reeds gesproken over kennis die in verband met het verwerken van de tekst wordt
geactiveerd. Daar gaat het voornamelijk om kennis die geactiveerd wordt, om kennis in
directe, zo men wil inhoudelijke, relatie tot het onderwerp. Naast deze kennis gebruiken
ontvangers en zenders ook kennis over de context. In het geval van dit communicatieproces
gaat het om kennis die in algemene zin benoemd kan worden als kennis over de organisatie en
de interne communicatie van de organisatie. Deze kennis is beschreven in Hoofdstuk 4,
paragraaf 4.2, waar de politie-organisatie, de interne communicatie en de knelpunten daarvan
aan de orde waren. Deze beschrijving is gebaseerd op de schriftelijke enquête en interviews
(zie Hoofdstuk 3, met name paragraaf 3.4 en 3.6), en is als zodanig als een weergave van
kennis en oordelen van de diverse organisatieleden te beschouwen. Hoewel tekstverwerking
een individueel proces is, en de kennis over inhouden en contexten per individu kan verschillen, kan gesteld worden dat de gegevens die in Hoofdstuk 3 hierover verstrekt worden
een goede basis vormen voor het bepalen van de kennis die de organisatieleden bezitten
alsmede van hun aannames met betrekking tot de context die ze bij de verwerking van de tekst
kunnen of zullen betrekken. Daarnaast kan opgemerkt worden dat tekstverwerking weliswaar
een individueel proces is, maar het communicatieproces omtrent werkplannen – net als veel
communicatieprocessen in organisaties – dat niet is. Zij zijn gericht op groepen van individuen
(afdelingen, in geval van de politie de APD-groepen), die – zoals in ons voorbeeld –
gezamenlijk op basis van de aangeboden tekst tot een besluit moeten komen. Deze benadering
wordt eveneens in paragraaf 5.5 uitgewerkt.

10. Het verrijkingsproces, onder verdiscontering van de gedecodeerde boodschap, de actieve
kennis, de context.
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Op basis van de kennis die in 8 en 9 aan de orde is geweest, wordt de tekstinhoud verwerkt.
Dat verwerken houdt een verrijkingsproces in, dat wil zeggen dat de informatie die de tekst
geeft gedurende de verwerking wordt gerelateerd aan kennis die de lezer reeds heeft, dat wil
zeggen de kennis beschreven in 8 en 9. Op deze wijze ontstaat het begrip van de tekst. En dat
begrip vormt de basis voor het volbrengen van het communicatieproces, in casu het realiseren
van de functie.
11. De interpretatie (Ip), de mentale representatie van de ontvanger als eindresultaat van de
verwerking.
Het onder 10 toegelichte leidt tot de interpretatie van de tekst, op basis waarvan de volgende
stap in het communicatieproces gezet kan worden. De APD- en Recherche-medewerkers
komen na verwerking van de werkplantekst (met als grondslagen de kennis over de inhoud
van de beschreven politionele activiteit (bestrijding van heling), de organisatie met inbegrip
van het communicatiesysteem en de tekstinhoud) tot een interpretatie die in het geheugen
opgeslagen wordt. Deze kennis moeten zij gebruiken om in een groepsbijeenkomst te komen
tot de gewenste terugkoppeling, het beantwoorden aan de tekstfunctie. De interpretatie komt
in paragraaf 5.5 uitvoerig aan de orde.

In het schema wordt door middel van een (niet genummerde) lijn binnen de context (9) een
verbinding weergegeven tussen Z en O; de pijlen in deze lijn van Z naar O en omgekeerd
verbeelden de wederzijdse oriëntatie op elkaar.
Het communicatie- en, meer in het bijzonder, het verwerkingsproces dat in verband met de
werkplantekst doorlopen wordt, zal nader uitgewerkt worden in het vervolg van dit
hoofdstuk.
Op basis van de beschrijving kan geconcludeerd worden dat de volgende onderdelen in
aanmerking komen voor een nadere beschouwing.
a. De intentie van de zender in het eerste deel van het communicatieproces (van werkplangroep naar managementteam) versus het tweede deel van het communicatieproces (van
managementteam naar groepsleden), alsmede de rol van de chef als eventuele 'derde
zender'. Hierbij speelt ook het produktieproces van teksten in organisaties alsmede het
intern communicatiesysteem een rol. Het oordeel over de status van de tekst is voornamelijk gebaseerd op deze aspecten.
b. De geactiveerde kennis (met betrekking tot inhoud alsmede de contextuele kennis) bij het
interpreteren van de tekst door de ontvangers. Deze kennis wordt in de beschouwingen
betrokken omdat hierop de oordelen met betrekking tot de functie gestoeld zijn.
Genoemde aspecten, de zender-intentie en de interpretatie door de ontvanger, spelen bij het
communicatieproces een belangrijke rol: de zender heeft verwachtingen over wat de ontvanger
begrijpt naar aanleiding van de gecommuniceerde informatie, de ontvanger dicht de zender
bepaalde intenties toe. Deze intenties en verwachtingen, ook wel de pragmatische aspecten
genoemd (Van Cuilenburg en Noomen 1984), zijn doorgaans niet als zodanig in de boodschap
(de tekst) aanwijsbaar te vinden, maar ze bepalen wel voor een groot deel het effect van de

Communicatieproblemen als verwerkingsproblemen

123

communicatie: de oordelen van de medewerkers over de status en – vooral – de functie van de
communicatie hebben met name hierop betrekking.
Aangezien het onderzoek naar de interne communicatie tot doel heeft de communicatieknelpunten niet alleen te verklaren maar ook op te lossen, wordt in het hierna volgende niet
alleen een beschrijving gegeven van communicatie- en interpretatieprocessen (zoals ook al in
het bovenstaande is gebeurd), maar zal ook, op basis hiervan, gezocht moeten worden naar
een oplossing. In dit hoofdstuk wordt die oplossing zoveel mogelijk geconcretiseerd aan de
hand van een niet bestaande, aangepaste versie van de werkplantekst.
Gepoogd is in de hierna volgende paragrafen de beschrijvingen zoveel mogelijk te beperken
tot het voor het bereiken van het doel noodzakelijke. Toch is het op een aantal plaatsen nodig
uitvoeriger in te gaan op theoretische achtergronden, voornamelijk op het gebied van de
tekstverwerking, teneinde zowel theoretische verklaringen als mogelijke oplossingen van
voldoende kader te kunnen voorzien.

5.4

De intentie van de zender

In het geval van de werkplantekst helingbestrijding werden 9 stappen in het communicatieproces onderscheiden (zie paragraaf 5.2.1). Na de goedkeuring door het bevoegd gezag
(stap 8) heeft de tekst de status van instructietekst; het MT heeft de bevoegdheid de
werkzaamheden van de korpsleden aldus te regelen. De intentie van de zender van deze tekst
(stap 9) is het geven van aanwijzingen, instructies in verband met het bestrijden van heling.
In de voorgaande stappen is de tekst eerst een voorstel tot regeling van werkzaamheden in
verband met helingbestrijding, vanaf stap 3, de goedkeuring door het MT, een formeel
voorstel. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de stappen 4 en 5, waarin dit formele voorstel als
tekst wordt doorgezonden aan de APD- en JD-medewerkers, via de hoofden APD en JD.
De intentie van de zender (het MT) in deze fase van het communicatieproces is het laten
reageren op het voorstel door de aangeschreven medewerkers. Die reactie moet inhouden dat
de tekst gecontroleerd is op juistheid (in dit geval van heling) en dat de voorgestelde
werkzaamheden geanalyseerd en bekritiseerd zijn aan de hand van criteria als 'uitvoerbaarheid'
en 'betaalbaarheid'. De gewenste reacties betreffen met andere woorden mogelijke
verbeteringen en aanvullingen op het voorstel. Wellicht ten overvloede: deze uit te voeren
handelingen impliceren een bepaalde (en door de zender gewenste) interpretatie van de tekst
op basis van tekstbegrip en context.
In onderstaande tabel worden aan de hand van de onderscheiden stappen in het communicatieproces de verschillende intenties van de zender weergegeven.
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stap

tekst

intentie zender

3

(voorstel) voorstel (regeling werkzaamheden i.v.m. helingbestrijding)

laten vaststellen (voorstel (regeling
werkzaamheden i.v.m. helingbestrijding))

4/5

voorstel (regeling werkzaamheden
i.v.m. helingbestrijding)

reageren op (voorstel (regeling
werkzaamheden i.v.m. helingbestrijding))

9

regeling werkzaamheden i.v.m.
helingbestrijding

uitvoeren werkzaamheden i.v.m.
helingbestrijding

tabel 5.3 Zender-intenties gerelateerd aan de stappen in het communicatieproces

Deze gang van zaken, waarbij een tekst door een groep medewerkers wordt vervaardigd ten
behoeve van het management, is binnen organisaties een vaak gehanteerde procedure. De
teksten die door het management via het reguliere communicatiesysteem naar de medewerkers
gecommuniceerd worden, en waarop in sommige gevallen terugkoppeling gevraagd wordt,
worden zelden door (een van) de managers zelf vervaardigd. Dit heeft te maken met tijdgebrek
en met het (voor een manager) specialistische thema van de teksten. De teksten worden
doorgaans voorbereid door een groep specialisten (doorgaans afkomstig uit de organisatie
zelf) en ter becommentariëring en/of kennisneming aan de betrokken medewerkers
doorgegeven via de linking-pin-structuur.
Het zou een onjuiste voorstelling van zaken zijn – naar aanleiding van de oordelen van de
medewerkers – te suggereren dat de intentie die het management met de teksten heeft in het
geheel niet aan de orde is tijdens het communicatieproces. Die intentie is in meer of minder
mate aan de orde in de vergadering van het managementteam zelf, waarin de tekst formeel
wordt vastgesteld. De tekst wordt met de zender- of managementintentie vervolgens, in de
gevallen van de onderzochte organisaties, via het linking-pin-systeem gecommuniceerd. Via
die linking-pin-constructie kunnen in beginsel ook intenties gecommuniceerd, of althans, op
enigerlei wijze overgebracht worden. Aangezien de tekst in de verschillende stappen van het
communicatieproces ongewijzigd wordt doorgestuurd is het echter zeer de vraag of de (in stap
3 gewijzigde) intentie wel duidelijk wordt.
De functie van een tekst wordt in dit onderzoek gelijk gesteld aan de uiting van de intentie van
de zender (It in figuur 5.1), in dit geval houdt de intentie in dat de ontvangers reageren op de
informatie. De zender produceert de informatie met het oogmerk dat de informatie op deze
(geïntendeerde) wijze wordt geïnterpreteerd door de ontvanger (Bax 1995: 32). Aldus
impliceert het gebruik van taal iets doen door middel van de taal, het verrichten van een
handeling (Searle 1977). In het beschreven geval gaat het om het realiseren van een verzoek:
door middel van het aanbieden van informatie over helingbestrijding vraagt de zender de
ontvanger hierop te reageren, de zender verzoekt de ontvanger te reageren. Onderzoek naar
de functionele betekenis van taaluitingen is, zoals reeds aangegeven in paragraaf 5.3, vooral
gebaseerd op het werk van Grice (1975) en Searle (1977).
Centraal in de beschouwing van Grice staat het cooperative principle, de grondslag van
informatieve communicatie: "Make your contributions such as is required at the stage at which
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it occurs, by the accepted purpose or direction, of the talk exchange in which you are
engaged" (Grice 1975: 45). Op basis van dit principe ontwikkelde Grice vier stelregels voor
communicatie: de stelregel van kwaliteit ('zeg dingen die waar zijn'), van kwantiteit ('wees zo
informatief mogelijk'), van relatie ('maak je bijdrage relevant') en van wijze ('wees helder').
Wanneer een of meer van deze stelregels geschonden lijken te worden, dan kiest de ontvanger
een interpretatie die zodanig is dat de stelregel alsnog gehandhaafd is of de schending
verklaard is (een zogenaamde conversationele implicatuur) (Bax en Berenst 1993: 118). Het
coöperatieprincipe leidt er in het geval van de tekst over helingbestrijding toe dat er een
interpretatie door de medewerkers plaatsvindt, een interpretatie die inhoudt dat men
geïnformeerd wordt over uit te voeren taken. Men beschouwt de tekst dus als een bevel van
het management (eventueel een bewering) aangaande de uit te voeren taken. De letterlijke
inhoud van de tekst kan ook heel wel leiden tot deze interpretatie, geen van de stelregels
('maximen') lijkt te worden geschonden. De intentie van het management, te weten het verzoek
te reageren op de aangeboden informatie, wordt niet gerealiseerd, en dus is er sprake van een
communicatieprobleem. De vraag waaròm tot deze interpretatie gekomen wordt, wordt
uitgewerkt in paragraaf 5.5.
Zoals aangegeven in paragraaf 5.3, en in aansluiting op hetgeen daarover in paragraaf 5.1
gezegd is, kan het begrip functie omschreven worden als dat wat de zender verwacht dat de
ontvanger dient te doen met de aangeboden informatie; hetgeen dus niet hetzelfde is als dat
wat de ontvanger daadwerkelijk dóet. Functie wordt daarmee door mij derhalve gelijk gesteld
aan het begrip illocutie, zoals ontwikkeld door Searle (1977: 34, 35).
De informatie betreft uitsluitend zaken die betrekking hebben op de organisatie en die op
formele wijze (dat wil zeggen gepland) aangeboden worden. Dit laatste is relevant aangezien
de zender binnen een organisatie over de (formele) macht beschikt de intentie of functie 'op te
leggen' aan anderen binnen de organisatie: in beginsel beschikken de ontvangers, met andere
woorden, niet over de vrijheid met de informatie te doen wat zij willen.
De functie van de onderhavige tekst luidt (a) het beogen te laten uitvoeren van hetgeen in de
aangeboden informatie wordt beschreven (de intentie van de zender is het sturen van de
werkactiviteiten van de medewerkers, vergelijk 'uitvoeringshandelingen' (Pander Maat 1990:
167) en (b) het beogen te laten reageren op deze informatie (de verdere bedoeling van de
zender is dan om op basis van deze reactie de informatie te kunnen bijstellen).
Deze omschrijving van het begrip functie sluit aan bij wat de pragmatische functie van een
tekst genoemd wordt. In de pragmatiek (of tekstwetenschap) wordt taalgebruik in relatie
gebracht tot de gebruiksfunctie, het object van studie heeft betrekking op de samenhang tussen
taalgebruik en 'contextuele overwegingen' (Berenst 1994: 19). In het onderhavige onderzoek
wordt, zoals eerder gezegd, de relatie tussen taalgebruik (de tekst) en de communicatieve
context (met name het communicatiesysteem van de organisatie) gelegd. In paragraaf 5.7 zal
ik op deze relatie terugkomen, met speciale aandacht voor het realiseren van functies.
In concreto gaat het in de onderzochte fase van het communicatieproces dus om het (laten)
reageren (functie b) op het voorstel aangaande de uitvoering van helingbestrijding (functie a).
Op basis van de reacties kan de tekst pas 'definitief' worden; deze definitieve tekst (uiteindelijk
vastgesteld door het bevoegd gezag) wordt aan de medewerkers aangeboden, en kent dan
uitsluitend nog functie a. In paragraaf 5.4.2 wordt daarnaast nog een afgeleide functie onderscheiden.
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Het succesvol realiseren van de functie van een tekst wordt uiteindelijk gerelateerd aan het
uitvoeren van een handeling. Dit kan zijn de handeling van het uitvoeren van concrete
werkzaamheden of, zoals in geval b, de handeling van het geven van een reactie (een
communicatieve handeling). Op de (complexe) relatie tussen de realisatie van functies, de
interpretatie van een tekst en genoemde handelingen en de stappen in dat proces zal ik nog in
de volgende paragraaf nader ingaan.
De wijze waarop functies van teksten aan de orde gesteld worden kent de volgende uitersten
op het continuüm impliciet-expliciet.
a. Geheel impliciet, dat wil zeggen dat binnen het management aangenomen wordt dat alle
organisatiemedewerkers weten dan wel kunnen achterhalen wat de functie van de tekst is;
dat wil zeggen, de intentie wordt niet uitgesproken.
b. Geheel expliciet, dat wil zeggen dat de functie mondeling en/of schriftelijk uitgesproken
wordt. In het geval van een schriftelijke weergave is de intentie gerealiseerd in een tekst
zoals het werkplan, in geval van een mondelinge weergave wordt de intentie tijdens de
behandeling aangegeven door de voorzitter van een vergadering (doorgaans de chef).
Het impliciet laten van bedoelingen (optie a), in dit geval het doen van mededelingen over het
werk, is overigens heel gangbaar in communicatie. De zender veronderstelt in dergelijke
gevallen dat de ontvanger, op de wijze die bij a beschreven is, de intentie zelf kan afleiden: de
ontvanger infereert de intentie, en komt aldus tot een interpretatie van de boodschap (Grice
1975; Bax en Berenst 1993: 118).
De impliciete wijze van overbrengen van intenties is voor een groot deel gebaseerd op
conventies: de zender veronderstelt dat de ontvanger over de kennis beschikt om de bedoeling
van de boodschap te kunnen achterhalen. In de bij het onderzoek betrokken organisaties werd
in verreweg de meeste gevallen de functie van de tekst impliciet gehouden. Het management
verkeert blijkbaar in de veronderstelling dat alle leden van het managementteam waarin de
tekst formeel wordt vastgesteld de intentie van de zender van de tekst kennen, en deze, indien
nodig, bij de volgende vergaderingen in het linking-pin-systeem mondeling toelichten. Deze
toelichting kan voorts door de volgende 'linking-pins' (de chefs) eveneens gebruikt worden om
de intentie over te brengen op hun ondergeschikten.
De functie van een tekst is ook verbonden aan de werking van het communicatiesysteem, in
het bijzonder aan het kenmerk één- of tweezijdigheid van een communicatieweg. Indien een
communicatieweg éénzijdig is, zoals bij een parallel communicatiemiddel, is het onmogelijk
informatie te verstrekken waarop via diezelfde weg gereageerd moet worden.
Het merendeel van de informatie waarop de oordelen van de medewerkers in de enquête
betrekking hadden wordt verstrekt via de (in principe tweezijdige) linking-pin-structuur. We
moeten dan ook aannemen dat het vastgestelde gebrekkig functioneren van de intenties van
teksten in nauwe relatie staat tot het functioneren van de linking-pin-structuur; het
functioneren van deze structuur staat voorts in relatie tot de organisatie. In de volgende
paragraaf en in Hoofdstuk 8 wordt op deze relaties nader ingegaan.
In paragraaf 5.4.1 wordt ingegaan op het achterhalen van impliciet gebleven zender-intenties,
waarbij de ontvangers trachten de aangeboden informatie te plaatsen in het kader van een
doelstelling die de zender toch zal moeten hebben. Vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag
of de geschetste intentie-problematiek bij alle soorten informatie een rol speelt.
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Het achterhalen van zender-intenties

In het inleidende gedeelte van deze paragraaf (5.4) is aangegeven dat de intentie van de zender
impliciet dan wel expliciet kan zijn.
De door de medewerkers tijdens de voormeting gesignaleerde problemen met betrekking tot
de functie van de informatie moeten betrekking hebben op de niet-expliciete realisatievorm,
aangezien expliciete realisatievormen niet zijn aangetroffen in de werkplan-tekst, noch bij
andere teksten in de bij het onderzoek betrokken organisaties. Voor alle duidelijkheid moet
benadrukt worden dat niet de conclusie kan worden getrokken dat de medewerkers aan de
verstrekte informatie überhaupt geen intenties toedichten; zij geven aan, moeite te hebben met
het achterhalen van de door de zender bedoelde intentie.
Een en ander hangt nauw samen met de omstandigheid dat communicatie binnen organisaties
binnen nauw omschreven kaders functioneert, met formeel vastgelegde verantwoordelijkheden
voor de deelnemers aan het communicatieproces (zie Hoofdstuk 3). De oordelen van de
medewerkers betreffen de moeite die zij hebben met het achterhalen van de intenties van de
zender; een zender die formeel de verantwoordelijkheid ('de macht') heeft hen aan te geven
wat zij met de informatie moeten doen. Zij gaan er om redenen van efficiëntie en effectiviteit
terecht wel vanuit dat de zender (het managementteam, de chef) hen iets meedeelt met een
bepaalde bedoeling. Alleen, de precieze invulling van die bedoeling ontgaat hen, naar eigen
zeggen.
Bij niet-expliciete intentievormen wordt, zoals aangegeven door de zender, uitgegaan van de
veronderstelling dat iedereen weet of in staat is te achterhalen wat de bedoeling van de tekst
is, en dat dit derhalve niet meegedeeld behoeft te worden.
In het geval van de politie betekent dit dat iedereen die deel uit maakt van het managementteam deze bedoeling wel zal kennen, mogelijk omdat men, het beleidsplan kennende,
ervan op de hoogte is dat voor het vaststellen van een werkplan oordelen, aanvullingen en/of
verbeteringen van de medewerkers gevraagd worden. Binnen het managementteam ìs het dan
ook zeer wel voorstelbaar dat men goed op de hoogte is van deze intenties; bij veel van de
thema's waarover besluitvorming plaatsvindt spelen namelijk dergelijke intenties mee. Voor
deze groepen is het expliciet maken van de tekstfunctie dan ook een overbodige toevoeging.
Een soortgelijke redenering zou ook, maar mogelijk in mindere mate, kunnen gelden voor alle
medewerkers die betrokken zijn bij de volgende stappen in het communicatieproces rond het
werkplan: ook zij zijn in principe op de hoogte van het beleidsplan, en kunnen daaruit
eventueel afleiden welke de intenties zijn waarmee een in het kader van dat beleidsplan
functionerend werkplan gecommuniceerd wordt.
Niettemin zijn het juist deze medewerkers die aangeven moeite te hebben met het achterhalen
van de intenties. Dat kan als volgt verklaard worden: de medewerkers zijn, in tegenstelling tot
de managementteamleden, het merendeel van de werktijd niet bezig met besluitvorming op
beleidsniveau. Zij zijn het merendeel van de tijd bezig met uitvoerende werkzaamheden
(surveillance en dergelijke operationele activiteiten), en worden daarnaast, slechts voor een
relatief klein deel van de werktijd, door middel van vergaderingen betrokken bij de relatie
tussen hun dagelijkse werkzaamheden en het organisatiebeleid. Hoewel ook zij op diverse
wijzen (onder meer via parallelle communicatiemiddelen) over het beleid geïnformeerd
worden, is het heel wel voorstelbaar dat zij bij een bespreking rond een concreet thema als het
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werkplan niet goed in staat zijn op basis van die eerder verstrekte informatie in het beleidsplan
de juiste zenderintenties erbij te betrekken.
Met andere woorden: het achterhalen van een impliciete intentie is, gegeven de kennis met
betrekking tot het organisatiebeleid waarover medewerkers kunnen beschikken, niet
onmogelijk, echter, het veronderstelt wel dat de medewerkers over de benodigde kennis met
betrekking tot procedures en doelstellingen beschikken, en dat ze de relatie tussen die kennis
en het onderhavige, concrete thema (zoals het werkplan) kunnen leggen. Een
vooronderstelling die, blijkens de uitkomsten van de enquête, niet geheel reëel is.
Het oordeel over onduidelijkheid van de functie van de aangeboden informatie heeft ten
eerste gevolgen voor de snelheid, de efficiëntie van het communicatiesysteem. Indien
medewerkers onjuiste intenties afleiden (en als dit niet snel opgemerkt en hersteld wordt),
kunnen de oordelen ten tweede leiden tot een 'foutief functionerend', ineffectief communicatiesysteem. Immers, de verzender van de informatie bereikt dan zijn doel niet. In het onderhavige
geval kan dit inhouden dat het managementteam geen voorstellen ontvangt die betrekking
hebben op verbetering van het helingbestrijdingplan en daar mogelijk ten onrechte uit afleidt
dat de lagere echelons zonder meer met het voorgestelde werkplan instemmen.
Het behoeft nauwelijks betoog dat bij mondeling doorgegeven bedoelingen het aantal stappen
in het communicatiesysteem van invloed kan zijn op het correct overdragen hiervan: hoe
groter de gelaagdheid in het communicatiesysteem (in casu, hoe meer linking-pins), hoe groter
uiteindelijk de kans op een incorrecte weergave van de bedoelingen.
Het toedichten van niet bedoelde intenties door de medewerkers kan, zo bleek tijdens het
onderzoek, in veel gevallen verklaard worden aan de hand van de gewoonten, gebruiken
binnen de organisatie en de interne communicatie. Zoals opgemerkt in Hoofdstuk 4, paragraaf
4.2.1, werd de politie-organisatie tot op dat moment gekenmerkt door een reactieve
werkhouding. In de interne communicatie betekende dit, dat de politiegroepen informatie
kregen die zij als mededeling, instructie (over uit te voeren werkzaamheden, doorgaans)
dienden op te vatten. Er werden toen door het management nog geen reacties gevraagd of
verwacht. Met andere woorden: wanneer men informatie kreeg, werd aan deze informatie de
bedoeling toegeschreven die eerder als functie-type a (paragraaf 5.4) werd omschreven. Men
zou de huidige problemen met betrekking tot de status en functie van de informatie,
toegesneden op de intentie, dus voor een groot deel kunnen verklaren aan de hand van de
organisatiegewoonten, of -cultuur: het management gaat er bij het verzenden van de
informatie vanuit dat de nieuwe cultuur reeds bij iedereen voldoende bekend is, zodat het
onnodig geacht wordt de intenties (met name van het type b) expliciet te maken.
Op deze verklaring, waarin een relatie gelegd wordt tussen enerzijds onduidelijkheid over
status en functie van informatie en intenties en anderzijds een cultuuromslag in organisaties
wordt in het slothoofdstuk, Hoofdstuk 8, nader ingegaan.
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Afgeleide functies

Naast de genoemde functies a en b van teksten kan nog een derde, afgeleide functie onderscheiden worden. Deze functie kan omschreven worden als het, via functie a of b, realiseren
van de doelstellingen van de organisatie, teneinde medewerkers te motiveren tot de gewenste
actie (Knaapen 1978: 33; zie ook 5.3.1).
Mogelijk kan de afgeleide functie van een tekst aan de hand van het volgende voorbeeld
duidelijk gemaakt worden. In de politie-organisatie wil het management van de direct
betrokken medewerkers vernemen of het werkplan helingbestrijding 'goed' is, dat wil zeggen,
of het voorstellen ontwikkeld heeft waarin adequaat rekening gehouden wordt met het kader
van de relevante wetsartikelen, met de mogelijkheden (zoals inzet van personeel en financiën)
die de organisatie heeft, en dergelijke. Wanneer het management van de medewerkers
antwoord op deze vraag heeft gekregen, kan het werkplan op basis van de verstrekte
informatie bijgesteld worden. Dat betreft nog het directe doel van het management, onder
gebruikmaking van het communicatiesysteem. Daarnaast wil het management door middel van
het op deze wijze betrekken van de medewerkers bij het vaststellen van hun werkzaamheden
de motivatie en betrokkenheid van de politieagenten vergroten; dat is het indirecte, afgeleide
doel.
Het eerste doel kan bereikt worden in de communicatie over dit thema – de wijze waarop is
later aan de orde. Het tweede doel kan niet expliciet in de communicatie gerealiseerd worden,
tenminste, wanneer men niet van nutteloze en potsierlijke formuleringen als 'en hiermee willen
wij u motiveren tot ...' gebruik wil maken. Door het, waarschijnlijk meerdere malen, vragen
om een reactie van medewerkers op voorstellen met betrekking tot de inhoud en uitvoering
van de werkzaamheden, en het daadwerkelijk gebruik maken van (nuttige) suggesties om
teksten zoals werkplannen te verbeteren, kan langzaamaan bij de medewerkers het gevoel
ontstaan dat zij daadwerkelijk bij het werk betrokken worden, hetgeen dan weer zou kunnen
leiden tot een verbeterde motivatie. Kùnnen, wel te verstaan, want bij motivatie speelt (veel)
meer dan alleen communicatie een rol. Niettemin is effectieve communicatie van management
naar de medewerkers van een organisatie van vitaal belang om een 'gemotiveerd werken' te
realiseren (Groenendijk, Hazekamp en Mastenbroek 1989: 276).
De informatie die bij het huidige onderzoek centraal staat, en waarop de oordelen van de
medewerkers gebaseerd zijn, betreft informatie die verstrekt wordt om binnen (een deel van)
de organisatie toekomstige activiteiten te sturen, te evalueren en desgewenst bij te stellen. Dit
alles in overeenstemming met het beleid van de organisatie. Met andere woorden, het is
informatie waarmee – uiteindelijk – de organisatie-doelen worden gerealiseerd, waarmee
coördinatie en taakverdeling gestalte krijgt. Het betreft dus informatie op basis waarvan de
organisatie bestuurd wordt. De ontvanger van de informatie moet dan ook niet passief zijn,
maar iets met de informatie doen. Het onderzoek naar de functie heeft uitsluitend betrekking
op dit soort informatie. De afgeleide, motiverende functie – hoe belangrijk op zich ook – komt
minder aan de orde. Wanneer dit op de achtergrond toch meespeelt, wordt dit vermeld.
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Het cognitief systeem en het gebruik van kennis

Wanneer een politiemedewerker de informatie over het werkplan leest ter voorbereiding van
het werkoverleg, treedt een proces in werking waarbij de tekst wordt verwerkt c.q.
geïnterpreteerd. Hiermee wordt bedoeld dat de lezer de tekst begrijpt, dat de lezer aan de tekst
een bepaalde betekenis toekent. Het oordeel van de lezers in de organisaties is, zoals aangegeven, dat zij problemen hebben met betrekking tot de uitkomst van dit proces: zij betwijfelen of
de betekenis die zij aan de tekst toekennen wel de goede betekenis is, te weten, de betekenis
die de zender, het management, heeft bedoeld.
In deze en de volgende paragraaf ga ik in op het proces dat hier aangeduid wordt als
tekstverwerking, het proces dat resulteert in de interpretatie van de tekst door de lezer. Deze
beschouwing is noodzakelijk om de vraag te beantwoorden of het mogelijk is via de tekst de
interpretatie zodanig te laten verlopen, dat het gewenste resultaat bereikt wordt. Gezocht
wordt dus naar een mogelijkheid om het oordeel van de medewerkers over status en functie
van teksten in organisaties te verklaren en te bezien of het mogelijk is de verwerking tot het
beoogde resultaat te laten leiden.
In de praktijk van de interne communicatie stopt het communicatieproces niet na het
interpreteren van een tekst. De verwerkte tekst vormt de basis voor een bespreking in
bijvoorbeeld een werkoverleg, en het resultaat van de bespreking wordt teruggekoppeld en –
uiteindelijk – betrokken bij de beslissing die het management neemt. Het slagen van het
gedeelte van het communicatieproces waaraan in dit hoofdstuk, in het bijzonder in deze en de
volgende paragraaf, aandacht geschonken wordt, is dan ook op te vatten als een noodzakelijke, en niet als een voldoende voorwaarde voor het slagen van het gehele communicatieproces.
In deze en de volgende paragraaf wordt het verwerkingsproces nader bekeken. Dit proces
vindt plaats in het cognitief systeem van mensen, waarin kennis opgeslagen is en voortdurend
opnieuw kennis opgeslagen wordt. Hierover gaat paragraaf 5.5.1. De kennis die in het
cognitief systeem is opgeslagen wordt gebruikt bij het verwerken en ordenen van nieuw
binnengekomen informatie, zoals de informatie met betrekking tot het werkplan helingbestrijding. In paragraaf 5.5.2 alsmede paragraaf 5.5.3 wordt ingegaan op de vraag welke
soorten kennis gebruikt worden, hoe deze in het cognitief systeem opgeslagen zijn, en hoe
deze soorten kennis gebruikt worden bij het interpreteren van nieuw binnengekomen
informatie. In deze paragraaf gaat het dus om het cognitief systeem dat gebruikt wordt bij het
verwerken van informatie, in het bijzonder teksten. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar
het gebruik van kennis van specifieke gebeurtenissen.

5.5.1

Het cognitief systeem en de opslag van kennis

Bij het beschrijven van het proces dat leidt tot de interpretatie van een tekst zie ik af van de
fysieke aspecten, zoals de weg, via het oog (dan wel het oor) naar de hersenen, die de letters,
woorden, woordgroepen, enzovoorts, afleggen. Evenmin wordt, wanneer gesproken wordt
over relaties die gelegd worden tussen binnenkomende informatie en opgeslagen kennis,
stilgestaan bij de (overigens interessante) vraag hoe die relaties nu in de hersenen in concrete
zin gelegd worden, en wat in materiële, neurolinguïstische zin 'opgeslagen kennis' is.
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Deze kanttekeningen zijn relevant, aangezien ik hierna de verwerking van informatie beschrijf
aan de hand van een modelmatige weergave van de cognitie. Dit model geeft in abstracte
termen weer welke (functioneel onderscheiden) onderdelen van het cognitief systeem bij de
verwerking betrokken zijn. Dit model maakt niet duidelijk hoe die verwerking in de hersenen
in concreto verloopt. Op basis van dit model kan inzicht verkregen worden in het proces van
informatieverwerking (waaronder ook de verwerking van middels tekst aangeboden
informatie) en in de soorten kennis waarvan bij dit proces gebruik gemaakt wordt.
De bij de verwerking van informatie betrokken onderdelen van het cognitief systeem zijn het
lange-termijngeheugen, het korte-termijngeheugen en het procedureel geheugen. Deze
onderdelen van het geheugen, die in onderstaande figuur zijn weergegeven, worden kort
besproken. Bij de bespreking is gebruik gemaakt van Anderson (1983), alsmede van de
weergave daarvan in Ensink (1992) en Bax (1995), tenzij anders vermeld. Het model van
Anderson wordt in deze werken en ook hier gebruikt omdat het voor de beschrijving en
verklaring van de geconstateerde communicatieproblemen zeer geëigende informatie biedt.
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buitenwereld
figuur 5.2 Model van het cognitief systeem (naar Anderson 1983)

Lange-termijngeheugen
In het lange-termijngeheugen (Long Term Memory, LTM) is kennis opgeslagen die de verwerkende instantie gedurende zijn of haar leven tot op dat moment heeft opgedaan. Deze 'feiten'kennis bestaat uit de eigen, individuele levenservaring waarin specifieke gebeurtenissen
opgeslagen zijn (episodisch geheugen) en meer abstracte, gegeneraliseerde ervaringen ('kennis
van de wereld', ook wel het semantische deel van het LTM; Tulving 1972).
De kennis die in het LTM is opgenomen is, naar aangenomen wordt, op de een of andere wijze
gegroepeerd onder zogenoemde 'labels', die op te vatten zijn als 'verzameltermen'. Zo kan men
zich kennis voorstellen die gegroepeerd ('gegeneraliseerd') is onder het label school, of – van
belang in verband met dit onderzoek – het label organisatie. Om dit wat meer concreet voor te
stellen: de medewerkers van de politie-organisatie bezitten kennis over de doelen van de
organisatie, de wijze waarop het werk uitgevoerd wordt, over de opbouw van de organisatie,
over de interne organisatie van de politie, over wat een werkoverleg inhoudt, over wat heling
is, en dergelijke. In algemene zin kan aangenomen worden dat wat beschreven is in Hoofdstuk
4, paragraaf 4.2 (en dan met name de gedeelten waarin een beschrijving van de organisatie en
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het interne communicatiesysteem gegeven wordt) een weergave is van wat de gemiddelde
politiemedewerker van het korps aan kennis bezit, kennis die ressorteert onder het label
organisatie. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier kennis die aanwezig is, en die niet kan
worden beoordeeld in termen van 'juistheid'.
De kennis die onder labels is gegroepeerd wordt gebruikt om de wereld waarin een persoon
zich bevindt dagelijks en al doende te kunnen begrijpen. Bepaalde kennis wordt, wanneer
daartoe (bijvoorbeeld in verband met het lezen van een werkplan over helingbestrijding)
aanleiding is, geactiveerd. Dit proces, het activeren van kennis om de binnenkomende
informatie over de wereld te begrijpen, wordt retrieval genoemd.
Een politiemedewerker kan naar aanleiding van de tekst over helingbestrijding voor hem nog
onbekende, nieuwe informatie over dit thema opslaan in het LTM onder het betreffende label.
Dit proces, het opslaan van nieuwe kennis, wordt storage genoemd.
Procedureel geheugen
In het procedureel geheugen is kennis opgeslagen over de manier waarop omgegaan moet
worden met kennis uit het korte-termijngeheugen (zie hieronder) en LTM ('cognitieve
vaardigheden') alsmede kennis omtrent motorische vaardigheden (Craik en Jennings 1992: 54).
Onder 'omgaan met' wordt hier verstaan een set van regels, waardoor duidelijk wordt welke
handelingen of operaties in welke volgorde uitgevoerd moeten worden om een gewenst doel
te bereiken. Het procedureel geheugen wordt wel het meest primitieve onderdeel van het
geheugen genoemd; het stuurt gedrag op een basaal niveau: als omstandigheid x zich
voordoet, moet y gebeuren.
Een politiemedewerker die informatie krijgt over helingbestrijding zal middels zijn procedureel
geheugen deze ter voorbereiding op die vergadering lezen als: als de omstandigheid
'vergadering' zich voordoet, dan dient de handeling 'lezen' (verwerken) van het werkplan zich
vooraf te voltrekken. Dat lezen, verwerken, dient een bepaald doel.
Korte-termijngeheugen
Het korte-termijngeheugen (Short Term Memory, STM; ook wel Working Memory, WM, of
werkgeheugen) heeft, in tegenstelling tot het LTM, waarin kennis voor onbepaalde tijd is
opgeslagen, slechts een beperkte capaciteit (de omvang is 7 'chunks', 7 informatie-eenheden
zoals een telefoonnummer dat uit 7 cijfers bestaat (Miller 1956). In het STM kan een beperkte
hoeveelheid informatie korte tijd worden vastgehouden. Gedurende deze tijd wordt deze
geheugenruimte gebruikt voor het bewerken van de nieuw binnengekomen informatie.
In het STM komt kennis uit het LTM en nieuwe kennis bij elkaar om deze laatste kennis te
bewerken en voor versturing naar het LTM geschikt te maken. In het model wordt de relatie
met het LTM weergegeven door middel van een koppeling tussen het LTM en het kortetermijngeheugen ('retrieval'). Na deze bewerking wordt nieuwe informatie in het LTM
opgeslagen ('storage'). De relaties tussen het korte-termijngeheugen en de overige onderdelen
van het geheugen worden gestuurd door een systeem (de 'central executive', zie Baddeley
1986).
Door de beperkte capaciteit van het korte-termijngeheugen vinden koppelingen met het LTM
en procedureel geheugen snel en veelvuldig plaats. In het korte-termijngeheugen is geen plaats
voor grote hoeveelheden informatie. Een tekst als de werkplantekst wordt dan ook niet
gedurende het leesproces als geheel in het korte-termijngeheugen opgeslagen, en na het
leesproces in het LTM opgeslagen. Het proces van relaties leggen met opgeslagen kennis uit
het LTM, het bewerken en opslaan vindt gedurende het verwerkingsproces doorlopend plaats.
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Hoe het cognitief systeem op dit snelle verwerkingsproces is voorbereid komt aan de orde in
de volgende paragraaf. Hierbij dient nadrukkelijk te worden aangetekend dat het in dit stadium
slechts mijn doel is de wijze van verwerking te bespreken en deze bespreking zoveel mogelijk
duidelijk te maken aan de hand van het voorbeeld van de werkplantekst, en níet om de
verwerkingstheorie kritisch te beschouwen.
Naast de genoemde drie onderdelen van het geheugen wordt (vrij recent) wel een vierde
onderdeel onderscheiden: het perceptueel-representatie-systeem (perceptual representation
system, PRS; Tulving en Schachter in Craik en Jennings 1992: 54). Waar (binnen het LTM) in
het semantisch deel van het geheugen relaties gelegd worden op basis van vergaarde kennis
van de wereld – en dus een bewerking van informatie voorondersteld wordt –, worden in het
PRS relaties gelegd die geen abstracte bewerking vooronderstellen. De relaties worden op
basis van uiterlijke, en niet inhoudelijke kenmerken gelegd. Dit onderdeel van het geheugen is
voor het hier gepresenteerde onderzoek overigens niet van belang, en blijft derhalve buiten
beschouwing.

5.5.2

Gestructureerde kennisopslag-modellen: schema's

De vraag hoe kennis is opgeslagen is van belang in verband met het begrijpen van het
verwerkingsproces. Het beschrijven van het verwerkingsproces naast het cognitief model (in
paragraaf 5.5.1) is noodzakelijk omdat deze procesbeschrijving het mogelijk maakt weten en
handelen (het uiteindelijke doel waarop de intenties van de zender gericht zijn, zie paragraaf
5.4) te relateren aan het verwerven, herinneren en gebruiken van kennis opgeslagen in het
cognitief systeem (Craik en Jennings 1992: 53).
Zoals hiervoor is aangeduid, verloopt dat verwerkingsproces buitengewoon snel. In deze en in
de volgende paragraaf is aan de orde waarom dit proces niet alleen snel, maar in verreweg de
meeste gevallen ook succesvol verloopt. Het systeem is, met andere woorden, doorgaans in
staat effectief en efficiënt te werken, dit ondanks de zeer beperkte capaciteit van het
werkgeheugen, waarin alle bewerkingen worden uitgevoerd. Succesvol wil in dit verband
zeggen, met het door de zender, het management, gewenste of geïntendeerde resultaat. Dit
gewenste resultaat is, vanuit het perspectief van de organisatie (bijvoorbeeld het perspectief
van de organisatiedoelen, zoals bij de politie-organisatie), een voor de verwerker zinvolle
interpretatie.
Het vaststellen van wat een zinvolle of gewenste interpretatie is, is overigens niet onproblematisch; hierop zal ik dan ook, zowel in deze paragraaf als in de volgende, terugkomen.
Een verklaring voor het effectief en efficiënt werken van het cognitief systeem kan gevonden
worden in de wijze waarop de kennis is opgeslagen in het LTM en gebruikt kan worden in het
werkgeheugen. Het proces dat hier beschreven wordt, wordt gestart door 'binnenkomende
informatie', zoals informatie van een gebeurtenis waarin geparticipeerd wordt of een tekst die
gelezen wordt. Dergelijke binnenkomende informatie wordt wel de 'stimulus' genoemd (Craik
en Jennings 1992: 67).
Een eerste verklaring voor de effectieve en efficiënte verwerking is gelegen in een wijze van
opslag die ook wel wordt aangeduid met de termen frame en script; ik gebruik hier de
algemene term schema. De behandeling van deze materie is voornamelijk gebaseerd op
Schank (1982a en 1982b).
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Met een schema wordt bedoeld dat kennis over stereotype situaties zodanig gestructureerd is
opgeslagen, dat, wanneer die situatie in de werkelijkheid al doende herkend wordt, alle
relevante aspecten van zo'n situatie daardoor geactiveerd worden (Schank 1982a: 95).
Daardoor wordt die situatie in hoge mate voorspelbaar, en door deze voorspelbaarheid kan de
verwerking van gegevens snel verlopen, en via een hoog-geautomatiseerde wijze van
hypothese-toetsing en falsificatie, waarbij falsificatie tot bijstelling van het schema leidt. De
voorspellingen maken het mogelijk dat in het werkgeheugen, ondanks de zeer beperkte
capaciteit, de binnenkomende informatie snel bewerkt kan worden: het is niet nodig voor elke
binnenkomende informatie-eenheid alle mogelijke relaties in het LTM steeds weer opnieuw te
leggen. Wanneer een specifieke situatie eenmaal herkend is, kan – totdat het tegendeel blijkt
(totdat de hypothese gefalsificeerd is) – de interpretatie van binnenkomende informatie geheel
op basis van de kennis van die specifieke situatie plaatsvinden. Het werkgeheugen wordt op
die manier voor een groot deel ontlast, en dit geheugen kan daardoor, ondanks de beperkte
capaciteit, snel en effectief de binnenkomende informatie bewerken.
Een voorbeeld van een dergelijk schema is 'een organisatie', met een onderverdeling in
organisaties met bepaalde kenmerken (zoals een produktiebedrijf – een 'echte fabriek' -–, een
dienstverlenende organisatie – een 'kantoor' –, en dergelijke). Een van de specifieke
invullingen van 'een organisatie' is de organisatie waar men werkt ('mijn bedrijf'), met daarin
opgeslagen alle aan de verwerker bekende kenmerken van de organisatie, zoals de procedures
die in de eigen organisatie gelden. In het schema is vastgelegd wie er bij de organisatie horen,
welke rollen zij vervullen, welke werkprocedures gevolgd worden, enzovoorts. In het geval
van de politie-organisatie en de behandeling van de werkplantekst worden dus niet alleen
feiten in het geheugen geactiveerd (zoals al beschreven is bij de bespreking van het LTM),
maar ook de situatie of context waarin deze feiten aan de orde komen, gebruikt worden, en/of
een rol spelen. Hierdoor wordt duidelijk hoe de informatie die in de werkplantekst is
weergegeven gebruikt moet worden: tijdens het werkoverleg waaraan bepaalde medewerkers
deelnemen (te weten de ploegleden en de groepsbrigadier), met een specifieke rolverdeling (de
brigadier leidt de vergadering), gegeven de doelen van het werkoverleg zoals die tot op dat
moment binnen de organisatie (formeel en informeel) gelden. In het werkoverleg komen
doorgaans operationele politiezaken aan de orde, bijvoorbeeld de brigadier deelt mee wat men
wanneer gaat doen. De interpretatie van de tekstfunctie type b is dus nauw verbonden met de
communicatieve situatie (in dit geval het werkoverleg) waarin de tekst gebruikt wordt. Functie
type a (voornamelijk verbonden aan de inhoud van de voorstellen met betrekking tot helingbestrijding) wordt gerelateerd aan schema's over heling en semantische kennis met betrekking tot
dit thema. De vraag is nu hoe de communicatieve situatie van invloed is op de interpretatie.
Een schema zoals in deze paragraaf omschreven, biedt de mogelijkheid een relatie te leggen
tussen een tekst en de (communicatieve) situatie waarin de tekst gebruikt wordt. Of, in termen
van de beschrijving van het communicatiemodel dat in hoofdstuk 3 is weergegeven, de relatie
wordt gelegd tussen de verwerking van tekst en het communicatiesysteem van de organisatie,
waaronder ook begrepen het communicatieklimaat. Er wordt dus, anders gezegd, een relatie
gelegd tussen de verwerking van een tekst en de kennis die een medewerker heeft over de
gewoonten binnen de organisatie. In verband met de politie-organisatie is het nu relevant op te
merken dat de organisatie traditioneel gekenmerkt wordt door een reactieve werkwijze, terwijl
het beleidsplan – waarvan het werkplan een concretisering is – een proactieve werkwijze
veronderstelt (vergelijk Hoofdstuk 4, paragraaf 4.2).
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Deze laatste vaststelling is van belang in verband met het communicatieprobleem dat in de
politie-organisatie aan de orde is. Het is namelijk in het voorbeeld de bedoeling dat de
medewerkers het concept-werkplan helingbestrijding bespreken en aan het management
suggesties doen voor aanpassing en verbetering van het plan. Het plan heeft dus de status van
een voorstel, en de functie type b van de tekst is dat de medewerkers reageren op dit voorstel,
waarbij in de reactie gebruik gemaakt wordt van de kennis die de medewerkers hebben over
helingbestrijding en de taken die zij dagelijks uitvoeren.
De medewerkers maken dus (a) enerzijds gebruik van de kennis die zij hebben over de inhoud
van de tekst (in dit geval dus kennis over heling en helingbestrijding) en zij doen dit ten
behoeve van bespreking in het werkoverleg, waardoor, (b) anderzijds, kennis geactiveerd
wordt met betrekking tot het communicatiesysteem van de organisatie, of wel de
communicatieve context van de tekst. Op de relatie tussen deze 'soorten' kennis en het begrip
functie kom ik in paragraaf 5.7 nog terug. Het verwerkingsproces wordt gestart door de
externe stimulus (de tekst) en de context waarin die externe stimulus gerealiseerd wordt; deze
worden wel gevat onder de noemer 'externe informatie'. De externe informatie wordt door het
STM gerelateerd aan intern (in het geheugen) opgeslagen informatie, die is opgeslagen in de
vorm van schema's (Craik en Jennings 1992: 80).
Voor de duidelijkheid wordt de in paragraaf 5.4 gegeven tabel nu uitgebreid met de schemainformatie waarvan de medewerkers gebruik maken; onderstaande tabel betreft nu uitsluitend
communicatiefase B. Hierbij worden 'virtueel' twee teksten onderscheiden: tekst A, waarin
instructies omschreven worden met betrekking tot helingbestrijding en tekst B, waarin deze
activiteiten als voorstel gezien moeten worden waarop een reactie mogelijk is. Tekst B kan als
volgt omschreven worden: B is voorstel (tekst A). Bij de politie-organisatie zou het verschil
tussen tekst A (de definitieve tekst) en tekst B (het voorstel) aangegeven moeten worden door
de voorzitter van het werkoverleg. De voorzitter hanteert, zo bleek tijdens de diagnose, echter
hetzelfde schema als zijn ondergeschikten (vergelijk de oriëntatie van de ploegbrigadiers,
paragraaf 4.2.2.2).
tekst

intentie/functie

gebruikte schema's

B (=A)

(b) reageren op (voorstel a)

kennis van het communicatiesysteem

A

(a) instructie m.b.t. helingbestrijding

kennis over helingbestrijding

tabel 5.4 Teksten en gebruikte schema's

De situatie waarin de reactie moet worden gegeven, het communicatiesysteem of de
communicatieve context, in dit geval dus het werkoverleg, wordt sinds jaar en dag daardoor
gekenmerkt dat de brigadier mededelingen doet aangaande de inrichting van de werkzaamheden, en het oplossen van problemen binnen de APD-groep (zie de hierboven genoemde
oriëntatie van de ploegbrigadiers). Deze gewoonten hebben geleid tot een bepaald cognitief
schema, waarin 'vastgelegd' is wat er gebeurt tijdens een werkoverleg, wat met informatie
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gedaan wordt en welke rollen de deelnemers daarbij vervullen. Het nu niet meer uitsluitend
'formeel' geldende schema is dus in de afgelopen jaren aangeleerd en ingesleten.
Dit ingesleten schema staat als het ware haaks op de intentie waarmee het management de
werkplantekst communiceert. De gewenste verwerkingswijze kan mogelijk vanwege het
bestaande, preferente schema niet bereikt worden. In dit onderzoek komt later aan de orde op
welke wijze de gewenste verwerkingswijze nu mogelijk wèl bereikt kan worden, ondanks het
bestaande schema, teneinde op die wijze het communicatieprobleem op te lossen.

5.5.3

Gestructureerde kennisopslag-modellen: flexibel gebruik van schema's

In de voorafgaande paragraaf werd de snelle en doeltreffende wijze van informatieverwerking
gerelateerd aan de hoge mate van voorspelbaarheid van veel voorkomende situaties, die
vastgelegd zijn in schema's (ik hanteer de term schema voor wat Schank (1982) een scene
noemt). Een mogelijke en aanvankelijk bedoelde interpretatie van het begrip schema is dat het
schema voor altijd vastligt en exact de relevante gegevens van de situatie bevat (Hartveldt
1987). Dat leidt ertoe dat wanneer zich iets voordoet dat níet in een bepaald schema is
vastgelegd (bijvoorbeeld een deelnemer aan de communicatiesituatie 'die er niet bij hoort'), dat
schema niet bruikbaar zou zijn. Een dergelijke invulling van het begrip schema is dan in de
realiteit al snel een handicap, aangezien de situaties waarmee mensen geconfronteerd worden
niet altijd volgens een volledig vaststaand patroon verlopen. Een dergelijk schema verklaart
weliswaar de snelle en succesvolle interpretatie van de werkelijkheid (waaronder ook een tekst
of het omgaan met een tekst), maar deze verklaring geldt dan uitsluitend wanneer alle
omstandigheden volstrekt identiek zijn aan de informatie die men in het schema opgeslagen
heeft.
Nu doet de werkelijkheid (zoals het werkoverleg) zich zelden voor op een volstrekt identieke
wijze. Concrete gebeurtenissen kunnen verschillen met wat in een dergelijk schema is
vastgelegd. Niettemin zijn mensen zeer wel in staat adequaat op nieuwe situaties in te spelen;
het is zelfs onwaarschijnlijk dat situaties zich op een volstrekt identieke wijze voltrekken – in
zulke gevallen is eerder sprake van een ritueel. Om het eenvoudig te stellen: geen twee
werkoverleggen binnen een organisatie-onderdeel zijn volstrekt identiek. Ze zijn echter wel in
hoge mate vergelijkbaar, waardoor hetgeen in een schema is vastgelegd gebruikt kan worden
voor het begrijpen van de situatie. Met andere woorden, een al te 'starre' invulling van het
begrip schema biedt geen verklaring voor de hoge mate van efficiëntie en effectiviteit dat het
cognitief systeem toch lijkt te kenmerken.
Het probleem van de inflexibiliteit van schema's kan theoretisch gezien op twee manieren
opgelost worden. Ten eerste is het mogelijk dat elk, mogelijk marginaal, nieuw aspect leidt tot
een nieuw schema. Het is echter beter voorstelbaar – bijvoorbeeld om redenen van efficiëntie –
dat dergelijke aanpassingen niet telkens leiden tot geheel nieuwe schema's, maar tot een
aanpassing van het bestaande schema. Het bestaande schema krijgt dan een bredere
gebruiksmogelijkheid, het wordt abstracter. Deze aanpassing houdt in dat het schema gegeneraliseerde onderdelen en voortzettingsopties kent zodat het schema in meerdere, niet
identieke maar gelijksoortige situaties te gebruiken is. Schema's waarin dergelijke generalisaties opgenomen zijn, worden door Schank "Memory Organization Packets" (MOPs,
Schank 1982a: 83 en 95 en verder) genoemd. Een MOP bevat, in tegenstelling tot een schema,
niet zozeer (de herinnering van) gebeurtenissen, maar een MOP organiseert schema's, in
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andere woorden, legt relaties tussen schema's en onderdelen daarvan. In tegenstelling tot
schema's zijn MOPs ook doelgericht; het doel stuurt de keuze van de schema's. MOPs maken
het dus mogelijk dat op allerlei momenten (wanneer de binnenkomende informatie daartoe
aanleiding geeft) relaties tussen verschillende schema's gelegd kunnen worden (zie ook Van
Berkel 1991: 26 en verder).
MOPs helpen de verwerker bij het voorspelbaar maken (en dus snel kunnen verwerken) van
situaties waarin de verwerker zich geplaatst weet. De kennis en het herkennen van een situatie
is dus cruciaal. Echter, mensen komen ook in aanraking met (nieuwe) omstandigheden die
geen directe relatie hebben met bekende schema's, maar hoogstens met zeer kleine onderdelen
daarvan. Zo kan, naar Schank's (overbekende) voorbeeld (1982a: 110), onze kennis van de
gang van zaken in een restaurant, waar het contact met een 'waitress' een onderdeel van vormt,
gebruikt worden bij een sollicitatiegesprek. Wat we weten over de gang van zaken in een
restaurant kàn van invloed zijn op hoe we reageren in een sollicitatiegesprek (bijvoorbeeld een
sollicitatie naar een functie bij een McDrive). En, niet alles wat gebeurt in een restaurant kan
(uitsluitend) geclassificeerd worden onder het label 'restaurant'. Voor het leggen van relaties
tussen het schema 'restaurant' en 'sollicitatiegesprek' is een MOP dan een veel te specifieke
(want te doelgerichte) structuur; de structuur die deze relaties legt wordt Thematic Organization Point (TOP) genoemd. TOPs zijn structuren die een nog hogere graad van abstractie
kennen dan MOPs en deze zijn domein- of situatie-onafhankelijk (Schank 1982a: 111). Gezien
het doel van mijn onderzoek, waarbij het juist níet gaat om situatie-onafhankelijke
verwerkingsprocessen, lijkt een verdere behandeling van TOPs in dit bestek niet nuttig.
In het geval van de verwerking van de helingbestrijdingtekst, kan de werking van deze
geflexibiliseerde schema-opvatting dan als volgt begrepen worden. De tekst wordt verwerkt in
het kader van het schema dat de medewerker heeft ten aanzien van het werkoverleg, inclusief
de rollen van de deelnemers daarbij en de functie die informatie bij dit overleg heeft.
Gedurende het verwerkingsproces worden op tal van momenten, naar aanleiding van de
binnengekomen informatie, steeds nieuwe relaties gelegd, een van die relaties betreft het
schema over diefstal, en daarbinnen weer een schema over een speciale vorm van een
diefstalgerelateerde activiteit, heling. Gegeven die geactualiseerde schema's worden tevens
relaties gelegd met kennis over (semantische) inhouden die in dit kader relevant zijn. De
'binnenkomende' werkplantekst actualiseert voorts de nodige semantische en episodische
(individuele) kennis.
Wanneer deze relaties gedurende het proces van verwerking succesvol blijken (er kan blijkens
het vervolg van de tekst met de informatie iets 'gedaan' worden), blijven ze geactualiseerd of
snel actualiseerbaar, en wordt die kennis weer gebruikt bij het verwerkingsproces. Wanneer
actualisaties niet succesvol blijken, vervallen deze relaties of moeten schema's of MOPs
aangepast worden.
Toegespitst op de genoemde intenties, zou men kunnen veronderstellen dat het schema ook de
mogelijkheid heeft het werkplan niet louter te zien als een tekst die mededelingen bevat over
hoe helingbestrijding te organiseren, maar ook als een voorstel waarop gereageerd moet
worden. Uit het onderzoek bleek echter dat deze interpretatie niet voldoende plaats vond,
ondanks, zoals gezegd, de kennis die men kan hebben opgedaan in het beleidsplan, en de
expliciete aanduiding van de functie op verschillende plaatsen ìn de tekst, bijvoorbeeld de
diverse vragen die in de tekst opgenomen zijn (zie Bijlage B, bijvoorbeeld pagina 1 (originele
paginering), onder ad. 2 en ad. 3). Dat zou erop kunnen wijzen dat het schema werkoverleg –
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het overkoepelende schema, waarin de situatie van bespreking als geheel te vatten is –
dominant is. Dermate dominant zelfs, dat expliciete vragen in de tekst, opgenomen op plaatsen
waar (bijvoorbeeld) een voorstel wordt gedaan voor de invulling van werkzaamheden, niet
leiden tot een antwoord op dat voorstel: de vergaderdeelnemers beoordelen het voorstel niet
in termen van realiseerbaarheid of wenselijkheid. De vragen lijken eerder geïnterpreteerd te
worden als een instructie om deze vragen (pas) bij de uitvoer van de werkzaamheden te
beantwoorden.
Deze aanvulling op het model dat de cognitieve verwerking van informatie weergeeft, namelijk
om ook de functionaliteit van een tekst gegeven de context erbij te betrekken, lijkt een nuttige
aanvulling op het eerder gegeven schema-model te zijn. Dit komt vooral doordat het model
ook inzicht verschaft in het proces van doelgerichte informatieverwerking. De informatie
wordt verwerkt in het kader van bestaande schema's. Gedurende het proces kunnen, door de
recent binnenkomende informatie, wanneer nodig, andere schema's geactualiseerd worden. Die
schema's zijn actueel zolang ze bevestigd worden door de volgende informatie-eenheden die
binnenkomen. Wanneer blijkt dat bepaalde schema's niet (verder) te gebruiken zijn, worden ze
weer 'op non-actief gesteld', of wel, ze worden bijgesteld.
Dit model van de werking van het cognitief systeem als een (grote) hoeveelheid kennis die op
de een of andere wijze geordend is naar gebeurtenissen (in de vorm van schema's) en
betekenissen (het semantisch geheugen), gecombineerd met een systeem dat een set van regels
bevat over de volgorde van interpretatiehandelingen die uitgevoerd moeten worden (het
procedureel geheugen) maakt het mogelijk uit (in partjes) binnenkomende informatie zeer snel
voorspellingen af te leiden ten aanzien van de informatie die nog moet binnenkomen. Onder
'voorspellingen afleiden' wordt, gegeven de inhoud van schema's en het belang van intenties bij
het oproepen van schema's, ook begrepen wat gedaan moet worden met de informatie.
De voorspellingen worden gedurende het verwerkingsproces, op basis van nieuw binnenkomende informatiedelen, steeds bijgesteld. Een bijstelling kan het oproepen van nieuwe
schema's inhouden, maar ook het afstoten van schema's die niet langer van toepassing lijken.
Gedurende het proces van tekstverwerking zullen de voorspellingen met een steeds toenemende mate van zekerheid gedaan kunnen worden. De eerst binnenkomende informatie zal
kunnen leiden tot een zeer groot aantal mogelijke schema's en betekenissen. Mensen
beschikken, aldus Scha (1992: 63), over een 'fabelachtig associatief vermogen' wanneer het
erom gaat nieuwe gegevens te relateren aan reeds bestaande kennis en ervaringen. Alle
volgende binnenkomende informatiedelen maken het mogelijk de gemaakte voorspellingen te
schrappen, bij te stellen of te continueren. Scha spreekt in dit verband van een proces van
disambiguering, waarin een sterke neiging bestaat voor de keuze van een 'meest waarschijnlijk'
traject dat zijn waarde heeft bewezen bij eerdere ervaringen.
In het geval van het werkplan helingbestrijding leiden de ervaringen die de medewerkers
hebben met het werkoverleg ertoe dat als meest waarschijnlijk traject gekozen wordt dat de
tekst die informatie bevat over een voorstel inzake het werkplan helingbestrijding niet opgevat
wordt zoals bedoeld door het management. Het wordt dus niet opgevat als een voorstel
waarop gereageerd kan worden, maar, gegeven het werkoverleg-schema waarover de
medewerkers beschikken, als een mededeling waarin het management uitlegt hoe heling vanaf
nu bestreden dient te worden. Dat houdt in dat (door het management) gewenste relaties niet
gelegd worden: bijvoorbeeld het traject waarin de werkplaninformatie vergeleken wordt met
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de kennis over de bestaande werksituatie. Hierdoor zal er ook geen reactie gegeven worden
op die vraag, zelfs niet wanneer, zoals in het geval van de tekst over helingbestrijding, die
vragen expliciet gesteld worden. Gezien de flexibiliteit van schema's en het belang van intenties
bij het oproepen van verschillende schema's wordt vooralsnog aangenomen dat het probleem
in beginsel oplosbaar is: de invulling van (een deel van) het schema moet aangepast worden.
De vraag hoe dat kan gebeuren komt later in dit hoofdstuk aan de orde.
Voor de volledigheid wordt in onderstaande tabel naast de door de zender gewenste intentie
(de reactie op een voorstel) en de door de lezers gebruikte schema's ook de door de lezer aan
de zender toegedichte intenties weergegeven.
tekst

intentie/functie zender

toegedichte intentie

gebruikte schema's

B (=A)

(b) reageren op (voorstel a)

(b) mededeling over

kennis van het communicatiesysteem

A

(a) instructie inrichting werkzaamheden helingbestrijding

(a) inrichting werkzaamheden helingbestrijding

kennis over helingbestrijding

tabel 5.5 Teksten, intenties en gebruikte schema's

De toegedichte intenties worden dus verklaard vanuit de kennis die de medewerkers hebben
over het bestaande communicatiesysteem; deze kennis kan, in de termen die gebruikt zijn bij
de beschrijvingen van de organisaties (Hoofdstuk 4), kennis zijn over het communicatieklimaat, en, in bredere zin, kennis over de organisatiecultuur.
Bij de verklaring van verwerkingsprocessen die in deze paragraaf is gegeven is een relatie
gelegd tussen externe informatie (stimuli, zoals een tekst, en de context) en interne mentale
processen ('aangeleerde' schematische informatie). Wanneer problemen geconstateerd werden,
gebeurde dat in termen van (door de verwerker) onjuist toegedichte intenties, die verklaard
werden aan de hand van de kennis die is opgebouwd over (vooral) het communicatiesysteem.
Door het gebruik van deze kennis bij het verwerken van informatie wordt de informatie niet
verwerkt zoals bedoeld door de zender. De schema's, die daarvoor grotendeels
verantwoordelijk werden gesteld, blijken flexibel genoeg om aangepast te kunnen worden
(MOPs). De vraag die dan resteert is uiteraard, op welke wijze kan die aanpassing bij wijze
van interventie gerealiseerd worden.
Wat dan beoogd wordt, is uiteindelijk een aangepast intern mentaal proces (in casu een
verandering van het schema), als resultaat van (vooral) een verandering van de aangeboden
externe informatie. Het gaat dan om een verandering in de stimulus en/of de context. De
context, hier voornamelijk beschouwd als het communicatiesysteem van de organisatie, is
reeds (formeel) veranderd, derhalve resteert een aanpassing van de tekst. Een dergelijke
benadering staat bekend als een verrijking van de 'environmental support', waarbij de interactie
tussen externe informatie (uit de context, waaronder ook de tekst) en interne mentale
processen gestimuleerd wordt door het aanpassen van de externe informatie. Deze
aanpassingen moeten leiden tot een reductie van de hoeveelheid interne processen, die een
verwerker moet uitvoeren om tot een (naar zijn idee) zinvol resultaat te komen (Craik 1983 en
1986, in Craik en Jennings 1992: 80). Met andere woorden: de aanpassingen aan de tekst
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hebben tot doel de 'interpretatieve moeite' (de hoeveelheid interne processen) te reduceren
door het verwerkingsdoel duidelijker te maken.
Tot nu toe is het proces van verwerking van teksten beschreven zonder de tekst nader te
beschouwen en het verwerkingsproces te relateren aan specifieke kenmerken of eigenschappen
van een tekst. Aangezien het oplossen van de beschreven verwerkingsproblemen met name
gezocht moet worden in het aanpassen van de tekst (als onderdeel van de environmental
support), is het noodzakelijk in de volgende paragraaf in het bijzonder stil te staan bij de relatie
tussen de wijze waarop informatie in teksten is geordend en de verwerking van deze
informatie door het cognitief systeem.

5.6

De verwerking van teksten

In de vorige paragraaf is, wanneer het ging over de verwerking van teksten, dit verwerkingsproces in algemene zin beschreven en gerelateerd aan de organisatie van kennis in het
cognitief systeem, waarbij wellicht de suggestie werd gewekt dat tekst in één keer, als geheel,
verwerkt wordt. Dat is bepaald een te sterk vereenvoudigde weergave van het proces van
tekstverwerking. In deze paragraaf wordt de verwerking van teksten aan de orde gesteld. Net
als in de vorige paragrafen wordt aan de hand van de werkplantekst helingbestrijding een en
ander verduidelijkt.

5.6.1

Teksten

Een tekst kan omschreven worden als "(...) een min of meer complexe, en min of meer
afgegrensde, talige structuur die interpreteerbaar is op grond van enige functionaliteit" (Ensink
1992: 25).
Een tekst bestaat uit een hoeveelheid opeenvolgende taalelementen (woorden, zinnen, alinea's)
waartussen samenhang bestaat. De samenhang komt tot uiting in een bepaalde tekststructuur,
dat wil zeggen dat in de opeenvolging van taalelementen een zekere hiërarchische ordening
onderscheiden kan worden. Zo zijn alinea's idealiter een hoeveelheid thematisch
samenhangende zinnen, is een hoofdstuk idealiter een aantal thematisch samenhangende
alinea's en bestaat een tekst uit een aantal thematisch samenhangende hoofdstukken.
In de werkplantekst helingbestrijding (het thema is helingbestrijding, dat is de top in de hiërarchische weergave) zijn verschillende hiërarchische niveaus (hoofdstukken, paragrafen, het
middenniveau) onderscheiden, zoals weergegeven in tabel 5.2. De zinnen en woorden (het
laagste niveau) zijn te vinden in de volledige weergave van de tekst (Bijlage B).

5.6.2

Teksten als basis voor de verwerking

Bij het verwerken van een tekst vormt de materiële tekst, zoals aangegeven in 5.6.1, een
thematisch samenhangend afgegrensd geheel van taalelementen, 'slechts' de input voor de
verwerker, namelijk datgene wat de verwerker (lezer) verwerkt. Deze input leidt (onder meer,
ik heb me hier beperkt tot wat voor het onderzoek relevant is) tot een betekenistoekenning en
een interpretatie (Ensink 1992: 84). In deze paragraaf ga ik in op betekenistoekenning, in de

Communicatieproblemen als verwerkingsproblemen

141

volgende (paragraaf 5.6.3) op de interpretatie. Vooraf zij gemeld dat het verwerkingsproces
aan de hand van deze onderdelen van het proces besproken wordt om duidelijk te maken
welke de relatie is tussen de tekst, het semantisch en prosodisch geheugen enerzijds, en de
invloed van schema's anderzijds. Die relatie wordt in de volgende paragraaf (5.7) aan de orde
gesteld.
Betekenistoekenning heeft betrekking op de toekenning van een betekenis aan de woorden en
zinnen (het laagste verwerkingsniveau, ook wel microniveau) uit de tekst, waarbij de
verwerker gebruik maakt van in het geheugen aanwezige algemene en semantische kennis.
Gedurende het proces van betekenistoekenning wordt de informatie die in de materiële zin is
opgenomen verrijkt met kennis uit het geheugen, daarna worden tussen de tekstdelen relaties
gelegd (aldus ontstaat de 'expliciete tekstbasis' (Kintsch en Van Dijk, 1978)). Het leggen van
relaties tussen delen van de inhoud van een tekst vindt plaats op basis van kennis van logische
regels, opgeslagen in het procedurele geheugen (Bax 1995: 269-271). Daarnaast worden in de
tekst zelf tal van relaties aangegeven tussen de taalelementen onderling (zie voor een overzicht
Ensink 1992: 159-167).
Zoals hieruit duidelijk wordt, speelt het geheugen een belangrijke rol bij het proces van
betekenistoekenning. De informatie, die in partjes in het STM binnenkomt (en waarvan de
omvang van die partjes bepaald wordt door de inherent beperkte capaciteit van het STM),
wordt gerelateerd aan opgeslagen kennis en kennis over regels en procedures. De aldus
verrijkte informatiepartjes worden voortdurend in het LTM opgeslagen, en kunnen op hun
beurt ook weer gebruikt worden om nieuw binnenkomende partjes te 'verrijken'.
Bij dit opslaan wordt de tekst niet in zijn ('verrijkte') geheel opgeslagen, maar in een
samengevatte vorm: zoals bekend kunnen lezers zich doorgaans niet een gehele tekst
herinneren, maar wordt een tekst onthouden in de vorm van overkoepelende begrippen. Er
vindt dus een samenvattingsproces plaats, waarvan het resultaat een cognitieve representatie
is, in de vorm van een zogenoemde macrostructuur (Van Dijk en Kintsch 1978). De top van
de macrostructuur wordt gevormd door wat eerder het thema van de tekst genoemd werd.
Deze vorm van betekenistoekenning kan gekenschetst worden als 'data driven' of bottom-up,
dat wil zeggen dat de tekst beginnend bij de kleinste betekenisvolle eenheden verwerkt wordt
– er worden relaties met semantische, prosodische en procedurele kennis opgeslagen in het
geheugen om betekenissen te kunnen toekennen aan de informatie in de tekst. Gedurende het
proces van verwerken wordt de informatie in bewerkte vorm opgeslagen in het geheugen (er
wordt een cognitieve representatie gemaakt), waarbij het bewerken leidt tot een steeds meer
samengevatte, meer abstracte vorm van de tekst (de macrostructuur).
Echter, zoals in paragraaf 5.5 is aangegeven, beschikt de verwerker over meer dan alleen
kennis die behulpzaam kan zijn bij het betekenis-geven aan een tekst. Een tekst wordt gebruikt
in een bepaalde context, is functioneel, en de zender heeft de intentie om een bepaald effect te
bewerkstelligen bij de ontvanger, ofwel, de zender tracht door middel van de tekst een
bepaalde interpretatie te realiseren (zie paragraaf 5.4). Wanneer ook zulke aspecten als de
intentie van de zender bij de verwerking betrokken zijn, kan gesproken worden van een interpretatie van de tekst (vergelijk Ensink 1992: 19). Dit komt in de volgende paragraaf aan bod.

5.6.3

De interpretatie van teksten
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Het gebruik maken van 'hogere cognitieve processen' bij het verwerkingsproces houdt in dat
de lezer door de context gegenereerde verwachtingen betrekt bij de verwerking van een tekst
(Hacquebord 1989: 89). Voorbeelden van dergelijke hogere cognitieve processen zijn de
schema's die in de vorige paragraaf zijn behandeld, waarin gebeurtenissen worden beschreven.
Bij de verwerking van de tekst leidt het gebruik maken van dergelijke schema's tot
verwachtingen (voorspellingen) over wat er in de tekst nog aan de orde zal kunnen komen. Er
wordt dus door de verwerker als het ware eerst (althans, zo snel als mogelijk) een
macrostructuur gecreëerd, gebaseerd op de kennis over het thema en de context (in casu het
schema) waarin de tekst gebruikt wordt. Deze vorm van verwerking, waarbij de kennis van de
verwerker een cruciale rol speelt bij het maken van voorspellingen over de tekst, wordt 'concept driven' of wel 'top-down-verwerking' genoemd. Deze verklaring voor het (snelle)
tekstverwerkingsproces vertoont sterke overeenkomsten met het gebruik van kennis van
andere vormaspecten van taal, zoals lexicale elementen en syntactische structuren (Scha 1992:
66; voor een uitwerking zie Van Berkel 1991).
Het conceptgestuurd of top-down-verwerken van teksten behelst ook kennis van bepaalde
tekstgenres: lezers maken gebruik van hun kennis over hoe bepaalde soorten (veel
voorkomende) teksten zijn opgebouwd. Kintsch en Van Dijk (1978) hanteren voor deze
kennis over de gestandaardiseerde tekstopbouw de term superstructuur.
De beschrijving van tekstverwerking als conceptgestuurd houdt in dat de verwerker kennis
van de situatie, de context, waarin de tekst gebruikt wordt nadrukkelijk betrekt bij het
verwerken van een tekst. Pas met deze toevoeging kan gesproken worden van het
interpreteren van een tekst (Ensink 1992: 19).
In de praktijk zal een verwerker niet de gehele tekst altijd geheel in strikte zin top-down
kunnen verwerken. Het kan immers vóorkomen dat bepaalde onderdelen van een tekst niet
voorspeld kunnen worden. In dat geval zal een verwerker om tot een interpretatie te kunnen
komen, moeten overschakelen op een bottom-up-verwerkingswijze. De verwerking van
teksten als 'waar mogelijk top-down, en waar nodig bottom-up' wordt wel de interactieve
benadering genoemd, en kan gekenschetst worden als 'de meest aantrekkelijke en realistische'
(Hacquebord 1989: 91). Interactief kan dan omschreven worden als een verwerkingswijze
waarbij top-down- en bottom-up-strategieën afwisselend plaatsvinden, afhankelijk van de
leestaak waarvoor de verwerker zich geplaatst ziet (Kintsch en Van Dijk 1978).
In de volgende paragraaf worden de geconstateerde problemen met betrekking tot het
functioneren van teksten in organisaties aan de hand van de tekst over het werkplan
helingbestrijding gerelateerd aan de tot nu toe behandelde theorieën over de opbouw en
werking van het geheugen en de verwerking van teksten.

5.7

Expliciteren van beoogde tekstfuncties

Het in Hoofdstuk 3 beschreven communicatieprobleem dat de medewerkers van de betrokken
organisaties constateerden, betreft onduidelijkheid met betrekking tot de status en de functie
van de informatie die hen in de vorm van een tekst (veelal ter behandeling tijdens het
werkoverleg) aangeboden wordt.
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In deze paragraaf, die hoofdstuk 5 afsluit, wil ik op basis van de in de voorafgaande
paragrafen behandelde theorie dit probleem samenvattend verklaren. Vervolgens wil ik een
aantal mogelijke oplossingen voorstellen, die in het volgende hoofdstuk (6) onderwerp van
onderzoek vormen.
Met betrekking tot het probleem van de status van een tekst is de relatie gelegd met het
totstandkomingsproces van een formele tekst binnen een organisatie: een groep van
deskundigen bereidt een tekst voor, die, na goedkeuring door de verantwoordelijken (doorgaans het management), aan de verschillende afdelingen wordt gezonden ter behandeling op
een vergadering. De tekst, die als opsteller ('zender') een groep deskundigen had, krijgt vanaf
het moment van goedkeuring een andere zender, binnen de interne communicatie van de
organisatie is het management vanaf dat moment de formele verzender van de informatie.
Deze formele zender beoogt met de tekst 'iets' te bereiken. Dit 'beogen iets te bereiken'
(illocutie) kan – binnen de onderzochte organisaties – omschreven worden als het beogen uit
te laten voeren van bepaalde werkzaamheden, of het beogen te reageren. In het eerste geval
heeft de tekst de status van een reeds genomen besluit, in het tweede geval betreft het de
status van een voorstel. Het probleem met de functie van de tekst kan, in aansluiting hierop,
beschreven worden als een onduidelijkheid voor wat betreft de juiste statustoekenning: de
medewerkers beoordelen de tekst als een genomen besluit dat door het management aan hen
wordt medegedeeld, in plaats van als een voorstel dat becommentarieerd diende te worden.
Dit probleem werd nader verklaard aan de hand van een beschrijving van de wijze waarop
teksten verwerkt worden. Teksten worden niet als losstaande eindige verzamelingen taalelementen verwerkt, maar worden verwerkt in het kader van de context waarin zij functioneren.
In ons onderzoek wordt die context in sterke mate bepaald door het communicatiesysteem
(waarvan de vergadering het voor de medewerkers meest gebruikte en zichtbare onderdeel
vormt) en de organisatie waarin zij werken. Kennis van het communicatiesysteem (in casu de
vergadering) en de organisatie is opgeslagen in het cognitief systeem van de medewerkers, in
de vorm van verschillende schema's. Behalve kennis van gebeurtenissen (zoals een vergadering
of een werkwijze) bevat het cognitief systeem onder meer semantische kennis, waarin de
inhoud van begrippen (zoals 'heling') opgeslagen is.
Bij het verwerken van teksten wordt gebruik gemaakt van genoemde schema's. Het meest
dominante schema dat bij de verwerking van een tekst binnen de onderzochte organisaties
gehanteerd wordt, lijkt dat van het werkoverleg te zijn. Aangezien schema's gevormd zijn op
basis van ervaringen in het verleden, worden de tijdens het werkoverleg aan de orde komende
teksten door de werknemers binnen dat schema vooral geïnterpreteerd als 'mededelingen van
besluiten' die ten uitvoer gebracht moeten worden, waarbij het werkoverleg dient om
afspraken te maken omtrent de uitvoering van besluiten. Deze functietoekenning staat haaks
op de intentie van het management, dat juist beoogt door middel van de tekst een reactie te
krijgen op hetgeen in de tekst wordt voorgesteld.
Deze verklaring voor de 'focus' waarmee een tekst verwerkt wordt, sluit aan bij de theorie
over concept- of top-down-gestuurde tekstinterpretatie.
Hoewel schema's gebaseerd zijn op ervaringen in het verleden, zijn zij niet statisch: er kunnen
binnen schema's relaties met andere schema's gelegd worden, en schema's kunnen aangepast
worden. De mogelijkheid creëren te reageren op een tekst waarin een voorstel wordt gedaan,
houdt in dat een bestaand schema aangepast wordt, mogelijk eerst door binnen het bestaande
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schema een relatie te leggen met een schema waarin een dergelijke gang van zaken is
opgenomen. Op deze wijze kan de functie van de tekst zoals die geïntendeerd was, ook qua
interpretatie gerealiseerd worden.
Binnen organisaties kan de beoogde functie impliciet blijven (zoals bij de onderzochte
organisaties het geval was), ook kan de functie op meer expliciete wijze aan de orde komen. In
dat laatste geval kunnen de volgende mogelijkheden genoemd worden.
– Voorafgaande aan en tijdens de bespreking op het werkoverleg kan de voorzitter van de
vergadering (doorgaans de chef) expliciet wijzen op de status van de tekst en op de
mogelijkheid te reageren (de chef is op deze mogelijkheid gewezen tijdens vergaderingen
'hoger' in de linking-pin-structuur); teneinde reacties te stimuleren kan de voorzitter vragen
stellen (bijvoorbeeld over de uitvoerbaarheid van het voorstel).
– In het begin van de tekst dan wel op geëigende momenten in de tekst kan de status van de
tekst genoemd worden en kan expliciet opgemerkt worden dat op de tekst gereageerd kan
worden; mogelijk, teneinde reacties te stimuleren, kan dit geschieden door middel van
vragen.
Over deze mogelijkheden dient het volgende opgemerkt worden.
Ten eerste, aangezien de tekst in de meeste gevallen voorafgaande aan de vergadering aan de
medewerkers verzonden wordt, en zij de tekst dus reeds verwerkt en geïnterpreteerd hebben,
verdient laatstgenoemde mogelijkheid de voorkeur. Immers, de tekst is op het moment van de
vergadering verwerkt, waarbij gebruik gemaakt is van een schema. Deze verwerking heeft,
gegeven dat schema, geleid tot een bepaald verwerkingsresultaat. Het – in geval van de
onderzochte organisaties – gehanteerde schema leidt tot een verwerkingsresultaat dat
voornamelijk gestuurd is door de 'mededeling-optiek', en is derhalve niet zonder nadere
bewerkingen geschikt voor de beoogde behandeling. De status en beoogde functie van een
tekst kan dus beter bij de tekst zelf aangegeven worden, aangezien de tekst dan tijdens de
verwerking op de beoogde wijze geïnterpreteerd zal kunnen worden.
Ten tweede is de vraag aan de orde wáar in de tekst de beoogde intentie van de zender het
beste opgenomen kan worden. Gegeven de voorkeur van verwerkers voor een conceptgestuurde verwerkingswijze, lijkt een plaatsing aan het begin van de tekst het meest succesvol te
zijn. In dit verband kan dezelfde redenering als bij de eerste overweging gelden: door aan het
begin van het verwerkingsproces, wanneer de verwerker een macrostructuur van de tekst
creëert, het beoogd verwerkingsdoel expliciet te maken, kan de tekst reeds vanaf het eerste
moment van verwerken geplaatst worden in het beoogde kader, ofwel: de juiste
macrostructuur wordt dan gecreëerd. Plaatsing aan het begin van de tekst maakt dus een
efficiënte interpretatie mogelijk.
Aangezien de verwerking van teksten het resultaat is van een externe stimulus (de tekst) en
een aantal interne processen (waarbij het STM en de MOPs in het LTM een centrale rol
spelen), kan het op deze wijze expliciet maken van de tekstfunctie gezien worden als een
maximalisering van de externe stimuli die het cognitief verwerken van teksten mede vorm en
richting geven. Het concretiseren van de tekstfunctie (een ingreep dus in de externe stimulus,
de tekst) kan gezien worden als een vorm van 'enrichment of the stimulus' (Craik en Jennings
1992: 67), waardoor de lezer de kennis waarover hij beschikt beter ('meer gericht') kan
gebruiken om tot de beoogde, zinvolle interpretatie te komen. De plaatsing van 'intentieaanduiders' aan het begin van de tekst sturen het interpreteren van een tekst vanaf het begin
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van het verwerken in de beoogde (geïntendeerde) richting. Deze intentie-aanduiders zullen
concrete uitwerkingen moeten zijn van de in paragraaf 5.5.2 en 5.5.3 genoemde intentie (b)
'reageren op' (a) 'voorstellen met betrekking tot helingbestrijding'.
Deze uitwerkingen kunnen gestalte krijgen:
– ìn een bestaande tekst, dat wil zeggen dat de schrijver van een tekst de intentie-aanduiders
tijdens het vervaardigen van een tekst reeds opneemt of dat zij achteraf toegevoegd worden
(de tekst moet dan herschreven worden);
– los van de tekst, schriftelijk, op een aparte bladzijde die vooraf gaat aan de tekst, of
mondeling, tijdens een vergadering, voorafgaand aan en/of gedurende de bespreking van de
tekst.
Het los toevoegen van de intentie-expliciteerders heeft als mogelijk voordeel dat bestaande
teksten niet herschreven hoeven te worden, of dat opstellers van een tekst (zoals de werkplangroep in het geval van het werkplan helingbestrijding), die zich normaliter vooral concentreren
op de inhoud van de tekst en minder op het beoogd functioneren ervan, zich niet reeds in een
vroegtijdig stadium hoeven te bekommeren over de vraag hoe de tekst gebruikt zal moeten
worden. Zeker wanneer dat niet tot hun formele competentie behoort, zal dat een
complicerende factor zijn bij het vervaardigen van de tekst.
In het volgende hoofdstuk, waarin verslag wordt gedaan van empirisch onderzoek naar het
expliciteren van tekstfuncties, komt deze kwestie uitvoeriger aan de orde.

6

Onderzoek naar tekstfunctionaliteit

6.1

Inleiding

Uit de beschrijving van de communicatieproblemen bij de drie organisaties kwam naar
voren dat de communicatiestructuur, met name het linking-pin-systeem, niet naar behoren
functioneerde. In concreto ging het om een groot informatieverlies bij het passeren van de
linking-pins, om onduidelijkheid met betrekking tot status en functie van de informatie en
om terugkoppelingsproblemen (zie de paragrafen over de communicatieproblemen in
Hoofdstuk 4).
Getracht is deze problemen gedurende de interventieperiode op te lossen. Eerst werd de
communicatiestructuur van de organisaties aangepast. De aanpassing van de linking-pinstructuur vormde daarbij de basis: wanneer deze structuur aan de eisen van de organisatie
voldoet (bijvoorbeeld door alle gewenste niveaus adequaat te bereiken binnen de gewenste
tijd), is de basis gelegd voor het via deze structuur communiceren van boodschappen. Het
tweede deel van de interventie betrof het oplossen van het (hierboven genoemde) probleem
met betrekking tot het informatieverlies en de onduidelijkheid met betrekking tot de status
en functie van de informatie en, daaraan verbonden, de terugkoppelingsproblemen. In het
vorige hoofdstuk zijn deze problemen, aan de hand van een voorbeeld ontleend aan een
van de bij het onderzoek betrokken organisaties, gedetailleerd beschreven en verklaard aan
de hand van een empirisch aantrekkelijke theorie over het verwerken van teksten. Geconcludeerd werd dat het expliciteren van de beoogde tekstfunctie (de intentie van de zender)
de problemen met betrekking tot de status en functie en de daaraan verbonden terugkoppelingsproblemen in principe kan oplossen. In dit hoofdstuk staat het onderzoek naar het
effect van deze explicitering van de functie van de tekst centraal.
De opbouw van hoofdstuk 6 is als volgt. In paragraaf 6.2 worden de achtergronden van de
aanpassingen van de teksten beknopt weergegeven.
In paragraaf 6.3 komt de vraag aan de orde op welke wijze de aanpassingen in de teksten
– de explicitering van de beoogde tekstfunctie – zijn gerealiseerd, en wordt er ook nader
ingegaan op de ontwikkeling in de wijze van explicitering van de beoogde tekstfunctie: in
het onderzoek is ook bekeken welke wijze van aanpassing voor de betrokken organisaties
het meest eenvoudig uitvoerbaar is, en welke wijze tot het beoogde resultaat leidt. Met
andere woorden, in deze paragraaf wordt ingegaan op de efficiëntie en effectiviteit van de
aanpassing aan de tekst.
In paragraaf 6.4 wordt het onderzoeksdesign weergegeven, waarna in paragraaf 6.5
ingegaan wordt op de gebruikte tekstbegripstoets, waarmee de overdracht van de beoogde
functionaliteit wordt gemeten.
Dan volgen in paragraaf 6.6, in chronologische volgorde en per organisatie, de beschrijvingen van de bij het onderzoek betrokken teksten en de resultaten van het onderzoek. Het
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hoofdstuk wordt afgesloten in paragraaf 6.7, waarin een overzicht gegeven wordt van de
onderzoeksresultaten.

6.2

De achtergrond van de tekstaanpassingen

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven, bleek uit de voormeting dat medewerkers van de betrokken organisaties problemen hadden met de gecommuniceerde teksten. In
concreto ging het om de volgende kwesties:
– groot informatieverlies bij het passeren van linking-pins;
– onduidelijke status en functie van de informatie;
– terugkoppelingsproblemen.
Deze problemen worden – in navolging van hetgeen hierover in Hoofdstuk 5 is opgemerkt
– hierna gevat onder één term: problemen met betrekking tot het functioneren van teksten.
Het doel van het tweede gedeelte van de interventie was dan ook het verbeteren van het
functioneren van organisationele teksten. Bij het bepalen van het ’functioneren van de
tekst’ is het nuttig voorafgaand aan het onderzoek stil te staan bij de vraag (1) wie het
functioneren van een tekst bepaalt, (2) wat de functie van een tekst inhoudt en (3) welke
andere factoren mogelijk ook een rol spelen.
1. Ten eerste is het belangrijk vast te stellen, dat de functie van een tekst bepaald wordt
door het management dan wel een manager (zoals een chef, een directeur) van een
organisatie. In Hoofdstuk 5 (met name paragraaf 5.4 en 5.5) is in dit verband stilgestaan
bij de intentie van de zender van de tekst en op de door de ontvangers toegedichte
intentie. Wanneer de zenderintentie en de toegedichte intentie niet overeenkomen is er
sprake van een communicatieprobleem binnen een organisatie. Dit is bijvoorbeeld het
geval wanneer het verzoek een reactie te geven op een voorstel, zoals bij de helingbestrijdingstekst, door de ontvangers louter wordt geïnterpreteerd als informatie over het
bestrijden van heling.
Het management of de manager is door zijn functie gerechtigd de bedoeling van een te
communiceren thema te bepalen. De formele verantwoordelijkheid van de manager voor
de tekst houdt in dat hij of zij optreedt als ’de zender’ van de tekst, om het even of
hij/zij de tekst nu wel of niet zelf heeft vervaardigd (zie paragraaf 5.2.1).
2. De functie van een tekst kan worden omschreven als hetgeen de zender beoogt te
bereiken bij de ontvanger (zie paragraaf 5.7). Het ’beogen te bereiken’ kan (in het kader
van de genoemde communicatieproblemen) betrekking hebben op het uit laten voeren
van werkzaamheden, dan wel het laten reageren op een tekst. In het laatste geval
intendeert de zender verbaal gedrag bij de lezer (vergelijk Van der Geest 1978). Het
management stelt vast welke functie een tekst heeft (zie 1).
Naast deze directe, ’primaire’ functies kunnen ook nog meer indirecte, ’secundaire’
functies worden onderscheiden: door middel van het informeren en laten reageren wil
het management betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie creëren, of de
motivatie van medewerkers verbeteren.
De primaire functies kunnen direct gerelateerd worden aan een bepaalde tekst: medewerkers begrijpen een tekst al dan niet zoals beoogd, en geven al dan niet een reactie in
de zin zoals het management heeft bedoeld. De secundaire functies kunnen niet direct
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en louter gerelateerd worden aan het verwerken van een specifieke tekst, maar eerder
aan een hoeveelheid gebeurtenissen, omstandigheden in een organisatie. Teksten zijn
onderdelen van die gebeurtenissen, en hebben mede invloed op de gewenste secundaire
functies. Dergelijke functies zullen echter eerst op langere termijn effect kunnen
hebben. Ze kunnen bovendien niet via tekst(begrips)onderzoek bepaald worden, maar
slechts indirect, onder gebruikmaking van instrumenten als de audit.
Aangezien uit de eerste fase van het onderzoek naar voren kwam dat er problemen
bleken te bestaan met betrekking tot het realiseren van een bepaalde primaire functie
van teksten, te weten het reageren op voorstellen of wel de terugkoppeling, zal het
hierna gepresenteerde onderzoek vooral betrekking hebben op deze functie. Wanneer
ook secundaire functies van belang zijn geweest, zullen ook deze vermeld worden. Het
effect van de primaire functie kan direct bij de presentatie van de onderzoeksgegevens
vermeld worden, het effect van de secundaire functie kan niet eerder dan bij de
nameting (waarin meer algemene vragen in verband met motivatie aan bod zijn
gekomen) bepaald worden, en dan nog slechts met de nodige voorzichtigheid. Dit
omdat het vaststellen van het effect van deze functie, zoals beschreven in hoofdstuk 5,
niet eenvoudig is, en daarnaast door een complex van factoren – waar de tekst er één
van is, naast bijvoorbeeld beloning, leiderschapsstijl, enzovoorts – bepaald wordt.
3. De overige factoren die van invloed zijn op het effect van het verbeteren van de
teksten, hebben te maken met de wijze van behandelen van de teksten. Het betreft
teksten die als volgt zijn aangeboden aan de medewerkers van de betrokken organisaties.
– Doorgaans gaat het om teksten die betrekking hebben op te ontwikkelen beleid; deze
teksten worden gecommuniceerd via de linking-pin-structuur.
– Een aantal maal is op verzoek van de organisatie ook een (ondersteunende) beleidstekst bij het onderzoek betrokken die via parallelle kanalen gecommuniceerd is.
Het proces van behandeling van teksten, gecommuniceerd via de linking-pin-structuur,
verloopt in grote lijnen als volgt. Wanneer een tekst over een bepaald onderwerp ter
behandeling op een vergadering (zoals een werkoverleg) wordt aangeboden, dient deze
vooraf gelezen te worden door de deelnemers. Voor het bereiken van resultaat in deze
fase is het noodzakelijk dat de tekst voorafgaand aan de bespreking daadwerkelijk
beschikbaar was. Daarnaast is het van belang te weten of de deelnemers beschikken
over voldoende voorkennis over het onderwerp van de tekst.
Vervolgens bespreken zij de tekst op de vergadering, die doorgaans wordt voorgezeten
door de linking-pin (de chef), en geven ze een reactie. De bespreking kent de onderdelen ’het geven van een toelichting’ door de voorzitter van de vergadering (doorgaans de
chef) of een aanwezige deskundige en ’vragen stellen’, wanneer bepaalde zaken in de
tekst onduidelijk zijn. De toelichting die de voorzitter geeft, hangt samen met zijn of
haar kennis van het onderwerp. Een deskundige is – nomen est omen – deskundig op
het terrein waarop de tekst betrekking heeft (zoals personeelsbeleid of automatisering)
en zal de vragen moeten kunnen beantwoorden. Het stellen van vragen kan als een
middel gezien worden om ontbrekende informatie te verkrijgen, onduidelijke informatie
duidelijk te maken en twijfels die men ten aanzien van bepaalde informatie heeft weg te
nemen.
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De reactie dient te voldoen aan de beoogde functie van de tekst. Dat wil bij het
merendeel van de onderzochte (concept-beleids)teksten zeggen dat de medewerkers op
basis van hun kennis moeten aangeven of de feitelijke informatie in de tekst correct is
weergegeven, of voorgestelde oplossingen, wijzen van werken, etcetera, realiseerbaar
zijn, en dergelijke. De reacties worden door de voorzitter (doorgaans de chef) of de
secretaris van de vergadering genoteerd, wanneer nodig na enige discussie (bijvoorbeeld
over de vraag of een voorstel met de beschikbare middelen realiseerbaar is, zoals in het
geval van de helingbestrijdingstekst). De reactie wordt vervolgens ingebracht in een
vergadering op een aansluitend niveau in de linking-pin-structuur.
Een beleidstekst werd in een enkel geval ondersteund door een of meerdere teksten die
aangeboden werden via een parallel communicatiemiddel, zoals een personeelsblad of
een mondelinge presentatie, verzorgd door het management.
Bij de bespreking van de interventie en de resultaten zal de gewenste functie van de tekst
steeds nauwkeurig aangegeven worden, en zal, wanneer nodig, aangegeven worden of er
sprake is geweest van storende factoren, zoals het niet tijdig beschikbaar zijn van de tekst.
Voor de goede orde: een gewenste reactie houdt niet in dat de deelnemers aan een
vergadering het eens zijn met de in de tekst vervatte informatie; het gaat erom, dat zij,
vanuit hun specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheden, een inhoudelijke reactie
geven, opdat de (concept-)tekst verbeterd kan worden om (ten slotte) vastgesteld te kunnen
worden door het management.
Wanneer dit proces van top-down- en bottom-up-communicatie via de linking-pin-structuur
geheel doorlopen is en de beoogde reacties zijn verkregen, wordt geconcludeerd dat de
tekst goed functioneert. Dit houdt dus in dat de tekst (blijkbaar) begrepen is en dat de
bedoeling van de tekst (blijkbaar) duidelijk is geweest. Deze oordelen hebben allen betrekking op de eerder genoemde primaire functie van de tekst.
Op basis van de reacties, de ’terugkoppeling’, kan door het management de volgende stap
gezet worden, het definitief vaststellen van een beleidstekst dan wel het (laten) bewerken
van de concept-tekst. Zoals uit de beschrijvingen van de communicatieproblemen bij de
verschillende organisaties bleek, wordt dit proces bij de organisaties doorgaans niet of niet
goed doorlopen. Dit betekent dat het niet goed verlopen van het proces directe invloed
heeft op de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. Het verbeteren van de efficiëntie
en effectiviteit is het eerste doel van de verbeteringen in de interne communicatie.
Niet relevant is – althans, in het kader van het onderzoek – of de reactie inhoudelijk
bezien ’juist’ of ’waar’ is, aangezien dat oordeel niet tot mijn competentie behoort maar
voorbehouden is aan de verantwoordelijken binnen de organisatie. Evenmin is, om
dezelfde reden, in het onderzoek aan de orde of de reacties door het management ook
daadwerkelijk gebruikt zijn.
Naast het eerste doel (het realiseren van de beoogde tekstfunctie) wordt vervolgens verondersteld dat het (goed) doorlopen van dit proces nog effecten heeft met betrekking tot de
hiervoor genoemde secundaire functie.
Ten eerste betreft een gewenst effect de motivatie van de medewerkers: de aanname is dat
wanneer medewerkers bij de vaststelling van beleid betrokken worden, zij (meer) gemotiveerd zullen zijn ten aanzien van hun werkzaamheden. Hierbij wordt aangetekend dat het
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verbeteren van het interne communicatieproces slechts een van de middelen is die geacht
worden van invloed te zijn op de motivatie.
Ten tweede wenst het management door middel van een verbeterde interne communicatie
meer greep te krijgen op de organisatie, zodat de organisatie meer stuurbaar wordt.
Bij het aanpassen van de teksten aan de gewenste primaire functie staat de vraagstelling
centraal, hoe teksten op een zodanige wijze aangeboden kunnen worden, dat de verwerking
daarvan door de medewerkers tegemoet komt aan de hiervoor omschreven wensen van het
management. Daarover gaat de volgende paragraaf.

6.3

De explicitering van de tekstfunctie.

De aanpassingen die in de teksten zijn aangebracht teneinde het functioneren te verbeteren,
zijn gebaseerd op de theorie over het verwerken van teksten, zoals beschreven in Hoofdstuk 5.
In Hoofdstuk 5 werd het verwerken van teksten aan de orde gesteld. Het verwerkingsproces werd daar beschreven als een deels top-down en deels bottom-up verlopend proces
van betekenisopbouw en -toekenning. Het resultaat van dat proces is een cognitieve
representatie van de informatie die in de tekst is vervat. De interpretatie die opgebouwd
wordt is zeker niet uitsluitend gebaseerd op de informatie die uit de tekst ’gehaald’ wordt;
er wordt ook gebruik gemaakt van in het geheugen aanwezige kennis over de organisatie
en de voorkennis over het tekstthema. Het communicatieprobleem is in Hoofdstuk 5
voornamelijk verklaard aan de hand van de kennis die de medewerkers hebben over de
communicatiegewoonten in de organisatie: de verwerking van de tekst vindt plaats tegen
een achtergrond die al te gemakkelijk leidt tot een ongewenste interpretatie.
De ’soorten’ kennis (over de inhoud en de organisatie en communicatiegewoonten) werden
in Hoofdstuk 5 aan de hand van onderstaande tabel weergegeven.
tekst

intentie/functie

gebruikte schema’s

B (=A)

(b) reageren op

kennis van het communicatiesysteem

A

(a) instructies m.b.t. helingbestrijding

kennis over helingbestrijding

tabel 6.1 Teksten, intenties en gebruikte schema’s

6.3.1

De tekstaanpassingen

Wanneer medewerkers, zoals door hen aangegeven tijdens de voormeting, weinig zicht
hebben op de functie van een tekst, zullen zij die tekst wel verwerken, maar op een wijze
die niet tot het beoogde resultaat leidt. Dat bemoeilijkt de efficiëntie en effectiviteit van
het communicatieproces van een organisatie in sterke mate: de medewerkers zullen immers
niet de gevraagde informatie naar het management terugkoppelen.
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Tekstaanpassing zal dit probleem moeten verhelpen. Daarbij is het uitgangspunt geweest
dat het duidelijk maken van de functie van de tekst de verwerkingsproblemen vermindert
of wellicht oplost. Het expliciet maken van de functie houdt het volgende in.
1. Het gebruikte deel van de communicatiestructuur wordt geëxpliciteerd;
2. De eisen die aan de communicatiestructuur gesteld worden, worden geëxpliciteerd;
3. De algemene functie wordt geëxpliciteerd;
4. De door de lezer te hanteren inhoudelijke context wordt geëxpliciteerd;
5. De intentie waarmee de zender de informatie aanbiedt wordt gedetailleerd, aan de hand
van inhoudelijke vragen, geëxpliciteerd.
Het geheel van deze ’expliciteerders’ wordt functie-aanduiders of functie-expliciteerders
genoemd. De genoemde punten zullen hierna toegelicht worden.
1. Het gebruikte deel van de communicatiestructuur betreft het voor deze tekst gebruikte
stelsel van communicatiewegen, in veel gevallen een deel van de linking-pin-structuur
van de organisatie. Dit valt, afhankelijk van de beoogde functie van de tekst, onder te
verdelen in een top-down- en een bottom-up-gedeelte van de structuur. In het laatste
geval is ook een reactie of terugkoppeling vereist. In het merendeel van de bij het
onderzoek betrokken concept-beleidsteksten is sprake van een verzoek om terugkoppeling. In het geval van via parallelle communicatiewegen aangeboden informatie kan een
dergelijke terugkoppeling uiteraard niet, althans niet direct plaatsvinden: de op deze
wijze aangeboden informatie moet de terugkoppeling dan via de linking-pin-structuur
ondersteunen.
Eenvoudiger gezegd: er wordt aangegeven van welke functionaris de tekst afkomstig is,
via welke functionarissen (linking-pins) de informatie naar de medewerker is gezonden,
en – indien gewenst – via welke functionarissen de reactie wordt gegeven, en bij wie de
reactie uiteindelijk terecht komt. Kortom: van wie, via wie, aan wie de tekst gezonden
wordt, en via wie, aan wie een reactie gegeven moet worden.
2. De eis die aan de structuur gesteld wordt, betreft de vraag met welke snelheid de onder
1 genoemde structuur doorlopen moet worden, dus, in het geval van een terugkoppeling, wanneer de reactie uiterlijk moet zijn ontvangen.
3. Een aanduiding van de functie wordt aangegeven. Wanneer uitsluitend informatie
verstrekt wordt, wordt vermeld ter informatie, wanneer op basis van de informatie in de
tekst een bepaalde handeling moet worden uitgevoerd (’werkinstructie’) wordt vermeld
uitvoer, wanneer een reactie wordt gevraagd naar aanleiding van de verstrekte informatie wordt aangegeven reageren, tevens wordt daarbij dan vermeld wanneer de reactie
ontvangen moet zijn (zie punt 2). Bij het onderzoek zijn teksten betrokken waarop
(direct dan wel op een ander moment) een reactie moet worden gegeven.
4. De door de lezer te gebruiken inhoudelijke context wordt aangegeven wanneer de
gecommuniceerde tekst in relatie staat tot reeds verstrekte informatie, bijvoorbeeld een
vastgesteld beleidsplan. Om de voorbeeldtekst over helingbestrijding te gebruiken ter
verduidelijking: het werkplan helingbestrijding is een uitwerking van het beleidsplan
van de politie; het beleidsplan is dan de inhoudelijke context waarnaar verwezen wordt.
Op deze wijze wordt het de lezer duidelijk gemaakt welke (’achtergrond’-)informatie bij
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de verwerking van de tekst gebruikt dient te worden. Desgewenst kan deze informatie
dan door de lezer uit een archief gehaald worden.
5. Het expliciet maken van de bedoelingen van de zender met de informatie is een nadere
concretisering van de onder 2 genoemde functie, die daar in algemene zin reeds
genoemd werd. De concretisering heeft betrekking op het in de tekst aan de orde
gestelde thema. Wanneer de algemene functie het geven van een reactie betreft, wordt
hier vervolgens duidelijk gemaakt waar deze reactie betrekking op moet hebben. Dit
gebeurt aan de hand van vragen naar aanleiding van (delen van) de inhoud van de tekst.
Welke vragen precies gesteld worden is afhankelijk van wat de zender van de informatie van een bepaalde groep ontvangers wil weten. De ontvangers, afdelingen en/of
bepaalde hiërarchische lagen van de organisatie, zullen de informatie vanuit hun verantwoordelijkheden en taken begrijpen en beoordelen, en worden door het management
ook met deze informatie benaderd in hun functie van chef en/of medewerker van een
bepaalde afdeling. Wanneer een bepaalde tekst op meer dan een afdeling betrekking
heeft, zullen de verschillende afdelingen elk vanuit de eigen deskundigheid op een
terrein reageren. Het expliciet maken van de bedoelingen van de zender vindt dus
zoveel mogelijk plaats gericht op de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de
diverse ontvanger(s).
Overigens hoeft dit niet te betekenen dat voor elke ontvanger of groep van ontvangers
aparte vragen opgesteld hoeven te worden: formuleringen als ’in uw afdeling’ of ’vanuit
uw specifieke verantwoordelijkheid’ maken het mogelijk ondanks de algemene formulering toch de ontvanger aan te spreken in diens specifieke functie en deskundigheid.

6.3.2

Het realiseren van de tekstaanpassingen

In de eerste fase van de interventieperiode werd, in samenspraak met de verantwoordelijken voor het verzenden van de informatie, nader bekeken op welke wijze de voornoemde functie-expliciteringen gerealiseerd konden worden. Hierbij is een belangrijk
uitgangspunt geweest dat gestreefd moest worden naar een optimale oplossing, dat wil
zeggen, dat het verbeteren van de functie van de teksten bereikt moest worden op een
wijze die een minimale inspanning van de organisatiemedewerkers (zenders en ook
ontvangers) vereiste om een aanvaardbaar resultaat te bereiken.
Dit heeft geleid tot de volgende wijze van expliciteren van de tekstfunctie.
a. De beleidsteksten kunnen niet herschreven worden om de functie in de (bestaande)
teksten zelf te expliciteren. De redenen hiervoor zijn:
• de concept-beleidsteksten dienen op eenvoudige wijze (zonder herschrijvingen) tot
definitieve beleidsteksten omgevormd te kunnen worden;
• de concept-beleidsteksten dienen op eenvoudige wijze aangepast te kunnen worden
aan een divers lezerspubliek (zie hierboven: verschillende hiërarchische lagen, verschillende afdelingen).
b. De functie-explicitering kan op mondelinge en schriftelijke wijze, alsmede een combinatie van de mondelinge en schriftelijke wijze, gerealiseerd worden. Hierbij werd het
volgende overwogen.
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•

Een mondelinge wijze van expliciteren van de functie heeft als voordeel dat ’de
hoeveelheid te lezen papier’ niet toeneemt. Zeker wanneer de organisatie door een
sterk mondeling communicatieklimaat gekenmerkt wordt, speelt dit argument in
grote mate.
Echter, daar staat als nadeel tegenover dat het (top-)management weinig of geen
zicht heeft op de wijze van realiseren van de functie-expliciteerders: zegt de chef
wel wat de bedoeling is en zegt hij/zij dit wel goed? Pas aan het eind van het
’communicatietraject’ rond een bepaald thema wordt duidelijk of terugkoppeling is
verkregen, en zo ja, of dit op de gewenste wijze is geschied.
Een schriftelijke wijze van expliciteren heeft als voordeel dat de zender (het management) de functie duidelijk kan maken aan elk van de aangeschreven (groepen van)
medewerkers. De schriftelijke wijze van expliciteren dient dan te geschieden op een
apart bij de tekst gevoegd vel papier. In de rest van dit onderzoek wordt hiervoor de
term covernote gebruikt (ingevoerd door een medewerker van een van de organisaties), een korte notitie die de zender opstelt, en waarop alle in de vorige paragraaf
genoemde punten weergegeven worden.
Een nadeel van deze schriftelijke realisatiewijze is dat de beoogde functie, zeker in
een organisatie die gekenmerkt wordt door een ’mondelinge cultuur’, ’van bovenaf’
komt, door het management wordt opgelegd, en wel op een heel nadrukkelijke
wijze. Daarnaast lijkt het onverstandig juist degene die een zeer belangrijke rol
speelt bij het realiseren van de functie, de linking-pin, niet te betrekken bij het
expliciteren van de functie-aanduiding.

•

Zowel de exclusief mondelinge als exclusief schriftelijke wijze van expliciteren als ook de
combinatie mondeling-schriftelijk zijn in het onderzoek gebruikt. In de beginfase van het
onderzoek waren de nadelen van een uitsluitend mondelinge realisatiewijze nog niet
duidelijk, deze bleken eerst in de loop van het communicatieproces.
Een uitsluitend schriftelijke wijze is in sommige gevallen onvermijdelijk. Zoals aangegeven bij de bespreking van de nadelen van de schriftelijke wijze, is het voor een adequate
behandeling van de betreffende tekst een groot voordeel wanneer de linking-pins betrokken worden bij het vaststellen van de vragen die de functie moeten expliciteren. Bij een
grote organisatie is het helaas niet altijd mogelijk alle linking-pins, dat wil zeggen alle
chefs, te betrekken bij het vaststellen van de vragen.
De genoemde vormen, mondeling en schriftelijk en de combinatie van mondeling en
schriftelijk, zijn, zoals gezegd, allemaal in de interventieperiode gebruikt. Bij de weergave
van de resultaten van elk onderzoek wordt aangegeven welke vorm(en) is (zijn) gebruikt.

6.4

Verwachtingen ten aanzien van het effect van de functie-explicitering

In het onderzoek wordt gepoogd het
wel een gecombineerde mondelinge
beoogd functioneren vast te stellen.
paragraaf 6.3. Bij de metingen zijn al
De verwachting is dat:

effect van de (mondelinge dan wel schriftelijke dan
en schriftelijke) aanpassing van de teksten aan het
De inhoud van de verandering is weergegeven in
de genoemde aanpassingen gerealiseerd.

Onderzoek naar tekstfunctionaliteit

155

1. deze aanpassing het begrip van de functie van de tekst alsmede de tekstinhoud zal doen
toenemen, waardoor
2. het beoogde communicatieproces (in casu, het doorlopen van de linking-pin-structuur en
het bereiken van terugkoppeling) zal worden gerealiseerd, en voorts dat
3. deze aanpassing de tevredenheid over de in het communicatieproces opgenomen
vergadering(en) zal laten toenemen, en ten slotte
4. dat hierdoor de tevredenheid over de interne communicatie zal toenemen.
Deze verwachtingen zullen hierna worden toegelicht.

1. Het begrip van de functie van de tekst alsmede de tekstinhoud zal toenemen.
Deze verwachting kent twee onderdelen: het begrip van de functie van de tekst en het
begrip van de inhoud van de tekst; daarnaast wordt aangegeven dat het begrip zal
toenemen, wat een vergelijking impliceert. Deze onderdelen van de verwachting worden
hieronder besproken. Na de bespreking van de onderdelen a en b wordt stilgestaan bij de
keuze van de meetmomenten en de daarmee samenhangende interpretatie van de resultaten
van de metingen.
a. De verwachting dat het begrip van de functie van de tekst zal toenemen.
De verwachting dat het begrip van de functie van de tekst zal toenemen heeft betrekking
op het communicatieproces (zoals omschreven in paragraaf 5.2.1). De in paragraaf 6.3.1
opgesomde tekstaanpassingen 1, 2 en 3 moeten leiden tot een verbeterde kennis van het
communicatieproces waarbinnen de tekst functioneert.
Zoals aangegeven in Hoofdstuk 5 kan de niet-gewenste interpretatie van teksten grotendeels verklaard worden aan de hand van bij de interpretatie gebruikte (in schema’s
opgeslagen) kennis over de organisatie en het intern communicatiesysteem.
Tijdens de metingen (de communicatie-audit) die hebben geleid tot de beschrijvingen van
de communicatieproblemen van de organisaties (zie Hoofdstuk 4) is gebleken dat bij de
medewerkers onduidelijkheden bestaan over de status en de functie van teksten. Door
middel van deze functie-aanduiders wordt nu getracht deze onduidelijkheid op te heffen.
De begripstoename van de functie van de tekst betreft dan ook een (significante) toename
in vergelijking tot de eerste meting bij elke organisatie. Deze meting geeft een algemeen
oordeel van de medewerkers over alle binnen de organisatie gecommuniceerde teksten
waarmee zij te maken hebben; een toename houdt dus een positief algemeen oordeel in
over de hier weergegeven tekstaanpassing (de punten 1 en 3, zie eerder).
Naast dit algemene oordeel zijn tijdens de metingen in verband met specifieke teksten
(weergegeven in paragraaf 6.6) vragen gesteld over het communicatieproces en ’het
gebruikte deel van de communicatiestructuur, dat voor deze specifieke tekst gebruikt wordt
(zie bijvoorbeeld het communicatieproces in verband met de helingbestrijdingstekst,
paragraaf 5.2.1). Aangezien tijdens de eerste communicatie-audit geen metingen hebben
plaatsgevonden die betrekking hebben op specifieke teksten, is tijdens de interventie bij
elke tekst die onderwerp van aandacht was een zogenoemde meting 1 gehouden, waarin de
medewerkers gevraagd is naar de functie van de tekst. Op het moment van meting 1
hadden de medewerkers de tekst nog niet onder ogen gehad. Na het lezen van de schriftelijke toelichting of het aanhoren van de mondelinge toelichting en na het lezen van de
tekst en de vergadering vond meting 2 plaats; een toename van het begrip van deze
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aspecten van de functie van de tekst houdt een (significante) toename in van het begrip
van de functie ten opzichte van meting 1. Er is dus sprake van een één-groeps voor- en
nameting (Swanborn 1987: 233).
Voor de benaming meting 1 en meting 2, in plaats van de meer gebruikelijke aanduiding
voor- (of nul-) en nameting, is gekozen om verwarring met de meetmoment-aanduidingen
van de communicatie-audit (de diagnose) te voorkomen.
De algemene functie (onderdeel 3 van de functie-aanduiders) wordt eveneens aangegeven.
Hier kan gekozen worden uit ’ter informatie’, ’uitvoeren’ en ’reageren’. Zoals aangegeven,
zijn bij het onderzoek gedurende de interventieperiode uitsluitend teksten gebruikt waarop
gereageerd diende te worden. Ook deze algemene functie wordt bij beide meetmomenten
bevraagd.
b. De verwachting dat het begrip van de inhoud van de tekst zal toenemen.
Voortbouwend op hetgeen in Hoofdstuk 5 gemeld is, zal, wanneer het communicatieproces
(zie hierboven) duidelijk is, de aangeboden tekst verwerkt worden in het geschetste
contextuele kader. Met andere woorden, de lezer weet welke stappen het communicatieproces kent dat in verband met deze tekst doorlopen wordt. Hij kan de tekst plaatsen in
termen van de organisatie en (het relevante deel van) de interne communicatie. Men zou
kunnen zeggen dat daarmee aan één van de voorwaarden voor het goed (dat wil zeggen
zoals beoogd door het management) verwerken van de tekst is voldaan.
De andere, daarmee verbonden voorwaarde betreft het verwerken van de inhoud van de
tekst. Naast genoemde kennis over de organisatie en de interne communicatie gebruikt de
verwerker ook kennis over het thema, het onderwerp van de tekst. Deze kennis, opgeslagen in het lange-termijngeheugen onder ’labels’ en ’schema’s’ (zie paragraaf 5.5.1), wordt
gebruikt bij het verwerken van de tekst; de kennis kan opgevat worden als kennis over
werkinhouden en de wijze van werken, zoals – bij de eerder gebruikte voorbeeldtekst –
kennis over heling en helingbestrijding.
Deze kennis – die in geval van het verwerken van een tekst voorkennis genoemd wordt –
wordt geactiveerd tijdens het leesproces. Binnen de organisaties bleek het voor de medewerkers in veel gevallen moeilijk te zijn de juiste kennis te gebruiken; daarom wordt bij
de functie-aanduiders ’de door de lezer te hanteren inhoudelijke context’ genoemd. In
concreto zijn dit eerder door het management vastgestelde en verspreide teksten, zoals de
beleidstekst van de politie. Deze (’achtergrond’-)teksten vormen de basis voor de te
behandelen tekst, dat wil zeggen, de kennis die nodig is voor het goed begrijpen van de te
behandelen tekst. Met behulp van deze aanduiding wordt het schema geactiveerd waarmee
de tekst verwerkt dient te worden.
De vijfde functie-aanduider betreft het inhoudelijk expliciteren van de intentie waarmee de
zender de informatie aanbiedt. Dit houdt in dat de zender concrete vragen stelt aan de ontvanger, vragen waarmee beoogd wordt de terugkoppeling inhoudelijk – dat wil zeggen,
gerelateerd aan het thema van de tekst – gestalte te geven. Deze vragen kennen als basis
de algemene functie (in dit geval dus: reageren op) en worden voorts nader ingevuld aan
de hand van de concrete voorstellen die in de concept-beleidsteksten vervat zijn. In het
geval van de voorbeeldtekst over helingbestrijding kunnen dit vragen zijn als ’is de
voorgestelde tijdsinvestering van uw politiegroep, gegeven de overige taken, uitvoerbaar?’,
en ’zijn de voorgestelde voorlichtingsactiviteiten een compleet overzicht of kunnen er nog
activiteiten toegevoegd worden?’.
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De vragen leiden tot antwoorden van de aangeschreven groepen van medewerkers van de
organisatie (in de meeste gevallen een afdeling); aan de hand van de antwoorden wordt de
terugkoppeling daadwerkelijk gerealiseerd. Het beantwoorden van de vragen geschiedt
vanuit de specifieke deskundigheden en verantwoordelijkheid van de aangeschreven
groepen of hiërarchische laag. Het management krijgt zodoende een terugkoppeling op alle
door hen gewenste punten, in een vorm die direct te verwerken is in de betreffende tekst,
door alle relevante groepen binnen de organisatie.
Aan de hand van vragen gesteld bij meting 1 wordt inzicht verkregen in de voorkennis die
de medewerkers hebben over het tekstthema. Vervolgens krijgen zij de tekst met de
functie-aanduiders, waarna meting 2 plaatsvindt.
Verwacht wordt dat meting 2 een (significante) toename laat zien ten opzichte van meting
1. Echter, deze toename zal ook zonder functie-aanduiders kunnen plaatsvinden. De
functie-aanduiders (en dan vooral de onder 5. genoemde) leiden naast een toename van de
algemene kennis naar aanleiding van het lezen van de tekst specifiek tot een kennistoename van de onderdelen van de tekst waarop de vragen gericht zijn. Zoals aangegeven dient
de terugkoppeling plaats te vinden vanuit de specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid van de medewerkers. Om dat effect te kunnen vaststellen moet naast een algemene
kennistoename (een positief verschil op het macro-tekstbegrips-niveau (zie paragraaf 5.6;
zie voor de bespreking van de vragenconstructie voorts paragraaf 6.5)) ook gekeken
worden naar de kennistoename van bepaalde onderdelen van de tekst. Dit laatste komt tot
uiting in het tekstbegrip op meso- en microniveau.
Om kort te gaan, de volgende verwachtingen ten aanzien van het tekstbegrip worden
verondersteld, waarbij een toename een significante toename behelst tussen meting 1 en 2:
• een toename van het macro-tekstbegripsniveau, omdat de inhoudelijke context (punt 4
van de functie-aanduiders) expliciet is gemaakt en de kerngedachte van de tekst wordt
bevraagd;
• een toename van het meso- en het micro-tekstbegripsniveau, omdat (op theoretische
gronden) een verbeterd macro-begrip (zie hiervoor) een verbeterd meso- en microbegrip
mogelijk maakt door het beter voorspelbaar maken van deze informatie.
Zoals aangegeven wordt in paragraaf 6.5 teruggekomen op de constructie van de vragen
die gebruikt worden in meting 1 en 2 om het tekstbegrip op de verschillende niveaus vast
te stellen.
De vraag die in mijn onderzoek centraal staat is de vraag of het expliciteren van de
organisationele functie van de tekst een positief effect heeft op het begrip dat lezers van
een tekst hebben. Het beantwoorden van deze vraag vereist eigenlijk een vergelijking
tussen het functioneren van een tekst met functie-aanduiders (de onderzochte groep) en
een tekst zonder functie-expliciteerders (de controlegroep). Helaas was het uitvoeren van
deze onderzoeksopzet niet mogelijk, met name omdat het gebruik maken van één tekst in
twee vormen (met en zonder functie-expliciteerders) tot een voor de organisatie ongewenste situatie zou leiden: organisatiemedewerkers zouden op verschillende wijzen geïnformeerd worden over een bepaald onderwerp, en als gevolg daarvan zou het onderwerp op
een onvolledige wijze behandeld worden. Uiteindelijk zou de organisatie een thema
inhoudelijk gezien ten onrechte als ’vastgesteld’ beschouwen.
Het was derhalve onmogelijk met de methodologisch gezien gewenste controlegroep te
werken. Daarom is ervoor gekozen de resultaten van de meting 1 en 2 te combineren met
de resultaten van de diagnose, waarbij gebruik gemaakt wordt van de enquête alsmede
observatie- en interviewgegevens.
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Van de enquêteresultaten wordt, wat betreft de gegevens uit de voor- en nameting, gebruik
gemaakt van de volgende items:
• de status en functie van de aangeboden informatie;
• het realiseren van het beoogde communicatieproces (punt 2);
• de tevredenheid over de in het communicatieproces opgenomen vergaderingen (punt 3);
• de tevredenheid over de interne communicatie (punt 4).
Bij elk onderdeel wordt een significant verschil verwacht tussen voor- en nameting.
De oordelen over status en functie van informatie worden weergegeven onder verwachting
1, aangezien deze oordelen betrekking hebben op de gecommuniceerde teksten en niet op
(aspecten van) het communicatieproces.
In paragraaf 6.5.2 zal ik, in het kader van de bespreking van de vraagconstructie, nogmaals op de keuze van de meetmomenten en de gevolgen daarvan voor de interpretatie
van de meetresultaten terugkomen.
2. Het beoogde communicatieproces (in casu, het bereiken van terugkoppeling) zal worden
gerealiseerd.
Door het begrip dat de medewerkers hebben van de functie en de inhoud van de tekst, zal
naar verwachting het functioneren van de tekst in de interne communicatie geoptimaliseerd
worden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat, wanneer de informatie is verzonden met het doel
om van de medewerkers een reactie te verkrijgen met voorstellen tot verbetering, deze
reactie ook daadwerkelijk verkregen wordt door het management. Bij het bepalen van het
effect van de aanpassingen zal dus ook gekeken moeten worden of het doel van de tekst
gerealiseerd wordt.
Dit kan beschreven worden wanneer het communicatieproces van de bij het onderzoek
betrokken teksten door de onderzoekers geheel is gevolgd, hetgeen in de meeste gevallen
is geschied. Dit oordeel kan dan ook uitsluitend op basis van observatie en documentanalyse gegeven worden.
3. De tevredenheid over de in het communicatieproces opgenomen vergadering(en) zal
toenemen.
Door de sturing van het verwerkingsproces verloopt niet alleen het verwerkingsproces
efficiënter, maar – en daar gaat het meer specifiek om – zal ook de vergadering en de
voorbereiding daarvan efficiënter verlopen. De functie-aanduiders hebben immers als doel
de klacht van de deelnemers over onduidelijkheid met betrekking tot status en functie van
de informatie weg te nemen.
Betekent dat nu dat voorbereidingstijd en vergaderduur (ook items van de communicatieaudit) zullen verminderen? Dat hoeft zeker niet het geval te zijn, aangezien het meer
gerichte verwerkingsproces vooral een effect zal hebben op de kwaliteit van het communicatieproces: de uitkomst van de voorbereiding en de vergadering zal – zo is de verwachting – in kwalitatief opzicht verbeteren, dat wil zeggen dat het resultaat van de besprekingen meer voldoet aan de verwachtingen van het management.
De efficiëntievergroting betreft dan ook niet zozeer een vermindering van de tijdsduur van
de voorbereiding en de vergadering, als wel het in de beschikbare tijd bereiken van de
beoogde doelen van de bespreking.
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De nameting zal naar verwachting (significant) hogere waarderingen van de bij het
onderzoek betrokken vergaderingen laten zien dan de voormeting.
4. De tevredenheid over de interne communicatie zal toenemen.
Wanneer de functie-explicitering bij de gecommuniceerde teksten algemeen wordt
gebruikt, en deze de effecten heeft zoals bij 1 en 2 beschreven, zal uiteindelijk ook de
tevredenheid over de communicatie in het algemeen toenemen.
Ook hier moet voorzichtigheid betracht worden ten aanzien van de resultaten. Immers,
tijdens de interventieperiode is niet alleen deze aanpassing doorgevoerd, ook de communicatiestructuur is veranderd. Daarnaast, (mede) door dit soort veranderingen, veranderen de
medewerkers ook, bijvoorbeeld met betrekking tot hun oordelen over de informatie die zij
aangeboden krijgen. Zij gaan mogelijk andere eisen stellen aan de duidelijkheid van de
informatie, en worden, gegeven de nieuwe, hogere normen, ontevreden wanneer de
informatie niet aan de nieuwe norm voldoet.
De aanpassingen kunnen leiden tot een verbetering in de waardering van de communicatie,
waarbij echter niet duidelijk hoeft te zijn welke verandering voor welk deel van de
waardering verantwoordelijk is. Tijdens de nameting kan door middel van interviews wat
meer duidelijkheid verkregen worden over de onderscheiden effecten.
Uiteraard is het ook mogelijk dat bovengenoemde verwachtingen niet uitkomen. Dit leidt
dan tot het aanvaarden van ’nulhypotheses’, die achtereenvolgens inhouden dat:
1. het gebruik van functie-aanduiders niet leidt tot een verbeterd (macro-, meso- en/of
micro-)tekstbegrip;
2. de tevredenheid over de vergadering niet zal toenemen;
3. de tevredenheid over de interne communicatie niet zal toenemen.
Het is, ten slotte, ook nog mogelijk dat
4. het gebruik van functie-aanduiders niet tot een verbetering van het tekstbegrip leidt,
maar dat wel de mate van tevredenheid over de vergadering en/of de interne communicatie toeneemt.
Deze mogelijkheden zullen hieronder worden toegelicht.

1. Het is mogelijk dat de functie-aanduiders niet leiden tot een (significante) verbetering
van het tekstbegrip (meting 1 en 2) op alle dan wel een van de niveaus: het macrobegrip kan niet toenemen, en het meso- en/of microtekstbegripsniveau kan niet toenemen.
a. Wanneer het macrotekstbegrip niet toeneemt, maar het meso- en/of microtekstbegrip
wel, houdt dit mogelijk in dat de medewerkers uitsluitend die onderdelen van de
tekst goed begrijpen die betrekking hebben op de eigen werkzaamheden en/of
verantwoordelijkheden. In dat geval kan de tekst mogelijk wel tot een goede
terugkoppeling leiden, echter een algemeen begrip van de (strekking van de) tekst is
niet tot stand gekomen.
b. Wanneer het macrotekstbegrip wel toeneemt, maar het meso- en microtekstbegrip
niet toenemen, is een van de mogelijkheden dat de lezers wel in staat zijn gebleken
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de algemene strekking van de tekst te begrijpen, maar dat de relatie met de eigen
werkzaamheden en verantwoordelijkheden niet of niet goed tot stand gekomen is.
De terugkoppeling zal dan geen gestalte hebben kunnen krijgen.
c. Wanneer geen van de begripsniveaus toegenomen is, is noch de strekking van de
tekst begrepen, noch de terugkoppeling gerealiseerd.
In de gevallen b en c, wanneer dus geen (goede) terugkoppeling wordt gerealiseerd, kan
geconcludeerd worden dat het gebruik van functie-aanduiders niet tot positieve resultaten heeft geleid. In het geval a wordt mogelijk wel een terugkoppeling gerealiseerd, wat
als zodanig een positief effect is: de lezers worden dan blijkbaar door de functieaanduiders direct gestuurd naar die delen van de tekst die, gezien hun verantwoordelijkheden en kennis, voor de terugkoppeling relevant zijn. De lezers worden als het ware
direct(er) gericht op de voor hen relevante delen van de informatie.
2. Wanneer de tevredenheid van de vergaderingen in de nameting geen toename laat zien,
kan dat de volgende oorzaken hebben:
a. de functie-aanduiding heeft niet het gewenste resultaat gehad (zie 1), en dus neemt
ook de tevredenheid over de vergadering niet toe;
b. de functie-aanduiding (zie 1) heeft wel het gewenste effect gehad, maar dit leidt niet
tot een grotere mate van tevredenheid over de vergadering.
In de nameting zal met name wanneer optie b zich voordoet ingegaan moeten worden
op de achtergronden hiervan. Er kunnen immers in een organisatie allerlei factoren een
rol spelen die effect hebben op de tevredenheid van de medewerkers. Zie de bovenstaande opmerkingen over het door de medewerkers stellen van hogere eisen aan de
communicatie.
3. Wanneer de tevredenheid over de interne communicatie niet toeneemt, kan dat de
volgende oorzaken hebben:
a. de functie-aanduiding (zie 1) heeft niet het gewenste effect gehad en de tevredenheid over de verschillende vergaderingen is niet toegenomen en de tevredenheid
over de interne communicatie is evenmin toegenomen;
b. de functie-aanduiding (zie 1) heeft wel het gewenste effect gehad, de tevredenheid
over de vergadering is niet toegenomen, en de tevredenheid over de interne communicatie is evenmin toegenomen;
c. de functie-explicitering heeft wel het onder 1 genoemde effect gehad, de tevredenheid over de vergadering is toegenomen, echter, de tevredenheid over de interne
communicatie is niet toegenomen.
Het onder a genoemde betreft een logische gevolgtrekking: de interventie met betrekking tot de functie-aanduiding heeft geen effect gehad. Het onder b en c genoemde
vereist van de nameting dat inzicht verkregen wordt in de complicerende factoren die in
de organisatie en de interne communicatie een rol hebben gespeeld.
4. Het is ten slotte denkbaar dat de functie-aanduiding geen positief effect sorteert op het
tekstbegrip, maar dat wel de oordelen over ’status en functie van de informatie’, en/of
over de tevredenheid met betrekking tot de vergaderingen en de interne communicatie
in het algemeen verbeteren.
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In dat geval moet geconcludeerd worden dat de verwachting ten aanzien van de functieaanduiding niet uitkomt met betrekking tot het tekstbegrip, en moet het verbeteren van
de tevredenheidsscores op een andere wijze verklaard kunnen worden. Ook in dit
verband is het van groot belang de omstandigheden die zich tijdens de interventieperiode voordoen goed te beschrijven. Immers, het is mogelijk dat allerlei andere factoren
een rol spelen. Zo kan de tevredenheid toenemen omdat de organisatie meer winst heeft
gemaakt, en de salarissen heeft verhoogd of meer personeel heeft aangenomen. Het
effect hiervan kan zijn dat men gemotiveerder is voor het werk (inclusief het lezen van
stukken en het vergaderen) of dat de werkdruk is verminderd waardoor men meer
aandacht heeft voor de vergaderstukken.
Een ander belangrijk effect kan veroorzaakt worden door het onderzoek zelf: het onderzoek brengt een zekere aandacht voor de interne communicatie met zich mee. Men
getroost zich, vooral tijdens de interventieperiode, inspanningen op dat gebied en wordt
geconfronteerd met allerlei metingen en met de onderzoekers. Het is mogelijk dat de
oordelen over de interne communicatie en over afzonderlijke vergaderingen hierdoor,
met name tijdens de nameting, beïnvloed worden, mogelijk in positieve zin (het
zogenoemde Hawthorne-effect; Tajfel en Fraser 1978: 219).

In alle gevallen kan gesteld worden dat conclusies slechts met de nodige voorzichtigheid
getrokken zullen kunnen worden, en dat in elk geval een goede beschrijving van de
omstandigheden van de organisaties ten tijde van de interventieperiode en ten tijde van de
nameting van groot belang is.

6.5

Het onderzoek naar tekstbegrip

Zoals reeds gemeld is bij de verwachtingen (zie vorige paragraaf), wordt het effect van het
gebruik van de functie-aanduiders in eerste instantie vastgesteld tijdens het bepalen van het
functioneren van de tekst tijdens de vergadering waar de tekst aan de orde is. Zoals ook
reeds daar aangegeven, wordt het functioneren van de tekst voor een groot deel vastgesteld
aan de hand van het begrip dat lezers opbouwen van een tekst. Op dit meetinstrument
wordt in onderstaande paragraaf ingegaan: eerst sta ik stil bij het gebruikte instrument en
ga ik in dat verband tevens nader in op de verwachtingen ten aanzien van de resultaten.
Vervolgens geef ik aan waar en wanneer de metingen van het functioneren van de teksten,
waaronder dus ook het vaststellen van het tekstbegrip, hebben plaatsgevonden tijdens het
onderzoek, waarvan de resultaten in de volgende paragraaf (6.6) zijn opgenomen.

6.5.1

Tekstfunctionaliteit en tekstbegrip

In het hoofdstuk over de verwerking van teksten (hoofdstuk 5) is sprake geweest van
niveaus van tekstverwerking. Opgemerkt is, dat lezers via top-down- en bottom-up-verwerkingsprocessen uiteindelijk het begrip van een tekst opbouwen (paragraaf 5.6). Bij de
verwerking maken de lezers actief gebruik van kennis opgeslagen in het lange-termijngeheugen, zoals kennis opgeslagen onder labels en in schema’s. Deze verwerking leidt tot
het opbouwen van een representatie van de tekst in het geheugen. Deze representatie wordt
gebruikt tijdens de vergadering waar de tekst behandeld wordt. De medewerkers gebruiken
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deze representatie bij voorkeur op een zodanige wijze, dat tegemoet gekomen wordt aan
de intentie waarmee de zender (doorgaans het management) de tekst heeft aangeboden. In
het onderzoek bleek dat aan deze intentie tot dan niet op een effectieve en efficiënte wijze
tegemoet gekomen kon worden, hetgeen in eerste instantie tot uiting kwam in de klacht
over onduidelijkheid ten aanzien van het functioneren van teksten (zie ook paragraaf 6.2).
Het doel van het gebruik maken van functie-aanduiders is het sturen van het verwerkingsproces, op een zodanige wijze dat deze onduidelijkheid wordt weggenomen. De
lezers zijn dan in staat een meer adequate representatie op te bouwen, op basis waarvan de
vergadering in beginsel effectiever en efficiënter kan verlopen, en – uiteindelijk – het
communicatiesysteem van de organisatie ook effectiever en efficiënter kan functioneren.
De representatie die door de lezers wordt opgebouwd, wordt vastgesteld aan de hand van
een tekstbegripsmeting. Deze meting sluit aan op hetgeen in de theorie over de verwerking
van teksten in Hoofdstuk 5 gemeld is. De gehele tekstrepresentatie, het resultaat van het
verwerkingsproces, wordt wel de expliciete tekstbasis genoemd (Kintsch en Van Dijk
1978).
Het ’hoogste’ niveau, de top van de representatie van de tekst, het macroniveau, behelst de
algemene noemer waaronder de tekst te vatten is, beter gezegd, door de verwerker ’gevat’
is. Het is de hoofdgedachte die door de lezer uit de tekst gehaald is of moet worden. In de
voorbeeldtekst over helingbestrijding is de hoofdgedachte van de tekst ’voorgestelde
(proactieve) werkwijze in verband met helingbestrijding’.
Een lager niveau, het mesoniveau, betreft onderdelen van de tekst die de hoofdgedachte
direct ondersteunen. Een dergelijke ondersteuning kan vaak gevonden worden in een alinea
of een aantal alinea’s, dan wel, bij een wat langere tekst, in een paragraaf of hoofdstuk.
De hoofdstuk- en paragraafindeling van de tekst over helingbestrijding (weergegeven in
paragraaf 5.2.2) geeft zicht op deze ondersteuning. Zo behandelt Hoofdstuk 1 de beleidsdoelen en de mogelijkheden binnen de organisatie, Hoofdstuk 2 geeft weer wat de klanten
van de organisatie verlangen, Hoofdstuk 3 geeft weer welke activiteiten nu reeds ondernomen worden door de organisatie en in hoofdstuk 4 worden concrete voorstellen ontwikkeld
voor een (aangepaste) vorm van helingbestrijding. Aldus dragen de hoofdstukken 1, 2 en 3
als het ware de argumenten aan voor wat in Hoofdstuk 4 uitgewerkt wordt in de vorm van
concrete voorstellen.
De ondersteuning heeft dus een bepaalde relatie tot de hoofdgedachte van een tekst: de
achtergrond van het nieuwe werkplan en de huidige situatie worden geschetst, waarna de
voorstellen worden gedaan. De onderdelen (zoals deze hoofdstukken) van de tekst kùnnen
wel afzonderlijk verwerkt worden, maar in deze tekst worden ze in relatie gebracht tot
elkaar, en dat leidt – althans, dat wordt beoogd – tot de gegeven hoofdgedachte, het
creëren van de macrostructuur als representatie van de tekst in het geheugen.
Het laagste verwerkingsniveau is het microniveau. Het gaat hierbij om het begrip van
zinnen en delen van zinnen, woorden en woordgroepen. In de voorbeeldtekst komen
bijvoorbeeld vaktermen als ’aanhouding ter zake 310/311’ voor. Begrip van deze termen is
een noodzakelijke voorwaarde om de voorstellen die in de tekst ontwikkeld worden te
kunnen begrijpen. Overigens hebben de medewerkers aangegeven geen moeite te hebben
met dergelijke termen.
Deze verschillende niveaus van tekstverwerking zijn door Galema (1988) en Hacquebord
(1989) als uitgangspunt gebruikt voor het maken van tekstbegripstoetsen. Eenvoudig
weergegeven houdt de door hen ontwikkelde tekstbegripstoets – overigens, zoals veel van
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dit soort toetsen ontwikkeld voor onderwijsdoeleinden – in, dat voor elk tekstbegripsniveau
(macro, meso en micro) vragen ontwikkeld worden (in de vorm van stellingen of meerkeuzevragen), die aan de proefpersonen worden voorgelegd. Het kiezen van de goede
antwoorden leidt tot de conclusie dat de lezer de tekst begrepen heeft, in casu een goede
representatie van de tekst heeft opgebouwd.
De onderverdeling in vragen met betrekking tot macro- meso- en microtekstbegripsniveau
maakt het mogelijk nauwkeurig na te gaan waar zich eventuele begripsproblemen
voordoen. Zo kan inzicht verkregen worden in het door de lezer begrijpen van termen, in
het leggen van relaties tussen onderdelen van de tekst of het komen tot een overkoepelend
begrip van de tekst.
Centraal in mijn onderzoek staat, zoals gezegd, het gegeven dat lezers problemen hebben
met de functie van de tekst, en de vraag of dit probleem weggenomen kan worden door
het gebruik maken van functie-aanduiders (zie paragraaf 6.3). Deze functie-aanduiders
beogen het tekstbegrip te verbeteren, en dan in eerste instantie op het macrotekstbegripsniveau. Het is dit niveau immers dat de algemene, overkoepelende betekenis van de
tekst behelst, die, zoals in theoretische zin verklaard in Hoofdstuk 5, op een onjuiste – of
beter: niet-gewenste – wijze werd gerealiseerd door de medewerkers. Zo werd de tekst
over heling op macroniveau geïnterpreteerd als een mededeling over de inrichting van
werkzaamheden in verband met helingbestrijding, terwijl de beoogde representatie een
voorgestelde (proactieve) werkwijze in verband met helingbestrijding is. Met name het
gebruikte schema van het communicatiesysteem van de organisatie leidt tot deze macrorepresentatie, de functie-aanduider is er dan ook op gericht door het expliciet maken van de
(juiste) kennis van het communicatiesysteem de beoogde macrorepresentatie van te tekst te
realiseren. Wanneer dus bij de verwachtingen ten aanzien van het toepassen van functieaanduiders gemeld wordt dat het tekstbegrip zal toenemen, heeft deze verwachting
vanwege de hier genoemde achtergrond in eerste instantie betrekking op het macrotekstbegripsniveau.
In Hacquebord (1989, zoals gezegd gericht op het beschrijven van toetsen voor onderwijsdoeleinden) worden de begripsniveaus uitsluitend betrokken op de informatie van de
tekst zelf (de propositionele inhoud) en niet op de functie van de tekst in relatie tot de
context waarin de tekst gebruikt wordt. Bij uitwerkingen in de vorm van didactische
handleidingen en lesstof wordt aan dergelijke tekstfuncties veel aandacht besteed. De vraag
is of het macroniveau wel het juiste tekstbegripsniveau is om context-gerelateerde functies
van een tekst vast te stellen (te meten), of dat er sprake is van een boven het macroniveau
geordend begripsniveau.
Dat laatste impliceert Searle (1979) mogelijk met zijn ’generische taalhandelingen’
beweren, vragen, bevelen. De interpretatie van de generische taalhandeling ’ik vraag u
hierbij om een reactie met betrekking tot [het voorstel over helingbestijding]’ luidt dan op
het ’hoogste’ niveau (mogelijk het functionele niveau of functie-niveau) dat persoon x aan
persoon y vraagt iets te doen. Op het niveau ònder het hoogste niveau (het voorstel over
helingbestrijding) wordt dan een apart, maar wel door het functionele niveau beïnvloed,
macroniveau onderscheiden bij de interpretatie.
Juist die theoretische beïnvloeding door het functionele niveau van het macroniveau,
veronderstelt een nauwe relatie tussen deze niveaus – zo ze al in empirische zin te
onderscheiden zijn. Het lijkt aannemelijk dat het functionele niveau (de relevante context)
nauw met het macroniveau verbonden is, en dat meetresultaten met betrekking tot het
macroniveau de interpretatie van het functionele niveau weerspiegelen. Echter, het is,
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aansluitend op het gemaakte onderscheid, ook mogelijk dat het zinvol is deze niveaus te
onderscheiden. Daarom heb ik beide niveaus in de metingen opgenomen: het functieniveau en het macroniveau.
Zoals aangegeven bij de verwachtingen (paragraaf 6.4), wordt ook een verbetering
verondersteld ten aanzien van het meso- en microtekstbegrip, en wel vooral ten aanzien
van het mesotekstbegrip. De redenen hiervoor zijn de volgende.
Ten eerste wordt door de vragen die onderdeel uitmaken van de functie-aanduiders de
lezer gericht op een of meer onderdelen (mogelijk paragrafen of hoofdstukken) van de
tekst. Deze sturing zal leiden tot extra aandacht bij de lezer voor dit gedeelte van de tekst.
Wanneer deze gedeelten bevraagd worden, zal deze extra aandacht mogelijk leiden tot een
hogere score op de betreffende (meso)tekstbegripsvragen.
Ten tweede, een verbeterd tekstbegrip op macroniveau kan, op theoretische gronden
(Hacquebord 1989), leiden tot een verbeterd tekstbegrip op meso- en microniveau. Immers,
wanneer de algemene gedachte van de tekst reeds in een vroeg stadium van het verwerkingsproces correct is ’gevat’ door de lezer, zal het goed begrijpen van dat macrobegrip
ondersteunende delen van de tekst alsmede het daarop aansluitende begrip van termen
sneller en beter afleidbaar maken: de lezer is beter in staat correcte voorspellingen te doen
ten aanzien van het meso- en microniveau, en kan daardoor de tekst ook sneller verwerken. Het proces verloopt effectiever en efficiënter, hetgeen ook het doel was van het
gebruik van functie-aanduiders.

6.5.2

De meting van tekstbegrip en tekstfunctionaliteit

Bij de beschrijving van het opbouwen van een representatie van de tekst werd een drietal
niveaus onderscheiden, het macro-, meso- en microniveau. De vraag of lezers bij gebruikmaking van functie-aanduiders tot een adequaat tekstbegrip komen, kan beantwoord
worden door middel van de metingen van het tekstbegrip op de onderscheiden niveaus.
De metingen zijn in de organisaties als volgt ontworpen. Door middel van vragen worden
de drie tekstbegripsniveaus aan de orde gesteld. De vragen moeten door de medewerkers
beantwoord worden door een keuze te maken uit aangeboden antwoorden (multiple
choice). De aangeboden antwoorden bevatten naast het juiste antwoord nog plausibele
onjuiste antwoordmogelijkheden, die staan voor bijvoorbeeld het komen tot een onjuiste
(ongewenste) kerngedachte van de tekst, het leggen van onjuiste relaties tussen de kerngedachte en de ondersteunende delen van de tekst en het verkeerd hanteren van begrippen
die in de tekst gebruikt worden. Met betrekking tot dat laatste aspect, het microniveau,
wordt aangetekend dat bij de metingen dan gekeken wordt naar die begrippen die van
groot belang zijn voor het begrijpen van de tekst. Zo speelt bij de tekst over helingbestrijding de ’gruthokcontrole’ bij de proactieve werkwijze een belangrijke rol, en is een goed
begrip van deze term van belang om de gehele tekst goed te begrijpen, vooral omdat –
uiteindelijk – de lezers dit soort concrete voorstellen moeten beoordelen en met soortgelijke suggesties moeten komen.
Van deze testvorm met multiple choice-antwoordmogelijkheid is gebruik gemaakt omdat
dit de mogelijkheid biedt de meting relatief snel uit te voeren. Wanneer lezers zelf een
samenvatting van de tekst moeten maken of open vragen moeten beantwoorden (dit zijn
andere mogelijkheden om het begrip van een tekst te bepalen), vergt dit te veel tijd en legt
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dit een te groot beslag op beschikbare middelen, aangezien de meting in werktijd, tijdens
vergaderingen verricht moet worden. Ook doet deze vorm van onderzoek een groot beroep
op het schrijfvermogen, zodat naast de receptieve vaardigheden (het begrijpen van de
tekst) ook de produktieve vaardigheden in het onderzoek (het schrijven van antwoorden of
een samenvatting) betrokken worden. De interpretatie van de resultaten van een zo
uitgevoerd onderzoek wordt, omdat beide vaardigheden een rol spelen, bepaald moeilijk,
want niet eenduidig vast te stellen (Van der Geest 1995a).
Een nadeel van de multiple choice-meetwijze is de ’tentamenachtige’ suggestie die ervan
uitgaat: de deelnemers hadden de indruk ’overhoord’ te worden over hun kennis van taken
die zij moeten uitvoeren. Om die indruk zoveel mogelijk weg te nemen werd – nadat dit
gevoel geconstateerd werd – aan het begin van de vergadering benadrukt dat het er bij het
bepalen van het begrip van de tekst de onderzoekers niet om te doen is vast te stellen of
de medewerkers al dan niet voldoende kennis over de organisatie hebben, maar of de
informatie op een zo handig, gebruikersvriendelijk mogelijke wijze aangeboden wordt. Met
andere woorden, niet de individuele prestatie wordt onderzocht, maar de geschiktheid van
de tekst. Tevens werd nadrukkelijk vermeld dat de resultaten uitsluitend in geaggregeerde
vorm kenbaar gemaakt zouden worden aan het management en in de andere verslagen van
het onderzoek.
Om de vraag te beantwoorden wanneer de begripsmetingen plaats moeten vinden, is het
nodig het communicatieproces in ogenschouw te nemen.
Wanneer de tekst op een vergadering moet worden behandeld, wordt deze doorgaans van
te voren aan de deelnemers gezonden, per interne post of, bij een van de organisaties, ook
wel aan het huisadres. Tijdens de vergadering wordt de tekst behandeld. Aangezien tijdens
de vergadering nog problemen met betrekking tot de tekst aan de orde kunnen komen en
opgelost kunnen worden, speelt ook de vergadering zelf een rol in het begrijpen van de
tekst en de tekstfunctie (merk op dat ook mondeling verstrekte functie-aanduiders in het
onderzoek een rol hebben gespeeld). Dit ’vertroebelt’ het vaststellen van het effect van de
functie-aanduiders, zodat naar meetmomenten gezocht moest worden die het effect van
functie-aanduiders zo eenduidig mogelijk bepalen.
De momenten waarop het tekstbegrip, de afhankelijke variabele, is vastgesteld, zijn de
volgende:
a. meting 1, voor lezing van de tekst;
b. meting 2, na lezing van de tekst met functie-aanduiding.
Op deze wijze, de één-groeps-voor- en nameting (Swanborn 1987: 233), wordt in meting 1
vastgesteld wat de voorkennis met betrekking tot het onderwerp van de tekst is. Meting 2
wordt dan beïnvloed door de onafhankelijke variabele, het gebruik van de functieaanduiders. De verschillen tussen meting 1 en 2 kunnen aldus met zo groot mogelijke
mate van zekerheid verklaard worden door het gebruik van de functie-aanduiders. Het
effect van de functie-aanduiders op de tevredenheid met de vergadering wordt vastgesteld
in de communicatie-audit.
Helaas is het niet steeds mogelijk geweest deze gewenste meetmomenten zonder ingrijpen
in de informatievoorzieningsgewoonte van de organisaties te hanteren, aangezien, zoals
aangegeven, de reguliere werkwijze in de organisaties eruit bestaat de (vaak relatief
omvangrijke) tekst ongeveer een week van te voren toe te zenden aan de deelnemers. Het
uitvoeren van de voormeting, meting 1, zou in dat geval niet plaats kunnen vinden: meting
1 zou moeten worden meegestuurd aan de deelnemers met de informatie ten behoeve van
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de vergadering, maar er zou dan uiteraard geen zekerheid bestaan over de vraag of de
deelnemers bij het beantwoorden van de vragen de tekst niet zouden raadplegen, of andere
medewerkers zouden consulteren.
Echter, aangezien het bij de betreffende organisaties nogal eens voorkwam dat informatie
niet tijdig – een week voorafgaand aan de vergadering – werd aangeboden, was het toch
mogelijk èn op een onderzoeksmatig goed moment èn op een voor de deelnemers ’natuurlijk moment’ de metingen uit te voeren. Een ’informatie-logistiek’ probleem dat op dit
moment goed van pas kwam. Ten slotte is ook een keer een mondelinge presentatie van
het management onderzocht, hierbij speelt dit ’meetmomenten-probleem’ uiteraard een
andere rol – hierop wordt in paragraaf 6.6 ingegaan.
Wanneer, zoals in het begin van het onderzoek een aantal keer het geval is geweest, de
functie-aanduiders niet schriftelijk maar mondeling gerealiseerd zijn, kan het effect van de
functie-aanduiders uiteraard niet worden bepaald los van de invloed van de vergadering
zelf. In dat geval zijn de metingen als volgt georganiseerd:
a. meting 1 aan het begin van het bespreekpunt van de vergadering, na lezing van de
tekst;
b. meting 2 aan het eind van het bespreekpunt van de vergadering, na de mondelinge
realisatie van de functie-aanduiders.
Onder ’bespreekpunt’ wordt verstaan een te bespreken onderwerp van de agenda van de
betreffende vergadering. Hoewel deze meetmomenten zeker niet ’ideaal’ zijn om het effect
van het gebruik van functie-aanduiders te bepalen – immers, niet alleen de wijze waarop
de voorzitter deze realiseert, maar ook de wijze waarop de vergadering verloopt is dan van
invloed op de meetresultaten – is niettemin besloten deze metingen uit te voeren. Bij deze
meetmomenten gaat het dan in eerste instantie om meting 1, waarmee het begrip van de
tekst exclusief de functie-aanduiders wordt bepaald, zonder dat een vergelijking gemaakt
kan worden met de voorkennis. Meting 2 geeft dan zicht op het effect van de vergadering
en de mondelinge realisatie van de functie-aanduiders, uiteindelijk de belangrijkste
onderzoeksvraag.
De metingen bij schriftelijke en mondelinge realisatie kunnen hierdoor wel moeilijk met
elkaar vergeleken worden. Vanzelfsprekend is bij de presentatie van de onderzoeksresultaten steeds aangegeven op welke momenten de metingen zijn uitgevoerd; in paragraaf 6.7
wordt ingegaan op de mogelijkheden tot vergelijking van de onderzoeksresultaten.
Om, mogelijk zelfs nu reeds opgetreden, verwarring naar aanleiding van de verschillende
meetmomenten te voorkomen dan wel te bestrijden, worden in onderstaande tabel deze
meetmomenten op een meer overzichtelijke en eenduidige wijze weergegeven.
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meetmoment

schriftelijke realisatie functie-aanduiders

mondelinge realisatie functie-aanduiders

1

meting 1: voorkennis m.b.t. onderwerp en
functie tekst

n.v.t.

tekst inclusief functie-aanduiders wordt verwerkt (lezen/luisteren)
2

meting 2: bepalen tekstbegrip

meting 1: bepalen tekstbegrip

vergadering/bespreekpunt
3

n.v.t.

meting 2: bepalen tekstbegrip

tabel 6.2 Overzicht meetmomenten

Aansluitend op dit laatste punt ten aanzien van de meetmomenten, wil ik hier, voorafgaand
aan de presentatie van de onderzoeksresultaten, nog kort stilstaan bij de problemen die
annex zijn aan deze vorm van onderzoek, die men wel als ’veldexperiment’ (Swanborn,
1987: 215) aanduidt. Op deze problemen wordt ook nog in het volgende hoofdstuk
ingegaan, onderstaande kanttekeningen zijn van belang in verband met de presentatie van
de onderzoeksresultaten.
Ten eerste, het voordeel van de praktische oriëntatie van het onderzoek en de mogelijkheid
het onderzoek te kunnen uitvoeren in de ’natuurlijke situatie’ (Swanborn 1987: 210) is
evident: wie wil weten of functie-aanduiders de verwerking van een tekst al dan niet in de
beoogde zin beïnvloeden, ontkomt er, vanwege de nauwe relatie die de functie-aanduiders
hebben met de situatie – zo men wil, de context – waarin de tekst gebruikt wordt niet of
nauwelijks aan dergelijk onderzoek in de praktijk te verrichten. De verzameling van
gegevens vindt rechtstreeks bij en ten behoeve van de doelgroep plaats. Echter, die
praktijk, in casu de organisatie, heeft nadrukkelijk niet tot doel het mogelijk maken van
betrouwbaar en geheel controleerbaar onderzoek dat een goede vergelijking tussen de
resultaten mogelijk maakt. De organisatie past zich niet (geheel) aan aan het onderzoek,
het onderzoek moet zich zoveel mogelijk aanpassen aan de mogelijkheden van de organisatie. Daarbij komt ook nog dat een aanpassing van de organisatie nu juist de natuurlijke
situatie zou veranderen, waardoor het voordeel van het verrichten van onderzoek in die
situatie weer (gedeeltelijk) teniet zou worden gedaan. De verschillende meetmomenten die
(noodgedwongen) in het onderzoek gehanteerd zijn, zijn een gevolg van de aanpassing van
de onderzoekers aan de organisatie, en de onmogelijkheid de organisatie aan te passen aan
het onderzoek. Zoals gezegd, de meetmomenten worden vermeld bij presentatie van de
resultaten.
Ten tweede, in de loop van de tijd die de interventieperiode in beslag nam, en waarin
(onder meer) het onderzoek naar het effect van functie-aanduiders is uitgevoerd, trad ook
een leereffect op, dat voornamelijk inhield dat de functie-aanduiders niet mondeling (door
een chef) maar schriftelijk (door het management) werden aangeboden. De reden voor
deze verandering is dat chefs op een nogal idiosyncratische wijze de functie-aanduiders op
de vergaderdeelnemers overbrachten, waardoor het management – naar onze mening
terecht – vreesde dat de gewenste terugkoppeling dan nog niet op de gewenste wijze
gerealiseerd zou worden. Bij de presentatie van de resultaten wordt de realisatiewijze van
de functie-aanduiders vermeld.
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Bij wijze van illustratie is in Bijlage C de toets met betrekking tot het werkplan helingbestrijding opgenomen. De overige toetsen alsmede de bijbehorende teksten zijn bij de
onderzoeker in te zien.
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6.6

De resultaten van het onderzoek

6.6.1

Presentatie onderzoeksresultaten
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In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de metingen die verricht zijn in
verband met de vraag naar het effect van de functie-explicitering. De weergave van de
resultaten zal steeds onderstaande onderdelen bevatten, die hier worden toegelicht.
1

Organisatie
De organisatie (politie-organisatie, produktie-organisatie, dienstverlenend bedrijf) waar
de tekst onderwerp van bespreking is geweest.

2

Data
De datum van concipiëring en verzending van de tekst of de gehouden presentatie en
de datum (data) van de vergadering(-en) waar de tekst onderwerp van bespreking is
geweest.

3

(Van) Zender
De formeel verantwoordelijke verzender, aanbieder van de informatie. Wanneer deze
niet de opsteller van de informatie is wordt dat vermeld, en tevens wordt aangegeven
door wie de informatie dan is opgesteld.

4

(Aan) Ontvanger, in casu onderdeel/onderdelen (afdeling(en)) van de organisatie
Het onderdeel (afdeling, hiërarchische laag) van de organisatie waaraan de informatie
is verzonden. Wanneer de tekst naar meerdere afdelingen gezonden is, worden deze
alle weergegeven; wanneer de tekst een hiërarchische laag als doelgroep heeft, dan
wordt deze omschreven.

5

(Via) Communicatiestructuur
Weergegeven wordt welke functionarissen betrokken zijn bij het communicatieproces
in verband met deze tekst, uitsluitend wanneer deze niet identiek zijn aan 3 en 4.

6

Eisen communicatiestructuur
Eisen met betrekking tot de snelheid van communiceren, waaronder met name de
gewenste terugkoppelingstijd.

7

Tekstinhoud
Een korte weergave van de inhoud van de tekst. Daarnaast wordt de lengte van de
tekst uitgedrukt in het aantal pagina’s en het aantal woorden.

8

Tekstfunctie
De inhoud alsmede de realisatiewijze van de functie-aanduiders wordt weergegeven.
De functie die de tekst heeft zal worden verdeeld in een primaire functie (informatie
verschaffen, terugkoppeling verkrijgen) en, wanneer dat nadrukkelijk een rol heeft
gespeeld, de secundaire functie (zoals motiveren).
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Inschatting moeilijkheid tekst
Een door deskundigen van de betreffende organisatie (doorgaans het management) gemaakte inschatting van de voorkennis ten aanzien van het tekstonderwerp; in dit
verband wordt ook wel ingegaan op de verwachte houding van de medewerkers ten
opzichte van het tekstonderwerp. Daarnaast wordt, vooral om de teksten onderling met
elkaar te kunnen vergelijken, het resultaat weergegeven van de berekening van de
Flesh-Douma leesbaarheidsformule, in termen van een R.E.-score (’reading ease’score) en wordt aangegeven in welke moeilijkheidscategorie de tekst valt (van ’zeer
moeilijk’ tot ’zeer makkelijk’; zie Bijlage M voor de berekening en waardering).

10 Meetmomenten
Weergave van de meetmomenten.
11 Weergave tekstbegripsmeting 1
Weergave van de resultaten van de eerste meting van het tekstbegrip en de tekstfunctie, samengevat in functie-, macro-, meso- en micro-items. Wanneer algemene
oordelen over de tekst zijn bevraagd (over de duidelijkheid van de tekst bijvoorbeeld)
worden deze eveneens weergegeven. De resultaten worden in percentages weergegeven.
12 Vergadering
Weergave verloop vergadering, voornamelijk gericht op het geven van een beknopte
beschrijving van eventuele problemen in verband met de inhoud of de functie van de
tekst.
13 Weergave tekstbegripsmeting 2
Weergave van de resultaten van de tweede meting van het tekstbegrip en de tekstfunctie, samengevat in functie-, macro-, meso- en micro-items. Ook hier worden de
resultaten in percentages weergegeven.
14 Evaluatie
Bespreking van de resultaten, voornamelijk op basis van een vergelijking tussen vooren nameting, waarbij al dan niet significante verschillen aangegeven zullen worden.
Wanneer een nabespreking met de deelnemers heeft plaatsgevonden wordt dit aangegeven en worden hun oordelen kort weergegeven.
Hierna volgt een aantal algemene punten dat van belang is in verband met de presentatie
van de gegevens.
1. Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten is de chronologische volgorde aangehouden van het uitvoeren van de toetsen. Hiervoor is gekozen omdat de realisatiewijze van
de functie-aanduiders in de loop van het onderzoek is gewijzigd naar aanleiding van
’voortschrijdend inzicht’ (waarop in het slothoofdstuk nader ingegaan zal worden).
2. Van elke tekst worden de meetresultaten in samenvatting weergegeven, dat wil zeggen,
wanneer meerdere functie-, macro-, meso- en microniveauvragen gesteld zijn, wordt een
samenvatting gepresenteerd: van alle microvragen van een meting worden de resultaten
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samengevat en als gemiddelde weergegeven. In de Bijlagen D tot en met L zijn alle
meetresultaten opgenomen. Voorafgaand aan deze bijlagen is een legenda opgenomen.
3. Aangezien het ondoenlijk is alle oorspronkelijke teksten en vragenlijsten integraal weer
te geven, is er voor gekozen bij wijze van voorbeeld de vragen over het werkplan
helingbestrijding weer te geven, en wel in Bijlage C. De tekst van het werkplan
helingbestrijding is weergegeven als Bijlage B.
4. De berekeningen naar aanleiding van de metingen zijn uitgevoerd met behulp van het
statistisch programma SPSS/PC+. In de Bijlagen D tot en met L worden de volgende
berekeningen weergegeven:
• de percentsverdeling over de (nominale) schaal;
• de resultaten van Pearsons’s Chi-kwadraattoets (weergegeven als α) over elk item
(elke vraag) van de toets; bij een score α < 0.05 wordt gesproken van een significant verschil tussen meting 1 en meting 2;
• de gemiddelden per tekstniveau (macro-, meso- en microniveau) alsmede de vragen
met betrekking tot de functie;
• de resultaten van de Cronbach-alfa-toets om vast te stellen of, wanneer sprake is
van meerdere vragen per tekstniveau of met betrekking tot het functieniveau, deze
vragen opgevat mogen worden als één schaal, met andere woorden, of de schaal
betrouwbaar is; wanneer de toets het resultaat > 0.65 heeft, kan gesproken worden
van één schaal;
• de resultaten van Pearson’s Chi-kwadraattoets (α) bij een vergelijking tussen de
gemiddelden van de vragen per tekstniveau en met betrekking tot de functie; bij een
score α < 0.05 wordt gesproken van een significant verschil tussen de gemiddelden
van meting 1 en 2;
• bij een score van 0.05 < α < 0.1 op de hiervoor genoemde Pearson’s Chi-kwadraattoets wordt, vanwege de geringe aantallen proefpersonen waardoor een significant
verschil zoals hiervoor genoemd niet snel gerealiseerd kan worden, gesproken van
een tendens.
In de tekst van de hierna volgende paragrafen worden van elke tekst uitsluitend de
belangrijkste meetresultaten weergegeven en besproken.
Voor de volledigheid wordt eerst de opbouw van elke paragraaf weergegeven. In de
paragrafen worden alle metingen die gedurende de interventieperiode zijn verricht
weergegeven. In een tweetal gevallen, de beleidspresentatie en het personeelsblad (tekst 3
en 4), worden weliswaar de resultaten weergegeven van het gebruik van functie-aanduiders, maar deze resultaten worden verder niet bij de beschouwingen betrokken. Het betreft
in deze gevallen communicatie via een parallelle communicatiestructuur, waardoor het
geven van een directe terugkoppeling via de direct verantwoordelijke (de chef) niet
mogelijk is.
paragraaf tekst-nummer, thema en organisatie
6.6.2
6.6.3
6.6.4

Tekst 1, werkplan ’fietsendiefstal’ politie-organisatie
Tekst 2, werkplan ’helingbestrijding’ politie-organisatie
Tekst 3, beleidspresentatie produktie-organisatie
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Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst

4,
5,
6,
7,
8,
9,

personeelsblad produktie-organisatie
beleidstekst ’preventief onderhoud’ dienstverlenend bedrijf
beleidstekst ’uitbestedingen’ dienstverlenend bedrijf
beleidstekst ’informatiebeveiliging’ dienstverlenend bedrijf
beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’ produktie-organisatie
beleidstekst ’aanpakplan ziekteverzuim’ dienstverlenend bedrijf
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Tekst 1: werkplan ’fietsendiefstal’

1 Organisatie
Politie-organisatie
2 Data
Het werkplan is geschreven in juli 1990, de behandeling vond plaats in het overleg van de
verschillende groepen in augustus, september en oktober 1990.
3 (Van) Zender
Het werkplan is opgesteld door een projectgroep, bestaande uit 2 brigadiers en 2 agenten.
Het werkplan is door deze projectgroep ter goedkeuring voorgelegd aan het Managementteam en het APD-overleg; nadat deze het plan getoetst hebben aan de hand van het
beleidsplan en hebben goedgekeurd, is het doorgezonden naar de ploegen.
(Het communicatieproces in verband met dit werkplan is identiek aan het proces rond het
werkplan helingbestrijding; zie voor een uitvoeriger weergave paragraaf 5.2.)
4 (Aan) Ontvanger, in casu onderdeel/onderdelen (afdeling(en)) van de organisatie:
Het werkplan wordt toegezonden aan alle APD-groepen.
5 (Via) Communicatiestructuur
Top-down: van het Managementteam via APD-overleg en groepsbrigadier naar de APDgroepen.
Bottom-up: terugkoppeling van de APD-groepen, via de groepsbrigadier, naar het APDoverleg, waar het werkplan door het APD-overleg op basis van het commentaar wordt
bijgesteld; aldus ontstaat een ’herziene versie’, die aan het Managementteam wordt
toegezonden. Het Managementteam stelt het concept-werkplan vast, vervolgens wordt het
ingebracht in het driehoeksoverleg van burgemeester, openbaar ministerie en politie. Het
bevoegd gezag stelt het werkplan definitief vast, waarna het uitgevoerd kan worden.
6 Eisen communicatiestructuur
De eisen zijn niet expliciet aangegeven; in APD-overleg was bekend dat de afhandeling in
voorjaar 1991 gewenst was, zodat de werkplan-activiteiten van de politie in de relatief
rustige zomerperiode zouden kunnen beginnen. Het plan dat verzonden is, heeft, zoals
aangegeven, een ’concept-status’, en wordt voorgelegd aan de APD-groepsleden, die op
basis van hun deskundigheid kunnen reageren, met name op eventuele realisatieproblemen.
7 Tekstinhoud
Het werkplan is erop gericht een aanpak te ontwerpen om het probleem rond fietsendiefstallen op doeltreffende wijze te verminderen.
Het plan schetst achtereenvolgens (in hoofdstukken) de ontwikkeling van de aantallen
fietsendiefstallen in de periode 1982-1989, het tot nu toe gevoerde beleid, de acties om
fietsendiefstallen tegen te gaan, de achtergronden van de daders en bovendien schetst het
de nieuwe aanpak, waarin concrete voorstellen ontwikkeld worden. Tevens wordt gemeld
dat fietsendiefstallen onderdeel uit maken van het in het beleidsplan hoog geprioriteerde
thema criminaliteitsbestrijding.
De doelstelling van het werkplan is het terugdringen van het aantal fietsendiefstallen in het
bewakingsgebied met 20 % in een jaar ten opzichte van het jaar 1989.
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Subdoelen zijn: door aanhouding van fietsendieven ook de heling bestrijden, vergroting
van de kans gestolen fietsen terug te bezorgen bij de eigenaar, vergroting van de aangiftebereidheid van burgers, verkrijgen van meer inzicht in de vraag of er sprake is van
individuele dan wel georganiseerde diefstal en vergroting van de kennis over preventie bij
de burgers. Teneinde het werkplan te laten slagen moet de interne organisatie van de
politie het mogelijk maken gegevens over diefstal, aangifte, en dergelijke, nauwkeurig vast
te leggen en ter beschikking te stellen van de agenten (’operationele informatie’). Dat
betekent dat het Informatiecentrum een belangrijke rol gaat spelen bij het welslagen van
het plan.
Ten slotte worden de werkzaamheden genoemd die door de agenten moeten worden
uitgevoerd: tijdens surveillances moeten ’verdachte fietsen’ gecontroleerd worden aan de
hand van een checklist, er moet voorlichting gegeven worden aan individuen (bij aangifte
diefstal, bij speciale acties) en aan groepen (vooral op scholen). De burgers die woonachtig zijn binnen het bewakingsgebied moeten via de pers op de hoogte worden gebracht van
het werkplan, de resultaten van de activiteiten van de politie (op basis van tussentijdse
rapportages) en zij moeten opgeroepen worden mee te werken aan speciale activiteiten in
verband met voorkoming van diefstal, zoals het laten registreren van fietsen.
Nogmaals wordt benadrukt dat het welslagen van het plan afhangt van de wijze waarop de
agenten de taak uitvoeren. Zij moeten specifiek aandacht besteden aan fietsendiefstallen en
preventie, en gegevens nauwkeurig ’muteren’ (opmerkelijke zaken melden).
De tekst van het werkplan is – zeker in een organisatie waar weinig geschreven wordt –
een toonbeeld van heldere presentatie, vooral door een goede structurering en zeer leesbare
stijl.
Lengte van de tekst: 9,5 bladzijden (inclusief illustraties zoals schema’s, tabellen en twee
tekeningen), totaal ongeveer 2000 woorden.
8 Tekstfunctie
De primaire functie is:
– de agenten kennis laten nemen van de inhoud van het werkplan fietsendiefstal;
– de agenten een oordeel laten geven over de daarin opgenomen voorstellen met betrekking tot de uitvoer van taken;
– de agenten aanvullende voorstellen laten ontwikkelen om fietsendiefstal tegen te gaan.
De secundaire functie is:
– de betrokkenheid van de agenten bij het organisatiebeleid te vergroten;
– de motivatie van de agenten te vergroten.
Deze functies zijn niet expliciet in de tekst opgenomen: in de tekst zijn geen functieaanduiders aanwezig. De functie van de tekst is door de voorzitters van het werkoverleg
mondeling aan de orde gesteld tijdens de vergadering.
Het was de eerste keer dat na vaststelling van het beleidsplan – dat korpsbreed besproken
is – een werkplan aan de orde kwam. Het was tevens de eerste keer dat een beroep gedaan
werd op alle agenten om op formele wijze (in een vergadering) hun oordeel te geven over
een plan dat afkomstig is van het management.
De primaire en secundaire tekstfuncties zijn uitvoerig aan de orde geweest in kringen van
het Managementteam, de APD-leiding en de groepsbrigadiers. De interventie ten aanzien
van het expliciet maken van de primaire tekstfunctie bestond eruit, dat tijdens een APDoverleg aan de brigadiers deze functie (nogmaals) expliciet is uitgelegd, zowel door het
hoofd APD als door de onderzoekers. Het hoofd APD maakte tevens duidelijk dat hij van
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elk groepsoverleg schriftelijk terugkoppeling verwachtte. Deze eisen zijn vastgesteld en
bekend gemaakt omdat de organisatie tot op dat moment in sterke mate gekenmerkt werd
door informaliteit en een voorkeur voor mondelinge informatie-overdracht; de ploegbrigadiers hadden tot op dat moment nooit formeel met de ploeg vergaderd.
9 Inschatting moeilijkheid tekst
De mate van voorkennis ten aanzien van zowel de achtergrond van het plan als het thema
van het werkplan wordt verondersteld hoog te zijn. Het beleidsplan was immers zojuist
korpsbreed aan de orde gesteld (in bijeenkomsten met alle medewerkers) en door het
bevoegd gezag vastgesteld. Aan fietsendiefstallen was de afgelopen jaren relatief veel
aandacht besteed door de politie. Het werkplan geeft reeds bekende achtergrondinformatie
en de voorstellen die ten aanzien van de werkinrichting gedaan worden zijn al langer
realiteit. De concrete doelstelling (over een jaar 20% minder diefstallen) is nieuw, evenals
de noodzaak van secure administratie van gegevens door de agenten (mutaties) en de
regelmatige analyse van de gegevens door het Informatiecentrum.
De kennis van het beleidsplan is ook onderwerp van de metingen geweest. Zowel bij de
eerste meting als bij de tweede meting bleek de kennis over het functie van het beleidsplan en met name het kernpunt van het beleidsplan (te weten, de overgang van een
reactieve naar een pro-actieve werkwijze) buitengewoon gering (zie Bijlage D, tabellen A
bij meting 1 en 2).
De RE-score luidt 47, hetgeen leidt tot de beoordeling ’tamelijk moeilijk’.
10 Meetmomenten
De meetmomenten waren de volgende:
– de medewerkers ontvingen en lazen de tekst (zonder functie-aanduiders);
– meting 1, die het tekstbegrip vaststelt;
– vergadering, waarin de voorzitter (brigadier) de functie-aanduiders realiseerde;
– meting 2, die het effect van de functie-explicitering en de vergadering vaststelt.
De metingen zijn dus niet georganiseerd op momenten die ’ideaal’ zijn voor het bepalen
van het effect van de functie-aanduiders.
De functie-aanduiders werden, zoals gemeld, mondeling gerealiseerd. Een klein aantal
brigadiers en agenten kende de tekst reeds voorafgaande aan de vergadering (zij hadden
zitting in de werkplan-groep). Zij hebben wel aan de metingen meegedaan, maar deze
gegevens zijn niet in de overzichten verwerkt. Wel hebben zij mogelijk hun collega’s
geïnformeerd over de inhoud en de functie van het werkplan.
Overigens gaf het overgrote merendeel van de medewerkers bij aanvang van de vergadering aan de tekst niet te kennen. Na meting 1 werd een leespauze ingelast van ongeveer 20
minuten.
11 Weergave tekstbegripsmeting 1
Zie Bijlage D, Meting 1, tabel B voor een overzicht van de resultaten, en de vergelijkingstabel bij punt 14, Evaluatie in deze paragraaf.
De eerste meting laat zien dat de deelnemers redelijk op de hoogte zijn van de functie van
de tekst (waarover zij dus tot op dat moment niet expliciet geïnformeerd zijn) (66%). De
begripsvragen scoren redelijk, al moet opgemerkt worden dat de macroscore (44%)
bepaald niet bevredigend te noemen is, zeker niet gezien het feit dat de kerngedachte van
het werkplan op een opvallende plaats, in een kader, is weergegeven. Daarnaast moet in
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ogenschouw gehouden worden, dat het thema ’fietsendiefstal’ gedurende een lange periode
aan de orde is geweest binnen het korps.
12 Vergadering
De vergadering werd voorgezeten door de groepsbrigadier. Van elke vergadering werd een
schriftelijk verslag gemaakt door een ter plekke aangewezen notulist. De vergaderingen
duurden ongeveer 1,5 uur.
De vergaderingen verliepen als volgt: de brigadier geeft aan dat de agenten het stuk
moeten beoordelen en suggesties moeten geven om fietsendiefstallen terug te dringen. Het
werkplan wordt vervolgens paginagewijs behandeld, en per pagina, per alinea of aandachtstreepje, geeft men aan wie (welke afdeling) welke actie moet ondernemen.
Het algemene oordeel is dat wat in het werkplan staat bekend is, men vraagt niet om
uitleg van bepaalde begrippen of verduidelijking over voorstellen. Het plan wordt neutraal
beoordeeld, gezien de ervaringen met de fietsendiefstallen-problematiek verwacht men
weinig van de resultaten: fietsendiefstallen zijn politioneel gezien niet erg interessant om
veel aandacht aan te besteden, het doet geen bijzonder beroep op de kennis en ervaring
van de agenten. Het probleem wordt gezien als nauwelijks beheersbaar en oplosbaar.
Elke groep geeft via het verslag naast positieve algemene oordelen over de duidelijkheid
en leesbaarheid van het plan een aantal praktische punten aan: wie wat moet gaan doen,
eindmeting moet opgenomen worden om het bereiken van het doel te kunnen vaststellen,
meer nadruk op voorlichting aan specifieke groepen in de burgerij en de rol van de
recherche moet aangegeven worden. De concrete uitvoer – inpassing in het takenpakket –
wordt nauwelijks besproken aangezien het werk in verband met dit soort diefstallen ook
nu al tot het gewone takenpakket behoort.
13 Weergave tekstbegripsmeting 2
Zie Bijlage D, Meting 2, tabel B voor een overzicht van de resultaten.
De nameting laat een iets positiever beeld zien op alle onderzochte niveaus, waarbij vooral
het macroniveau in het oog springt.
14 Evaluatie
Voor een overzicht van de resultaten per verwerkingsniveau zie tabel 6.3; het aantal
proefpersonen bedroeg 27 tijdens de voormeting en 28 tijdens de nameting (1 formulier
werd niet ingevuld). De percentageverdeling laat op alle niveaus een – zij het soms zeer
geringe – stijging zien. De toename op een van de vragen met betrekking tot het macrobegrip (vraag 4) is significant (α = .022). Er is echter geen significante toename te constateren met betrekking tot de gemiddelde goed-scores op de verschillende tekstbegripsniveaus
en het functieniveau.
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niveau

meting 1 (n=27)

meting 2 (n=28)

Pearson Chikwadraat

functie

66.6

67.8

.197

macro

44.4

58.5

.328

meso

44.4

48.2

.924

micro

54.3

54.4

.807

tabel 6.3 Gemiddelde goed-scores per niveau werkplan fietsendiefstal

Het oordeel over het werkplan fietsendiefstal scoorde zeer matig: "Het werkplan fietsendiefstal is duidelijk qua doelstelling en de wijze waarop het werkplan in de praktijk
gerealiseerd zal worden" (keuze A: meting 1: 51,9; meting 2: 51,7).
Tijdens de bespreking over de wijze van behandelen van het werkplan gaven de medewerkers te kennen hierover positief te oordelen. Tevens gaven zij – zoals hierboven al
gemeld – aan, uiterst sceptisch te staan tegenover het onderwerp fietsendiefstal. Het
oordeel was dat het een nagenoeg onoplosbaar probleem betrof, vooral veroorzaakt door
de lakse en tolerante houding van de burgers tegenover deze vormen van criminaliteit:
men doet vaak geen aangifte, of doet slechts aangifte in verband met een verzekeringsclaim. De aandacht die fietsendiefstallen nu zou krijgen zou alleen maar leiden tot valse
hoop bij de burgers, tot meer aangiften en – door de gebrekkige wijze waarop de aangifte
gedaan wordt – tot een geringer percentage opgeloste diefstallen. Per saldo, zo verwachtte
men, zou het werkplan na een jaar leiden tot teleurstelling bij de burgers en een slechter
imago van de politie.
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Tekst 2: werkplan ’helingbestrijding’

De behandeling van het werkplan helingbestrijding is identiek aan het werkplan fietsendiefstal. Hierna worden alleen punten weergegeven die afwijkend zijn ten opzichte van het
werkplan fietsendiefstal.
Het werkplan helingbestrijding is reeds uitvoerig beschreven in paragraaf 5.2.
1 Organisatie
Politie-organisatie
2 Data
Het werkplan is geschreven in de periode juni-juli 1990, de behandeling vond plaats in het
overleg van de verschillende groepen in augustus, september en oktober 1990.
(3-6 Zie paragraaf 6.6.2, werkplan fietsendiefstal.)
7 Tekstinhoud
De tekst van het werkplan helingbestrijding kent de volgende inhoud.
Hoofdstuk 1 bespreekt de vraag wat de politie moet doen aan helingbestrijding. In dit
hoofdstuk worden achtereenvolgens behandeld de bestaande controlemogelijkheden, de
huidige administratie van helingverdachten en vroegere helers (hier worden de nieuwe
mogelijkheden van de computer weergegeven), de voorlichting naar de burgerij (gericht op
het voorkomen van heling) en de instructie aan de politiemedewerkers (gericht op kennis
van wetsartikelen inzake diefstal en heling).
In hoofdstuk 2 is de vraag aan de orde wat de burger van de politie verwacht. De burgerij
wil ontvreemde goederen terugkrijgen, op de hoogte zijn van de acties van de politie en
voorgelicht worden over diefstalpreventie en heling. Hier wordt ook het doel van het plan
aangegeven: de bestrijding van heling als onderdeel van de bestrijding van de criminaliteit.
Men wil dit bereiken door het tegengaan van handel in ontvreemde goederen, de opsporing
van helers en de goederen en het inwinnen van informatie over het helingcircuit.
In hoofdstuk 3 wordt aangegeven dat de politie nu reeds opkopers van goederen controleert, maar dat deze acties niet gecoördineerd plaatsvinden, dat een goed registratiesysteem
ontbreekt en dat de burgers niet goed op de hoogte zijn van het delict heling.
In hoofdstuk 4 wordt aangegeven wat er binnen de organisatie moet gebeuren om heling
effectief te bestrijden: de opkoperscontrole moet consequent worden uitgevoerd (er wordt
aangegeven hoeveel inzet van personeel dat per ploeg vereist, en er wordt samenwerking
met de Recherche bepleit), er moet een inventarisatie gemaakt worden van alle opkopers,
het geautomatiseerde datasysteem moet ook voor helingdoeleinden geschikt gemaakt
worden (er wordt aangegeven welke koppelingen tussen bestanden nodig zijn) en ten slotte
wordt ingegaan op de voorlichtingsactiviteiten die de politie moet ontwikkelen.
Aan het eind van dit hoofdstuk worden nog relevante wetsartikelen (artikel 310/311 en
416/417) genoemd.
Hoewel de tekst een nadrukkelijke structurering kent (net als de tekst van het werkplan
fietsendiefstal) wordt de onderbouwing van de kerngedachte van de tekst (de doelstelling
van het werkplan) op een onverwachte plaats gepresenteerd, namelijk in hoofdstuk 2, waar
de vraag van de burger behandeld wordt. Voorts wordt de tekst gekenmerkt door een grote
hoeveelheid spellings- en formuleringsfouten.
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Lengte van de tekst: 9,5 bladzijden, totaal ongeveer 1750 woorden.
8 Tekstfunctie
De primaire functie is:
– de agenten kennis te laten nemen van de inhoud van het werkplan helingbestrijding;
– de agenten een oordeel te laten geven over de daarin opgenomen voorstellen met
betrekking tot de uitvoer van taken;
– de agenten aanvullende voorstellen te laten ontwikkelen om helingbestrijding adequaat
mogelijk te maken en in het reguliere takenpakket op te nemen.
De secundaire functie is:
– de betrokkenheid van de agenten bij het organisatiebeleid te vergroten;
– de motivatie van de agenten te vergroten.
De primaire tekstfunctie is voor wat betreft het terugkoppelingsonderdeel expliciet in de
tekst opgenomen. Dit is gebeurd door middel van het opnemen van vragen bij de tekst, die
door de agenten beantwoord moesten worden tijdens de vergadering (bijvoorbeeld: ’wat
moeten we doen?’). Wanneer de projectgroep zelf voorstellen voor antwoorden had, zijn
deze tevens in de tekst opgenomen. Deze voorstellen zijn zodanig geformuleerd, dat voor
de lezer de nodige ’openheid’, reactiemogelijkheid, bleef bestaan zelf met aanvullende of
andere ideeën te komen. Dit werd gerealiseerd door formuleringen als ’zou kunnen’,
’mogelijk is’, en dergelijke. De vragen zijn door de werkplan-groep zelf geformuleerd.
De functie is door de brigadiers ook nadrukkelijk mondeling ondersteund tijdens de
vergadering. Naast de terugkoppelingsfunctie is daarbij vooral ook de relatie met het
beleidsplan steeds benadrukt.
De onderzoekers zijn niet betrokken geweest bij het vervaardigen van de tekst. De
projectgroep – met name een van de brigadiers – heeft zelf de terugkoppelingsfunctie
expliciet in de tekst weergegeven, op de manier zoals hiervoor beschreven.
9 Inschatting moeilijkheid tekst
De mate van voorkennis ten aanzien van de achtergrond van het werkplan, het beleidsplan,
wordt verondersteld hoog te zijn. Met betrekking tot het thema van het werkplan, heling,
worden de APD-medewerkers geacht wel veel kennis te bezitten. Ten aanzien van het
oplossen en bestrijden van helingzaken zijn de verwachtingen minder hoog gespannen. Dit
laatste komt doordat het merendeel van de helinggevallen door de Recherche wordt
behandeld, nadat deze dienst of zelfstandig op het spoor van een geval van heling is
gekomen of getipt is door APD-medewerkers. In dat laatste geval verneemt de APD
formeel zelden meer iets over de afhandeling van een dergelijke zaak.
De RE-score luidt 37, hetgeen leidt tot de beoordeling ’moeilijk’.
10 Meetmomenten
De meetmomenten waren identiek aan die bij het werkplan fietsendiefstal:
– de medewerkers ontvingen en lazen de tekst (maar nu met functie-aanduiders);
– meting 1, die het tekstbegrip vaststelt;
– vergadering, waarin de functie-aanduiders (nogmaals, uitvoeriger) mondeling gerealiseerd werden;
– meting 2, die het effect van het functie-explicitering en de vergadering vaststelt.
Deze meting is dus niet georganiseerd op een wijze die gewenst is om het effect te meten
van een schriftelijke realisatie van de functie-aanduiders, de ’ideale’ realisatiewijze. Het

180

Zicht op interne communicatie

plan was om organisatie-interne redenen vroegtijdig aan alle APD-medewerkers verzonden.
Meting 1 laat nu het effect zien van het gebruik van schriftelijke functie-aanduiders,
echter, aangezien de tekst ruim voor de vergadering aan de deelnemers was verzonden,
worden de resultaten mogelijk ook door andere factoren beïnvloed (de deelnemers waren
bijvoorbeeld in de gelegenheid zich nader te laten informeren door de opstellers van het
werkplan). Meting 2 laat het effect zien van de aandacht van de voorzitter op de reeds
aanwezige kennis van de tekst inclusief functie-aanduiders.
11 Weergave tekstbegripsmeting 1
Voor een overzicht van de resultaten wordt verwezen naar Bijlage E; een tabel waarin een
vergelijking tussen voor- en nameting wordt gepresenteerd is aan te treffen onder Evaluatie (14) in deze paragraaf.
De meting laat zien dat de deelnemers goed op de hoogte zijn van het doel van het
werkplan (70,4% goed). De directe ondersteuningen van het doel (het mesoniveau) scoren
net niet redelijk positief, rond de 43% goed-scores. Dat kan voor een belangrijk deel
verklaard worden door de verwarrende weergave van deze ondersteuningen (zie hierboven).
De twee micro-vragen scoren verhoudingsgewijs redelijk (56%), wat verklaard kan worden
doordat hier onderwerpen bevraagd worden die op de concrete acties van de APD
betrekking hebben. Zij hebben immers tot op heden weinig ervaring met helingbestrijding.
De functie van de bespreking van het werkplan (vraag 8) wordt vooral gezien als een
functie van de bespreking in de groep: de brigadier – de voorzitter van de vergadering –
moet eventuele onduidelijkheden verhelderen. Daarnaast geeft 55% van de ondervraagden
aan dat de resultaten worden teruggekoppeld naar het APD-overleg (vraag 9).
12 Vergadering
De vergaderingen werden voorgezeten door de groepsbrigadiers. Van de vergaderingen
werd een schriftelijk verslag gemaakt door een ter plekke aangewezen notulist. De
vergaderingen duurden ongeveer 2 uur.
De vergaderingen verliepen vergelijkbaar met de vergaderingen over het thema fietsendiefstal. De behandeling volgde doorgaans de paragrafen omdat de titels daarvan veelal in
vraagvorm gesteld zijn: de deelnemers geven antwoorden op de vragen.
Bij een aantal kleinere punten werd uitvoerig stilgestaan, niet vanwege begripsproblemen,
maar – zoals de bedoeling is van de bespreking van het werkplan – om de inzet van
personeel per APD-ploeg te bespreken. In het werkplan wordt voorgesteld 2 personeelsleden uit elke ploeg speciaal te belasten met helingbestrijding. Men vraagt zich af of dat,
gezien het takenpakket, haalbaar is. Ook de samenwerking met de Recherche (een
personeelslid van de Recherche is beschikbaar voor de acties, en de Recherche stelt
regelmatig de nodige gegevens ter beschikking) is onderwerp van uitvoerige discussie,
waarin vooral problemen met betrekking tot de samenwerking APD-Recherche aan de orde
zijn.
Het algemene oordeel is dat wat in het werkplan staat duidelijk is, men vraagt soms om
uitleg van bepaalde begrippen of het waarom van bepaalde voorstellen. Met name het
gebruik van de computer bij de administratie van verdachten en helers wordt uitvoerig
besproken. Naar aanleiding van de vragen en voorstellen wordt eveneens uitvoerig
stilgestaan bij ervaringen met helers, gruthokkers, en problemen met de bewijsvoering in
verband met heling. Ook wordt regelmatig geklaagd over het ontbreken van regelmatig en
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grondig overleg met de Recherche over ervaringen met helers, het vinden van bewijzen en
over tipgevers.
Het plan raakt een gevoelige snaar bij de APD-medewerkers: dit is het echte politiewerk!
Men vindt het thema uitdagend, en de te ontplooien activiteiten worden als een welkome
afwisseling van het reguliere surveillancewerk beschouwd (’een hoog Hillstreet Bluesgehalte’).
Het plan wordt beoordeeld als duidelijk en informatief; men verwacht dat de APD-leiding
en de organisatietop veel met de op- en aanmerkingen zal kunnen doen, en ziet de aanpak
van het helingprobleem als een aanleiding de contacten met de Recherche te verbeteren.
De notulist maakt een verslag van de bespreking, en de verslagen worden aan het APDoverleg gezonden.
13 Weergave tekstbegripsmeting 2
Zie voor een overzicht van de resultaten Bijlage E, zie voorts de tabel bij de Evaluatie
(14).
De tweede meting – die dus het effect weergeeft van de mondelinge toelichting tijdens de
vergadering – geeft hogere goed-scores op alle niveaus met uitzondering van het microniveau. Deze score hoeft niet tot verbazing te leiden na de behandeling op de vergadering.
Opvallend is dat het functie-, macro- en mesoniveau relatief sterk toenemen, terwijl het
microniveau zeer licht daalt. De functie van de bespreking wordt nu meer gekoppeld aan
het doel dat de organisatie heeft dan aan het doel van de medewerkers in de ploeg.
Blijkbaar wordt dit pas duidelijk tijdens de vergadering.
14 Evaluatie
Noch de vergelijking tussen meting 1 en 2 per vraag, noch tussen de gemiddelde goedscores laat een significante toename zien. Onderstaande tabel (6.4) geeft een overzicht van
de gemiddelde goed-scores met betrekking tot de verschillende verwerkingsniveaus.
niveau

meting 1 (n=27)

meting 2 (n=28)

Pearson Chi-kwadraat

functie

43.1

51,5

.148

macro

70.3

82.1

.680

meso

42.8

54

.215

micro

56.3

56.2

.983

tabel 6.4 Gemiddelde goed-scores per niveau werkplan helingbestrijding

Het duidelijk maken van de functie van het werkplan en (dus) het doel van de bespreking
leidt hier vooral tot een verbeterd begrip van de kern van het werkplan, het doel van de
actie in verband met helingbestrijding. De relatief grote vooruitgang van het mesoniveau,
zij het niet significant, kan hier vooral verklaard worden doordat in het rapport de directe
ondersteuning van de doelstelling van het werkplan (de kerngedachte) op verwarrende
wijze gepresenteerd wordt. Door de verduidelijking van de functie tijdens de vergadering
en door de bespreking van het plan was het de deelnemers mogelijk de relatie tussen de
doelstelling en de directe ondersteuning daarvan in te zien.
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De opname van de functie in de tekst heeft een duidelijk sturende werking gehad op de
manier waarop het plan tijdens de vergadering besproken is: de vragen vormden de
leidraad voor de bespreking. Ook het met enige ’openheid’ formuleren van voorstellen
heeft geleid tot discussie, de deelnemers vroegen zich af of dit wel de juiste oplossing
was, kwamen met andere ideeën, en dergelijke.
De deelnemers werd ook nog gevraagd naar hun oordelen over duidelijkheid van de
inhoud en doelstelling van de beide werkplannen. Onderstaande tabel geeft de oordelen
weer.
oordelen

meting 1 (n=27)

meting 2 (n=28)

A Beide plannen zijn duidelijk qua inhoud en doelstelling

70.4

69

B Fietsendiefstal duidelijk, helingbestrijding onduidelijk

22.2

13.8

C helingbestrijding duidelijk, fietsendiefstal onduidelijk

7.4

17.2

D Beide werkplannen onduidelijk

0

0

tabel 6.5 Oordelen over de werkplannen in gemiddelden

Bij deze resultaten moet worden aangetekend dat de verschillen niet significant zijn (α =
.434). Niettemin valt op dat het merendeel van de medewerkers beide plannen gematigd
positief beoordeelt met betrekking tot duidelijkheid qua inhoud en doelstelling.
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Tekst 3: beleidspresentatie

Gezien het bijzondere karakter van de beleidspresentatie van organisatie 2, volgt hier eerst
een korte inleiding over deze tekst, en wordt aangegeven waarom deze presentatie
onderwerp van aandacht is geweest tijdens de interventieperiode.
Zoals bij de voormetingresultaten beschreven is (paragraaf 4.3), functioneert het communicatiesysteem van de produktieorganisatie bepaald niet goed. De organisatie kent zowel
problemen met betrekking tot de verticale als de horizontale informatiedoorgifte.
Deze constatering werd niet eerst gedaan bij de bekendmaking van de onderzoeksgegevens. Ook het management zag dat de organisatie problemen met betrekking tot de
integratie had, en sinds een jaar voorafgaand aan het moment van de voormeting wordt
door de directie dan ook het middel van de managementpresentatie gebruikt.
Deze managementpresentatie, eens in het kwartaal gehouden – vandaar de naam ’Kwartaalinfo’ – geeft het management de gelegenheid een gehele middag rechtstreeks het
gehele middenkader (80 personen) toe te spreken. Tijdens de presentatie bestaat in
beginsel ook de mogelijkheid vragen te stellen, maar gezien de omvang van de groep
gebeurt dit hoogst zelden.
De Kwartaalinfo wordt door het management in zeer hoge mate gewaardeerd: zoals
aangegeven, kampt de organisatie met ernstige communicatieproblemen, en men ziet deze
bijeenkomst dan ook als de enige mogelijkheid tot rechtstreeks, zij het – gezien het
parallelle karakter ervan – eenzijdig, contact tussen het management en de kaderleden. Met
deze bijeenkomst ’omzeilt’ het management de problemen die bestaan in de linking-pinstructuur, waardoor de informatie de kaderleden niet alleen rechtstreeks en relatief snel,
maar vooral ook onvervormd kan bereiken. Het is de bedoeling dat de kaderleden deze
informatie tijdens het werkoverleg met hun ondergeschikten doorgeven, zodat de uitvoerenden weliswaar niet geheel rechtstreeks, maar toch wel sneller dan via het reguliere
communicatiesysteem bereikt kunnen worden.
De bijeenkomst, die het management dus in staat stelt rechtstreeks het kader en via weinig
schakels het uitvoerend niveau te bereiken, bleek ten tijde van de interventieperiode een
hoog gewaardeerd communicatiemiddel te zijn. De reden is naast de reeds genoemde
vooral ook gelegen in de situatie waarin de organisatie zich toen bevond. Deze werd
gekenmerkt door een sterke mate van onzekerheid over haar voortbestaan door het
ontbreken van een contract over de energievoorziening, en daaraan gerelateerd het
uitblijven van vervangingsinvesteringen en tot slot een aanhoudend lage produktprijs. De
onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf leidde uiteraard tot grote onzekerheid bij
het personeel over de eigen arbeidsplaats. Deze onzekerheid leidde, naar het oordeel van
het management, voorts tot motivatieproblemen, die als gevolg konden hebben dat de
kwaliteit van de produkten en de arbeidsproduktiviteit zouden dalen, waardoor het
voortbestaan van de organisatie nog verder bemoeilijkt zou worden.
Het management wilde alle middelen benutten om laatstgenoemde gevaren af te wenden.
Hoewel aanbevolen werd de Kwartaalinfo af te schaffen (zie paragraaf 4.3), besloot men,
in de gegeven omstandigheden, dit middel te blijven gebruiken, omdat men de tijd niet
had de effecten van een ontwikkelde dan wel verbeterde linking-pin-structuur af te
wachten. De onderzoekers werd gevraagd de Kwartaalinfo aan een nader onderzoek te
onderwerpen, en verbeteringen voor te stellen, die het functioneren van de bijeenkomsten
zou verbeteren.
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Het onderzoek kent de volgende opzet. Eerst werd bij een Kwartaalinfo bekeken hoe het
met het huidig functioneren van de bijeenkomst gesteld is. Vervolgens werd een aantal
aanbevelingen opgesteld, waarvan het effect tijdens een volgende Kwartaalinfo werd
vastgesteld.
Gezien de doelen van de Kwartaalinfo werd niet alleen bij de kaderleden, maar ook tijdens
het werkoverleg met de medewerkers bekeken of de functie gerealiseerd werd. Bij het
onderzoek is dezelfde methode gehanteerd als bij het overig onderzoek naar de functie van
teksten, maar met de volgende aanpassingen.
– De directeur, die de Kwartaalinfo verzorgde, lichtte ons in over de thema’s die hij aan
de orde ging stellen, deze vormden de basis voor meting 1 (de voormeting).
– Aangezien de tekst van de Kwartaalinfo niet vooraf beschikbaar is (de tekst wordt niet
voorgelezen maar aan de hand van een aantal steekwoorden uitgesproken), kon de voormeting uitsluitend het functioneel niveau en het macroniveau betreffen; de onderzoekers
beschikten immers niet over meer informatie.
– Hierbij wordt aangetekend dat het bepalen van de kennis ten aanzien van het macroniveau niet de Kwartaalinfo als geheel betreft: het gaat om het macroniveau per thema
binnen de Kwartaalinfo (de Kwartaalinfo wordt dus niet opgevat als een samenhangende tekst, maar als een aantal teksten).
– Voor meting 2 moest de tekst beschikbaar komen; daartoe is de tekst van de bijeenkomst zo snel mogelijk uitgeschreven, en op basis van deze tekst zijn per thema ten
behoeve van de tweede meting meso- en microniveau-vragen toegevoegd.
– Door de tijd die nodig was voor het uitschrijven van de tekst kon de tweede meting
eerst een tweetal dagen na de bijeenkomst plaatsvinden – ondanks het gering aantal
contacten tussen kaderleden en de onregelmatige diensten is het uiteraard mogelijk dat
deze tijdspanne de gegevens beïnvloed heeft.
– Bij het eerstkomende reguliere werkoverleg van een aantal kaderleden met hun
ondergeschikten werd bekeken – door middel van dezelfde eerste en tweede meting –
welk resultaat de informatiedoorgifte naar de afdelings- en ploegmedewerkers had – ook
hier kan de tijdspanne tussen de informatiebijeenkomst en het gegeven dat de chef van
de eerdere metingen op de hoogte was van invloed zijn geweest op de resultaten.
– Aan de metingen namen alle deelnemers van de Kwartaalinfo deel, voor de metingen
bij de vergaderingen met medewerkers werd een ploeg uit de Gieterij, een ploeg uit de
Electrolysehal en een stafafdeling geselecteerd.
Een Kwartaalinfo bestaat uit meerdere thema’s die op een agenda voor de bijeenkomst
weergegeven worden, en, zoals aangegeven, uit meerdere teksten. Dat de resultaten hier
weergegeven worden onder de paragraaftitel ’tekst 3’ heeft louter als doel de resultaten op
een zo overzichtelijk mogelijke wijze te presenteren.
Bij de voorgestelde aanpassingen aan de Kwartaalinfo speelden onder meer de functieaanduiders een rol. Uiteraard kan het effect van het gebruik van functie-aanduiders dat uit
dit deel van het onderzoek naar voren komt, niet vergeleken worden met de overige
meetresultaten, aangezien deze bijeenkomst nu juist niet bedoeld is direct te reageren op
hetgeen door de directeur gemeld wordt. In de Kwartaalinfo komen beleidsvoorstellen aan
de orde, maar deze worden niet ter bespreking voorgelegd. Ook worden genomen
managementbeslissingen weergegeven en nader uitgelegd. De functie-aanduiders hebben
dan ook vooral betrekking op het top-down ’doorcommuniceren’ van de verstrekte informatie via de linking-pin naar de ondergeschikten.
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1 Organisatie
Produktie-organisatie
2 Data
De Kwartaalinfo waarbij geen aanpassingen zijn aangebracht (verder: Kwartaalinfo I) heeft
plaatsgevonden op 13-6-1990, de aansluitende vergaderingen met medewerkers in de
periode 27-6-1990 tot 15-7-1990.
De Kwartaalinfo die wel is aangepast (verder: Kwartaalinfo II) is gehouden op 12-9-1990,
de aansluitende vergaderingen met medewerkers vonden plaats in de periode van 26-91990 tot 15-10-1990.
3 (Van) Zender
Het Managementteam bespreekt de onderwerpen die aan bod zullen komen op de komende
Kwartaalinfo, de directeur bereidt deze voor en verzorgt de bijeenkomst. Uitsluitend
wanneer een thema aan de orde komt dat exclusief op het terrein ligt van een van de
hoofden van dienst, verzorgt deze dat deel van de bijeenkomst. Tijdens de onderzochte
bijeenkomsten was dat niet het geval.
4 (Aan) Ontvanger, in casu onderdeel/onderdelen (afdeling(en)) van de organisatie
De Kwartaalinfo is gericht tot alle onderdelen (diensten, afdelingen) van de organisatie; de
deelnemers behoren tot het kader, dat wil zeggen dat zij ten minste de rang van chef
hebben. In totaal kunnen maximaal ongeveer 90 medewerkers aan de bijeenkomst
deelnemen (de daadwerkelijke participatie verschilt per Kwartaalinfo als gevolg van
dienstroosters, vakanties, cursusdeelname, ziekte, en dergelijke). Aan Kwartaalinfo I
namen 90 medewerkers deel, aan Kwartaalinfo II 46.
Deze chefs behoren de informatie die zij tijdens de Kwartaalinfo gehoord hebben aan hun
medewerkers door te geven tijdens het eerstvolgend werkoverleg.
5 (Via) Communicatiestructuur
De communicatiestructuur die gehanteerd wordt is een parallelle: een rechtstreeks contact
tussen de directie en de chefs in de organisatie, naast de linking-pin-structuur. Via de
chefs wordt het overig personeel bereikt.
6 Eisen communicatiestructuur
De frequentie van de Kwartaalinfo is eenmaal per kwartaal, de doorgifte van de informatie
naar de medewerkers verloopt verder via het linking-pin-systeem, dat, zoals bekend, slecht
functioneert in dit stadium van de interventieperiode. Deze ’doorkoppeling’ vindt plaats in
een zeer ruime periode, tussen een week en enige maanden na de bijeenkomst. Soms vindt
er tussen twee Kwartaalinfo’s zelfs in het geheel geen werkoverleg plaats. Het managementteam houdt strikt vast aan de frequentie van de Kwartaalinfo, aan het vervolg, de
doorgifte naar de medewerkers, worden geen eisen gesteld. Dat laatste is bij Kwartaalinfo
II wel geschied, deze wijziging wordt besproken bij het onderwerp Tekstfunctie (8).
7 Tekstinhoud
Per Kwartaalinfo wordt een puntsgewijze weergave gegeven van de besproken onderwerpen.
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Kwartaalinfo I
1. Overzicht operationele resultaten afgelopen kwartaal
Lengte van de tekst in uitgeschreven vorm: 150 woorden (bij de Kwartaalinfo gaat het
steeds om de lengte van de uitgesproken tekst in uitgeschreven vorm; dit wordt steeds
weergegeven als lengte van de tekst).
2. Gang van zaken projecten Veiligheid, Kwaliteitszorg, Procesbewaking
Onder deze noemer werd een kort overzicht gegeven van de vorderingen met betrekking
tot deze projecten.
Lengte van de tekst: 3500 woorden.
3. Beleid Technische Dienst
Het beleid van de Technische Dienst behelst een groot aantal wijzigingen in de
werkwijze en de administratie van deze dienst. De directeur bespreekt dit thema wat
uitvoeriger, aangezien de besluitvorming rond dit thema bijna afgerond is. Benadrukt
wordt wat de huidige stand van zaken is, zodat zowel de TD-medewerkers als de rest
van de organisatie weet wanneer wijzigingen in concreto doorgevoerd kunnen worden.
De kern van het betoog is dat de projectgroepen nu rapporten over aanpassingen hebben
uitgebracht, en dat de leiding deze rapporten voor commentaar doorgestuurd heeft aan
de chefs binnen de TD.
Lengte van de tekst: 4000 woorden.
4. Visie op klanten
Binnen de organisatie is het zogenoemde ’klant-leverancier-principe’ ontwikkeld, wat
inhoudt dat de bij het produktieproces betrokken afdelingen zich als klanten, afnemers
van produkten en als aankopers van die produkten dienen op te stellen. Dit om intern
een systeem te creëren, dat afdelingen ertoe brengt de kwaliteit van de binnengekomen
en afgeleverde produkten constant te controleren en elkaar daarop aan te spreken. In
zijn bijdrage gaat de directeur in op wat het klant-leverancier-principe nu precies
inhoudt, omdat over de betekenis ervan binnen de organisatie verwarring bleek te
bestaan. Zijn (overigens enigszins verwarrend) betoog komt erop neer dat intern de
klant en de leverancier samen bepalen aan welke voorwaarden het produkt moet
voldoen – hetgeen betekent dat verschillende afdelingen daarover met elkaar in overleg
moeten treden.
Lengte van de tekst: 1900 woorden.
5. Samenhang projecten
De grote hoeveelheid projecten die binnen de organisatie uitgevoerd wordt, heeft geleid
tot vragen over de afstemming tussen de projecten. De directeur meldt dat er wel
allerlei verbanden tussen de projecten bestaan, al zijn die relaties soms moeilijk aan te
geven. De verschillende projecten kennen coördinatoren, die weer zijn ondergebracht in
afstemmingsgroepen. Er zijn nauwe verbanden tussen de verschillende projecten, zoals
automatisering, logistiek, kwaliteitszorg, en dergelijke. Deze worden aan de hand van
een enkel voorbeeld besproken.
Lengte van de tekst: 1800 woorden.
Lengte van de gehele Kwartaalinfo I-tekst: ongeveer 11.000 woorden.
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Kwartaalinfo II
1. Overzicht operationele resultaten afgelopen kwartaal
Lengte van de tekst: 200 woorden.
2. Ontwikkelingen bedrijf afgelopen kwartaal
Hoewel de ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal doorgaans bij de operationele
resultaten besproken worden, is er ditmaal, gezien de omstandigheden waarin het bedrijf
verkeert, een apart item aan gewijd. De stelling is dat het resultaat thans bevredigend
genoemd kan worden, en deze stelling wordt door de directeur onderbouwd aan de hand
van een aantal bedrijfs- en marktgegevens.
Lengte van de tekst: 3700 woorden.
3. Nieuwbouw deel organisatie
Een deel van de machines van het bedrijf is afgeschreven, en er zijn plannen gemaakt
voor nieuwbouw. Ondanks de onzekere situatie waarin de organisatie verkeert, gaat men
door met de procedures. Een belangrijk en problematisch onderdeel van de procedure is
het verkrijgen van een bouwvergunning. Bij de beoordeling van de aanvraag zal een
milieu-effect-rapportage plaats moeten vinden, waarvan het onzeker is of die gunstig is
voor het op redelijk snelle termijn realiseren van de plannen – dit is de kern van zijn
betoog. Het is de eerste maal dat de organisatie met een dergelijke procedure te maken
krijgt, en de directeur legt uit uit welke onderdelen zo’n rapportage bestaat.
Lengte van de tekst: 600 woorden.
4. Organisatie en werkwijze
De staf heeft als voorbereiding op de nieuw organisatie en werkwijze een bijeenkomst
gehouden, waarin een nieuwe structuur van de organisatie aan de orde is geweest. Er is
nog niets besloten over een gewijzigde structurering, maar wel is gesproken over de
eisen waaraan de nieuwe structuur dient te voldoen: het ondubbelzinnig vastleggen van
de bevoegdheden van de medewerkers. Dat vereist allereerst een duidelijke beschrijving
van bevoegdheden. Met dat thema gaat men verder, in het kader van een ronde
Integrale Functiewaardering, waarin alle functies opnieuw beschreven worden.
Lengte van de tekst: 600 woorden.
5. Organisatie en werkwijze: meetbare resultaatgebieden
Een ander belangrijk aspect van de werkwijze binnen de organisatie is het vaststellen
van normen, waaraan de produktie moet voldoen. De directeur meldt dat het thema
’kwaliteitszorg’ in de organisatie op korte termijn een belangrijke rol zal gaan spelen.
Lengte van de tekst: 2500 woorden.
Lengte van de gehele Kwartaalinfo II-tekst: 8.000 woorden.
8 Tekstfunctie
De primaire functies van de Kwartaalinfo-teksten zijn, zoals al aangegeven:
– het rechtstreeks informeren van de kaderleden;
– het indirect informeren van de overige medewerkers.
De eerstgenoemde functie heeft als doel de kennis van de medewerkers met betrekking tot
voor de organisatie belangrijke thema’s te vergroten. De tweede functie vereist dat de
kaderleden weten welke informatie voor hun medewerkers relevant is.
De secundaire functies van de Kwartaalinfo zijn:
– het tegengaan van de cultuurverschillen binnen de organisatie;
– het tegengaan van verkokering binnen de organisatie;
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– het vergroten van de betrokkenheid en de motivatie van de kaderleden.
Door het aanbieden van de informatie aan alle kaderleden op hetzelfde moment, wil het
management de nodige ’saamhorigheid’ creëren, en de mogelijkheid scheppen van
gezamenlijk, zo rechtstreeks mogelijk overleg tussen de verschillende afdelingen. De basis
voor dat overleg is het beschikken over voldoende kennis over aangelegenheden die bij
alle of de meeste onderdelen van de organisatie een rol spelen. Aangezien de informatie
niet rechtstreeks aan iedere medewerker, maar in een speciale bijeenkomst uitsluitend aan
het leidinggevend personeel wordt aangeboden, wordt deze leidinggevende specifiek in
zijn verantwoordelijkheid en functie aangesproken. Op deze manier hoopt men het kader te
betrekken bij hetgeen in de organisatie speelt, bij beleidsaangelegenheden, en dergelijke.
Deze grotere betrokkenheid bij de organisatie moet voorts leiden tot een hogere motivatie
bij deze personeelsleden.
In Kwartaalinfo II zijn in de tekst de primaire tekstfuncties opgenomen. Per onderwerp is
aangegeven waarom de informatie aan de orde is, en wat de toehoorders met de informatie
moeten doen. In dat kader is ook duidelijk gemaakt welke onderwerpen ’doorgecommuniceerd’ moeten worden via het werkoverleg.
9 Inschatting moeilijkheid tekst
De directeur maakte per item de volgende inschattingen ten aanzien van de voorkennis van
de kaderleden.

Kwartaalinfo I
– Gang van zaken projecten Veiligheid, Kwaliteitszorg, Procesbewaking, Beleid Technische Dienst
Gezien het feit dat deze projecten al eerder en uitvoerig aan de orde zijn geweest in
diverse publikaties en op voorgaande Kwartaalinfo’s, mag de kennis als voldoende
worden ingeschat. Kaderleden van de Produktie zullen meer voorkennis hebben dan
stafmedewerkers, aangezien de projecten geen betrekking hebben op activiteiten van de
stafdiensten.
– Visie op klanten
Ook over dit thema is eveneens veel informatie verstrekt. Het heeft betrekking op alle
onderdelen van de organisatie, dus de voorkennis mag gelijkelijk als ruim voldoende
ingeschat worden.
– Samenhang projecten
Hoewel de projecten op zich redelijk bekend moeten zijn bij de deelnemers, zal de
kennis over de samenhang tussen de vele projecten niet groot zijn. Het management had
de behoefte hieraan aandacht te besteden, omdat de kaderleden weinig inzicht in die
samenhang bleken te hebben.

Kwartaalinfo II
– Ontwikkelingen bedrijf afgelopen kwartaal
Hoewel de kennis over de ontwikkelingen groot zal zijn (het thema komt op elke Kwartaalinfo aan de orde, en er wordt ook via andere publikaties informatie over de
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resultaten verstrekt) verwacht de directeur dat, gezien de algemene indruk die bestaat
over het bedrijf, zijn visie niet snel begrepen zal worden. De stelling die in deze tekst
wordt ingenomen en onderbouwd, is dat de resultaten een stijgende lijn laten zien,
ondanks de problemen waarmee de organisatie geconfronteerd wordt.
– Nieuwbouw deel organisatie
Er is al geruime tijd aandacht voor nieuwbouwplannen, echter over het hier behandelde
aspect van de procedure, de milieu-effect-rapportage, zullen de medewerkers weinig
voorkennis hebben, aangezien zij daarmee nimmer te maken hebben gehad.
– Organisatie en werkwijze
Over dit thema zal geen voorkennis bestaan: weinig of geen van de personeelsleden had
kennis van deze herbezinning op de structuur.
– Organisatie en werkwijze: meetbare resultaten
Idem als bij het vorige item: weinig personeelsleden zullen kennis hebben van het
bepalen van normen op het gebied van het produktieproces. Het thema kwaliteitszorg
was op dat moment nog niet eerder aan de orde geweest in de organisatie.
Aangezien het een gesproken tekst betreft, is geen RE-score berekend.
10 Meetmomenten
De weergave van de meetresultaten is als volgt.
Ten eerste wordt, zoals aangegeven, onderscheid gemaakt tussen de Kwartaalinfo I (13-61990) en Kwartaalinfo II (12-9-1990). Tijdens de laatste is door de directeur de functie
van de verschillende onderwerpen expliciet aan de orde gesteld, door het voorafgaand aan
elk onderwerp te melden en op een overheadsheet te presenteren.
Ten tweede wordt onderscheid gemaakt tussen Kwartaalinfo-deelnemers en niet-Kwartaalinfo-deelnemers. Deze laatste groep is opgenomen om te bekijken wat het resultaat is van
de doorgifte van de informatie via het werkoverleg.
Ten derde de meetmomenten.
Bij de Kwartaalinfo-deelnemers vond een eerste meting plaats direct voorafgaand aan de
bijeenkomst. Deze meting stelt de voorkennis vast, de deelnemers wisten tot op dat
moment niet welke items aan bod zouden komen. Aangezien ook de onderzoekers niet
wisten op welke wijze een item precies zou worden besproken, kon deze meting uitsluitend het macroniveau betreffen. De vragen zijn gemaakt op basis van de informatie van de
directeur. De tweede meting betreft alle tekstniveaus, en vond plaats twee dagen nadat de
Kwartaalinfo gehouden werd. Tijdens deze twee dagen werd de Kwartaalinfo geprotocolleerd, en konden de vragen voor de meting worden vervaardigd. De meting van het
functie- en het macroniveau kent dus een één-groeps-voor- en nameting, van de overige
niveaus kon alleen een achterafmeting plaatsvinden. In vergelijking tot meting 1 geeft
meting 2 het begrip weer dat beïnvloed is door de Kwartaalinfo-tekst (met of zonder
explicitering van de functie van een onderwerp) en de informatie die men gedurende de
twee dagen heeft verkregen, bijvoorbeeld tijdens informele besprekingen op het werk.
Bij de niet-Kwartaalinfo-deelnemers vonden de metingen voorafgaand (voorkennis) en na
afloop van de werkoverlegvergadering plaats. Deze kenden dus de vorm van een ééngroeps-voor- en nameting. Het verschil tussen meting 1 en 2 kan hier toegeschreven
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worden aan de wijze waarop de voorzitter de functie en de inhoud van het onderwerp
toelicht alsmede aan de informatie die het werkoverleg nog oplevert (bijvoorbeeld naar
aanleiding van vragen van deelnemers).
Aangezien de realisatie van de Kwartaalinfo’s afweek van hetgeen de directeur vooraf had
aangegeven, moet aangetekend worden dat bij de nametingen geen gebruik gemaakt kon
worden van dezelfde vragen met betrekking tot het macroniveau als bij de voormeting.
Derhalve zijn geen significantieberekeningen uitgevoerd, en kunnen de resultaten dan ook
niet anders dan met de grootste voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.
De resultaten van de nameting bij de deelnemers kunnen, zoals reeds aangegeven,
beïnvloed zijn door de tijdspanne van 2 dagen tussen de Kwartaalinfo en de meting. Deze
invloed kan zowel inhouden dat de deelnemers relatief laag zullen scoren (als gevolg van
het vergeten van de informatie) als dat zij hoog zullen scoren (als gevolg van een beter en
meer bezonken begrip van de informatie). De verwachting is dat het ’negatieve’ effect
(lager scoren) vooral op zal treden bij het microniveau, en het ’positieve’ vooral bij het
macroniveau.
Bij de deelnemers kan, net als bij de andere metingen, ook het sturingseffect van de
vragen van de voormeting (meting 1) optreden: de vragen geven immers aan welke
thema’s aan de orde komen, en men zal meer dan normaal gespitst zijn op deze onderwerpen, teneinde de nameting-vragen goed te beantwoorden. De deelnemers zijn na het
afnemen van meting 1 niet op de hoogte gebracht van meting 2.
Bij de niet-deelnemers zullen deze beide effecten niet optreden: de nameting vindt immers
direct na afloop van de vergadering plaats. Wel is het mogelijk dat zij over het algemeen
relatief hoog scoren, aangezien de tijd tussen de Kwartaalinfo en de werkoverlegvergadering waarop de informatie aan de orde wordt gesteld relatief lang is, en er gelegenheid te
over bestaat voor het verkrijgen van de informatie via andere, informele kanalen.
11 Weergave tekstbegripsmeting 1
Zie onder 13; voor een volledig overzicht van de resultaten zie Bijlage F.
12 Vergadering
De bijeenkomsten worden gekenmerkt door een sterk eenzijdige vorm van informatieuitwisseling: de directeur spreekt, en wordt zelden onderbroken door een vraag of een
opmerking. Wanneer sprake is van een vragensteller, is dit zonder uitzondering iemand uit
de hogere regionen van de staf.
De bijeenkomsten duren de gehele middag, waarvan effectief ongeveer 2,5 uur aan
informatie-overdracht wordt besteed. Men pauzeert uitvoerig voor koffie, en praat ook
langdurig na. Het is de enige formele gelegenheid voor een treffen met collega-chefs en
hoofden van dienst, en tevens bestaat de mogelijkheid de directeur te spreken, die – niet in
de laatste plaats vanwege de moeilijkheden waarin het bedrijf zich bevindt – zelden
aanwezig is.
Tijdens de Kwartaalinfo II verloopt de informatie-overdracht meer gestructureerd: de
directeur geeft door middel van overheadsheets de opbouw van elk thema weer en gaat in
algemene zin in op de functie van de gehele bijeenkomst, en soms op de functie van een
bepaald onderwerp.
De thema’s die tijdens de tweede bijeenkomst aan bod komen, worden al tijdens de
bijeenkomst als aanzienlijk moeilijker gekwalificeerd dan de thema’s van de eerste
bijeenkomst. Dit geldt met name over de onderwerpen ’organisatie en werkwijze’, die als
’abstract’ beoordeeld worden. Deze oordelen komen overeen met de inschattingen van de
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directeur: bij alle te behandelen thema’s geeft hij aan dat de voorkennis hierover gering of
zeer gering zal zijn. Het doorgeven van deze informatie op het werkoverleg verloopt dan
uiteraard ook moeizaam: de chefs blijken zelf niet goed te begrijpen waar het over gaat,
en wat de mogelijke gevolgen van de besproken maatregelen en plannen zijn.
13 Weergave tekstbegripsmeting 2
Zie voor een volledig overzicht van de resultaten Bijlage F.

a. Deelnemers Kwartaalinfo
Kwartaalinfo I
Met betrekking tot het macroniveau is een aanzienlijke kennistoename te constateren
tussen meting 1 en 2 (van 36,6% naar 78%). De doorgifte van de informatie tijdens het
werkoverleg verloopt iets minder goed (zie niet-deelnemers onder b): het macroniveau
stijgt wel aanzienlijk tussen meting 1 en 2, maar het percentage goede antwoorden blijft
toch nog op 50% steken (meting 1: 30,8%). Dit is niettemin een aardige prestatie wanneer
men beseft dat deze medewerkers lager in de hiërarchie van de organisatie gepositioneerd
zijn en allen in continudienst werken, en derhalve weinig informatie krijgen over beleidsaangelegenheden. Daar komt bij dat het linking-pin-systeem van de organisatie op het
moment van deze metingen nauwelijks functioneerde, de informatie waarover men kan
beschikken werd voornamelijk op informele wijze verkregen.

Kwartaalinfo II
Ondanks de duidelijke toelichting die de directeur gaf tijdens deze Kwartaalinfo op de
functie en het macrobegripsniveau, kunnen de resultaten van de metingen bepaald niet in
positieve zin geïnterpreteerd worden. De verklaring van de directeur hiervoor was het naar
zijn inschatting aanzienlijk hogere niveau van de moeilijkheidsgraad van de onderwerpen
in deze bijeenkomst, en de grote mate van onzekerheid over het voortbestaan van de
organisatie. De toename van het percentage goede antwoorden op macroniveau (van 34%
naar 57%) is hoog, niettemin blijft het een betrekkelijk lage score. De vraag gaat over het
thema ’organisatie en werkwijze’.
Ook de score op vragen over de functie van de Kwartaalinfo is laag (56%).

b. Niet-deelnemers Kwartaalinfo

Kwartaalinfo I
De resultaten die geconstateerd konden worden bij de deelnemers, vertonen zich eveneens
bij de niet-deelnemers, met de aantekening dat de meeste percentages lager zijn. De uitleg
van de belangrijkste punten van de Kwartaalinfo wordt door de deelnemers (de chefs, de
voorzitters van het werkoverleg) verzorgd, zodat de scores voor het overgrote deel
verklaard kunnen worden uit het (matige) begrip van de deelnemers, die tot de lager-
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opgeleiden in de organisatie behoren. Niettemin is er sprake van een toename van
macrokennis bij de niet-deelnemers.
De hoge microscore (82%, hoger dan de score van de deelnemers) kan verklaard worden
uit de grotere mate van (technische) kennis bij deze groep dan bij de chefs.

Kwartaalinfo II
Hoewel de toename van het macrobegrip hier aanzienlijk is (van 17% naar 34%) is de
score, evenals de overige resultaten, zonder meer laag te noemen. Hierbij speelt het
zogenaamde ’bodem-effect’: de kans dat de deelnemers een goed antwoord ’gokken’ is
25%; 17% (meting 1) scoort aanzienlijk lager dan deze gokkans. De problemen die de
deelnemers hadden met het begrijpen van de informatie, spelen hier waarschijnlijk mee.
Opvallend laag scoort het (toch eenvoudige) punt ’functie’, dat nu juist door de directeur
zo nadrukkelijk ingebracht was in de vergadering. Mogelijk is de functie door de chefs
niet of niet goed duidelijk gemaakt aan hun medewerkers.
14 Evaluatie
De verschillen tussen de twee onderzochte bijeenkomsten hebben een vergelijking tussen
de verschillende meetmomenten sterk bemoeilijkt; zoals reeds aangegeven bij punt 10,
meetmomenten, kunnen de resultaten slechts met de grootst mogelijke voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden.
De scores op het macroniveau vertonen (logischerwijs) een stijgende lijn in beide gevallen,
waarbij aangetekend dient te worden dat de vergelijking tussen de meting 1 en 2 bij beide
Kwartaalinfo’s in sterke mate bemoeilijkt werd door de wijze waarop de directeur de
onderwerpen uiteindelijk realiseerde, in vergelijking met de wijze waarop hij vooraf aangaf
de onderwerpen uit te willen werken. Hierdoor werd de mogelijkheid meting 1 en meting
2 te vergelijken in sterke mate bemoeilijkt.
De aanduiding van de functie scoorde bij Kwartaalinfo I zelfs hoger dan bij Kwartaalinfo
II, hetgeen opvallend is, aangezien de functie bij Kwartaalinfo I niet, en bij II wel
aangeduid werd.
De mogelijkheden van de Kwartaalinfo als instrument om de lagere echelons sneller en op
een minder vertekende manier te kunnen bereiken lijken beperkt, zeker wanneer de
informatie voor de deelnemers als moeilijk bestempeld kan worden. Niettemin, wanneer
men de uitgangspositie van de medewerkers op het laagste hiërarchische niveau in
ogenschouw neemt (door de continudienst in avond- en nachturen regelmatig langdurig
verstoken van de informatie die tijdens ’normale’ werktijden aangeboden wordt, de
geringere mogelijkheden tot informeel contact met medewerkers buiten de ploeg, het niet
aansluiten van het werkoverleg op het linking-pin-systeem, het lage opleidingsniveau van
deze groep medewerkers), dan is het effect soms opmerkelijk positief te noemen: de
percentages goede antwoorden verdubbelen in veel gevallen, vergelijk onderstaande
tabellen 6.6 en 6.7.
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onderzochte groep

niveau

meting 1

meting 2

Kwartaalinfo-deelnemers

macro

36.6 (n=90)

78 (n=36)

niet-Kwartaalinfodeelnemers

macro

30.8 (n=42)

50.6 (n=14)

tabel 6.6 Gemiddelde goed-scores macroniveau Kwartaalinfo I

onderzochte groep

niveau

meting 1

meting 2

Kwartaalinfo-deelnemers

macro

34.3 (n=46)

57 (n=32)

niet-Kwartaalinfodeelnemers

macro

17.7 (n=36)

34 (n=22)

tabel 6.7 Gemiddelde goed-scores macroniveau Kwartaalinfo II

Ten slotte kan opgemerkt worden dat het rendement van dit soort bijeenkomsten (in
termen van het overdragen van informatie en het laten doorgeven van informatie) niet
overschat moet worden. Verreweg de meeste scores van de niet-deelnemers zijn lager dan
van de deelnemers. Niettemin laat meting 2 steeds een grote toename zien ten opzichte
van de score van meting 1.
Aangetekend moet voorts worden dat, gegeven de (organisatie-)problemen waarvoor het
management zich gesteld zag en de beperkte mogelijkheden van het communicatiesysteem
op dat moment, via grote bijeenkomsten zoals de Kwartaalinfo informatie ook de lagere
echelons kan bereiken. Zie voor de achtergronden en een bespreking van de effecten van
grotere bijeenkomsten Reezigt en Vuijk (1991).
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Tekst 4: personeelsblad

Het onderzoek naar teksten in het personeelsblad moet ingeleid worden om een tweetal
redenen. De eerste reden is gelegen in de specifieke situatie van de produktie-organisatie,
de tweede reden hangt samen met de, methodologisch gezien, bijzondere situatie waarin
het onderzoek naar het functioneren van deze teksten uitgevoerd kon worden. In de
inleiding op de bespreking van de resultaten van de personeelsbladteksten ga ik in op deze
omstandigheden.
1. Het functioneren van het personeelsblad in de produktie-organisatie
Het verrichten van onderzoek naar het functioneren van het personeelsblad van deze
organisatie heeft een achtergrond die vergelijkbaar is met het onderzoek naar de mondelinge beleidspresentatie, waarover in de vorige paragraaf is gerapporteerd (6.6.4).
Hoewel het ook bij het personeelsblad om een parallel communicatiemiddel gaat, dat
normaliter louter ter ondersteuning van het reguliere (linking-pin-) communicatiesysteem
dient, is de situatie waarin de produktie-organisatie zich bevindt dermate zorgelijk, dat niet
gewacht kan worden op verbeteringen in het linking-pin-systeem.
Zoals bleek uit de voormeting (zie paragraaf 4.3.), wordt het personeelsblad hoog gewaardeerd. Echter, de indruk bestaat dat deze hoge waardering niet in de laatste plaats
veroorzaakt wordt door het niet goed functioneren van het linking-pin-systeem. De
medewerkers lijken het personeelsblad vooral te waarderen omdat zij via dit kanaal
überhaupt geïnformeerd worden. Een van de meest treffende oordelen waarmee deze
zienswijze ondersteund kan worden is de hoge waardering die het blad krijgt in verband
met het verkrijgen van werkgerelateerde informatie (informatie die in directe relatie staat
tot de uitvoer van het werk, zoals informatie die nodig is om een werkopdracht uit te
kunnen voeren). Het behoeft geen uitvoerig betoog dat een personeelsblad voor dat doel
principieel ongeschikt is. Een blik in het personeelsblad van deze organisatie leert
overigens dat deze informatie er ook niet in opgenomen is. De lezers halen echter, naar
het eigen oordeel, wèl werkgerelateerde informatie uit de teksten van het blad, informatie
die voor de uitoefening van de functie van direct belang zou zijn.
Het personeelsblad van de produktie-organisatie wijkt niet af van wat gewoonlijk onder
een dergelijk medium verstaan wordt. Het blad verschijnt maandelijks, en geeft naast
nieuws over personen binnen de organisatie (aanstellingen, promoties, en dergelijke)
informatie over beleidsontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van de gehanteerde
produktiemiddelen, technische ontwikkelingen en de eindprodukten. Laatstgenoemde
thema’s kunnen in de toekomst uiteraard mogelijk wel verbonden worden aan de taken die
een medewerker van de organisatie uitvoert, echter, op het moment van publiceren is deze
informatie nog lang niet aan de uit te voeren werkzaamheden te relateren. Onder beleidsinformatie wordt in dit verband ook verstaan informatie over projecten, zoals de projecten
die aan de orde kwamen bij de bespreking van de Kwartaalinfo-teksten (paragraaf 6.6.4).
Naast deze doelstelling gericht op het aan de medewerkers verschaffen van informatie over
de genoemde gebieden, wil de organisatie, aldus de redactieformule, ook de familieleden
van medewerkers en overige relaties informeren over de ontwikkelingen binnen het
bedrijf; het blad wordt daarom ook aan deze lezersgroepen toegestuurd.
Aangezien het blad een relatief hoge waardering kreeg van de medewerkers, was het de
wens van het management het blad bij het onderzoek te betrekken. Zoals gezegd, onder-
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schreef men de stelling dat eerst het linking-pin-systeem aangepast zou moeten worden,
maar in de gegeven omstandigheden wilde men het personeelsblad beter laten functioneren
in de interne communicatie. ’Beter’ wil in dit verband zeggen, dat in de artikelen duidelijk
gemaakt moest worden welke functie met de informatie beoogd werd te realiseren, dit niet
in de laatste plaats omdat het management het niet-bedoeld functioneren (zoals gezegd, als
verschaffer van werkgerelateerde informatie) wilde tegengaan. Men zou kunnen zeggen,
dat het management de normale, gangbare functie van het blad, en dan met name van de
artikelen waarin over beleidsontwikkelingen en technologische ontwikkelingen gerapporteerd werd, duidelijk wilde maken.
2. Methodologische overwegingen
Ten tweede moeten redenen genoemd worden die verbonden zijn met de onderzoeksmethode en de resultaten van het onderzoek. De resultaten tot op dat moment van het
onderzoek beperken zich tot het gebruik van functie-aanduiders bij een tweetal beleidsteksten van de politie-organisatie en een mondelinge presentatie bij de produktie-organisatie, waarbij het onderzoek naar laatstgenoemde tekst, vanwege de gesignaleerde problemen
met betrekking tot de wijze waarop de inhoud werd gerealiseerd, geen betrouwbare onderzoeksresultaten kon opleveren (er zijn derhalve geen significantie-berekeningen uitgevoerd). Bij de politie-organisatie is het mogelijk geweest de functie-aanduiders mondeling
en schriftelijk (ìn de tekst, niet door middel van een apart tekstgedeelte) te realiseren. De
resultaten van het onderzoek zijn niet bevredigend, er kon slechts in een geval een
significant resultaat geconstateerd worden.
Achteraf gezien (de gemiddelden-berekeningen werden reeds tijdens het onderzoek
uitgevoerd, de significantie-berekeningen op een later moment), was er reden het (tegenvallende) effect van het gebruik van functie-aanduiders te toetsen in een laboratoriumsituatie, zodat het effect van beïnvloedende factoren, zoals de situatie van de bij het
onderzoek betrokken organisaties, zoveel mogelijk dan wel geheel kon worden uitgesloten.
Men moet hier dan bijvoorbeeld denken aan het feit, dat het effect van functie-aanduiders
zelden of nooit geïsoleerd gemeten kan worden, aangezien er vrijwel altijd interveniërende
zaken als ’uitleg van de voorzitter’, ’verloop van de vergadering’ of ’belang voor de lezer
van hetgeen in de tekst aan de orde wordt gesteld’ de resultaten mede beïnvloeden.
De laboratoriumsituatie heeft echter in het specifieke geval van het meten van het effect
van de functie-aanduiders ook een nadelige kant: juist de kennis van de context wordt
geacht van invloed te zijn op het verwerkingsproces van de lezer. In een laboratoriumsituatie bestaat de voor de proefpersonen relevante context (zoals het communicatiesysteem
van een organisatie) niet. Een onderzoek naar teksten in het personeelsblad biedt de
mogelijkheid tot een soort ’tussenoplossing’: enerzijds wordt gebruik gemaakt van een in
een organisatie functionerende tekst alsmede een context en kennen de proefpersonen deze
context, anderzijds functioneert het personeelsblad niet in het (slecht functionerende)
linking-pin-systeem. Een tweede, bepaald niet onbelangrijk probleem, is dat de functieaanduiders in het geval van een personeelsblad nauwelijks meer aanduiden dan de
opmerking dat de in een van de teksten (tekst 1) opgenomen informatie op een moment in
de toekomst mogelijk gevolgen zal hebben voor de uit te voeren werkzaamheden van
gieters en smelters; tekst 2 heeft betrekking op het afvoeren van afval, en heeft daardoor
betrekking op de continuïteit van de organisatie (immers, wanneer het bedrijf het afval niet
zou kunnen afvoeren zou de produktie stilgelegd moeten worden), en niet op de specifieke
werkzaamheden van de verschillende medewerkers.
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Met de cursivering van de woordgroep achteraf gezien hiervoor wil ik duidelijk maken dat
dit inzicht in meer gedetailleerde zin ontstond op het moment waarop het verslag van het
onderzoek werd geschreven. Ten tijde van de interventie was wel duidelijk dat de
resultaten van de metingen bij de politie-organisatie niet de gewenste effecten hadden,
maar de oplossing voor dit probleem werd gezocht in een meer gecontroleerde, schriftelijke realisatiewijze van de functie-aanduiders. Onderzoek naar het gebruik van functieaanduiders in een laboratoriumsituatie werd ’toevallig’ mogelijk doordat de produktieorganisatie nauwkeuriger geïnformeerd wilde worden over het functioneren van het
personeelsblad (dit gezien de hierboven genoemde resultaten van de diagnose), inzonderheid over het functioneren van het personeelsblad als instrument om de motivatie van
werknemers op peil te houden of te krijgen. Het management meende dat, wanneer het
functioneren van de informatie in het personeelsblad zou worden benadrukt (in de zin van
het gebruik van functie-aanduiders, zoals ook geschiedde bij de Kwartaalinfo), het
personeelsblad beter benut zou kunnen worden als instrument om organisationele en
beleidsmatige informatie over te brengen op de medewerkers, zonder dat men afhankelijk
is van het niet goed functionerende linking-pin-systeem.
Het onderzoek naar het functioneren van het personeelsblad van de produktie-organisatie is
onder begeleiding van de onderzoeker uitgevoerd door Visser (1991), die haar onderzoek,
na een gedetailleerde beschouwing van de functie en waardering van het personeelsblad in
deze organisatie, heeft gericht op de vraag of de proefpersonen de teksten die voorzien
zijn van functie-aanduiders beter begrijpen dan wanneer deze aanduiders niet in de tekst
zijn opgenomen.

1 Organisatie
Produktie-organisatie
2 Data
Het onderzoek naar het functioneren van de personeelsbladteksten is uitgevoerd in de
periode voorjaar-zomer 1991.
3 (Van) Zender
Het personeelsblad is een uitgave van de produktie-organisatie, de redactie wordt gevormd
door enkele stafmedewerkers, waaronder de verantwoordelijke functionaris voor de in- en
externe communicatie en public relations.
4 (Aan) Ontvanger, in casu onderdeel/onderdelen (afdeling(en)) van de organisatie
Het blad wordt toegestuurd aan alle (750) medewerkers van de organisatie. Bij het
onderzoek is 8% van de medewerkers betrokken, geselecteerd volgens een gestratificeerde
methode, zodat de steekproef in proportie evenredig aan de opbouw van de organisatie is
samengesteld.
5 (Via) Communicatiestructuur
De gehanteerde structuur is een parallelle; formeel gezien functioneert het management
van de organisatie als zender en zijn alle medewerkers de ontvangers. De verantwoordelijkheid voor het blad is door het management toebedeeld aan de verantwoordelijke
functionaris voor in- en externe communicatie en public relations.
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6 Eisen communicatiestructuur
De verschijningsfrequentie van het blad is eenmaal per maand, met uitzondering van de
zomer, wanneer het julinummer gecombineerd wordt met het augustusnummer. In totaal
verschijnt het blad dus 11 maal per jaar.
7 Tekstinhoud
Zoals aangegeven betreft de inhoud van de personeelsbladteksten informatie over beleidsontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van de gehanteerde produktiemiddelen en
over eindprodukten. Bij het onderzoek zijn twee teksten betrokken:
– tekst 1: nieuwe transportmiddelen voor aluinaarde (’Hyperdense aluinaardetransport’);
– tekst 2: ovenpuintransporten naar de DDR (’Ovenpuin naar DDR’).
De inhoud van de twee teksten wordt hieronder kort weergegeven.

Tekst 1 Hyperdense aluinaardetransport
De aluinaardevulwagens die voor het transport van aluinaarde van de silo van de drogeluchtreiniging naar de elektrolyse-ovens gebruikt worden, worden vervangen. Het nieuwe
transportsysteem is door een organisatie (een der grootste aluminiumsmelters in Europa)
ontwikkeld.
Het nieuwe systeem heeft de naam ’hyperdense’ (letterlijk: superdicht), en werkt met een
stelsel van leidingen. Voorafgaand aan het transport door de leidingen wordt de aluinaarde
via een lichte overdruk beter verplaatsbaar gemaakt (door de opname van lucht tussen de
aluinaardekorrels).
Het systeem heeft als voordeel dat er weinig onderhouds- en bedrijfkosten zijn.
Lengte van de tekst: ongeveer 170 woorden, 1 pagina in het personeelsblad.
Tekst 2 Ovenpuin naar DDR
Vanaf medio augustus tot en met oktober 1991 wordt circa 9200 ton ovenpuin en circa
100 ton fluorhoudende stof afgevoerd naar de Deponie Schönberg in de DDR. Het Nederlandse ministerie van V.R.O.M., de Bondsrepubliek en de DDR hebben de benodigde
vergunningen voor respectievelijk de export, de doorvoer en de invoer verleend.
De export van afval naar de DDR is noodzakelijk omdat er in Nederland geen mogelijkheden meer bestaan voor het storten van grote hoeveelheden chemisch afval. Pas wanneer
de Maasvlakte-stortplaats in gebruik komt, bestaat er weer een mogelijkheid in Nederland.
De stortplaats Schönberg voldoet aan de milieuhygiëne-criteria die door de overheid voor
Nederland gehanteerd worden. Dat betekent dat het afval voldoende geïsoleerd wordt
opgeslagen, het afval gedurende lange tijd beheersbaar blijft en er regelmatig controles
plaatsvinden. De stortplaats ligt circa 5 kilometer van de grens tussen West- en OostDuitsland, heeft een oppervlakte van 168 hectare en een capaciteit van 1 miljoen ton afval
per jaar.
De afdichting bestaat uit een waterdichte mergellaag met een dikte van 290 meter, die
lekvrij is gemaakt. Tevens is op deze laag een folie van 2,5 mm aangebracht, waaronder
een drainage-systeem is geplaatst. Het afgevoerde water wordt gereinigd, nauwkeurig
gecontroleerd en, indien deze metingen een bevredigend resultaat laten zien, geloosd op
het oppervlaktewater.
De totale kosten voor het vervoer van afval naar deze stortplaats bedraagt 3 miljoen
gulden.
Lengte van de tekst: ongeveer 400 woorden, 2,5 pagina in het personeelsblad.
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8 Tekstfunctie
Per tekst kunnen de volgende primaire en secundaire tekstfuncties onderscheiden worden.
Tekst 1, Hyperdense aluinaardetransport
Deze tekst heeft als thema een ontwikkeling op technologisch gebied, die het mogelijk
maakt het aluinaardetransport op efficiëntere wijze te laten verlopen.
De ingebruikneming van dit systeem brengt veranderingen op de werkvloer met zich mee,
met name (uiteraard) voor de direct betrokken afdelingen waar deze grondstof voor
verwerking gereed gemaakt wordt en de Elektrolyse-afdeling (onderdeel Produktie). De
medewerkers van andere produktie-afdelingen krijgen ook te maken met (de gevolgen van)
de veranderde transportwijze van aluinaarde.
De primaire functie is het informeren over de komende veranderingen in de werkuitvoer
als gevolg van de veranderde bewerking van aluinaarde en het transport.
De secundaire functie heeft, gezien de situatie waarin de organisatie zich bevindt, vooral
betrekking op het motiveren van de medewerkers, door te laten zien dat in het bedrijf nog
investeringen plaatsvinden die een verbetering van de efficiëntie als doel hebben.
De primaire tekstfunctie zal van groter belang zijn voor de produktiemedewerkers dan
voor de overige personeelsleden. De secundaire tekstfunctie zal voor alle medewerkers
even belangrijk zijn.
Tekst 2, Ovenpuin naar DDR
Deze tekst heeft als thema het veiligstellen van het afvaltransport, mogelijk gemaakt door
een overeenkomst tussen Nederland, de Bondsrepubliek Duitsland en de DDR. Wanneer
het bedrijf hiervoor geen oplossing had kunnen bereiken, was een tijdelijke stillegging of
op zijn minst vermindering van de produktie op afzienbare termijn onvermijdelijk geweest.
De primaire functie van de tekst is het informeren van alle medewerkers over dit resultaat,
dat de continuïteit van de organisatie mogelijk maakt. De secundaire functie is vergelijkbaar met die van tekst 1, het aan de medewerkers laten zien dat er regelingen getroffen
worden die laten zien dat zowel het management als de nationale overheid nog geloof
heeft in de toekomst van het bedrijf.
De aanduiding van de functie van deze teksten bestond erin dat de relatie tussen de
informatie over het aluinaardetransport en de ovenpuinregeling en het gebruik van de
informatie in het dagelijkse werk in het begin van de tekst uiteen werd gezet. Aangezien
deze tekst niet besproken hoeft te worden in het werkoverleg, noch een conceptstatus heeft
die ter becommentariëring voorgelegd wordt, is deze wijze van functie-aanduiding niet
vergelijkbaar met de wijze waarop dat elders in het onderzoek aan de orde is. Wel kan
opgemerkt worden dat tekst 1 een voor de medewerkers concreet voorstelbaar effect in de
werksituatie heeft, terwijl tekst 2 een mogelijk effect op de gehele organisatie heeft, maar
geen effect heeft op de inrichting van de werkzaamheden van een individuele medewerker.
9 Inschatting moeilijkheid tekst
Over beide thema’s kon volgens de verantwoordelijken (de redactie) geen voorkennis
bestaan, aangezien nog niet eerder binnen de organisatie op enige wijze aandacht was
geschonken aan de in de teksten besproken veranderingen.
De RE-score van tekst 1 luidt 58,3, hetgeen leidt tot de beoordeling ’tamelijk moeilijk’.
De RE-score van tekst 2 luidt 37,3, hetgeen leidt tot de beoordeling ’moeilijk’.
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10 Meetmomenten
Het onderzoek had tot doel vast te stellen of het expliciteren van de functie-aanduiding het
verwerken van de tekst in positieve zin beïnvloedde. Daarom is van beide teksten (I en II)
een versie gemaakt met en een versie zonder functie-explicitering. Deze expliciteringen
zijn in de eerste alinea van de tekst opgenomen.
In tegenstelling tot alle andere onderzoeken die hier gepresenteerd worden is niet gewerkt
met vragen en multiple-choice-antwoorden, maar met stellingen die door de lezer beoordeeld moesten worden als goed of fout. Dit heeft uiteraard het nadeel dat de kans dat een
proefpersoon een antwoord goed gokt groter is dan bij de hier gepresenteerde multiplechoice-antwoordmogelijkheden. Voor deze onderzoeksopzet moest gekozen worden omdat
eerder bleek dat de medewerkers (die niet verplicht zijn aan het onderzoek deel te nemen,
de organisatie heeft zich slechts verplicht tot het verschaffen van de mogelijkheid om
onderzoek te verrichten) veel tijd nodig hadden voor het lezen van de antwoordmogelijkheden.
In tegenstelling tot de overige metingen, waar steeds van meting 1 en 2 sprake is, was het
bij het onderzoek naar de personeelsbladteksten uitsluitend nodig te beschikken over de
nametinggegevens (’meting 2’). De resultaten van de metingen met en zonder functieaanduiders kunnen in deze laboratoriumsituatie vrijwel uitsluitend door de onafhankelijke
variabele veroorzaakt worden.
11 Weergave tekstbegripsmetingen
De resultaten van de metingen kunnen gevonden worden in Bijlage G. Aan de metingen
heeft 8% van het binnen de organisatie aanwezige lezersbestand van het personeelsblad
deelgenomen.
Hoewel beide teksten zonder meer goed scoren met betrekking tot alle tekstbegripsniveaus,
kan wel geconcludeerd worden dat het expliciet maken van de (informerende) functie van
de tekst een positief effect heeft, vooral op het macroniveau.
12 Evaluatie
Er zijn, gezien de onvergelijkbaarheid met het toepassen van functie-aanduiders in de rest
van dit onderzoek, geen significantieberekeningen uitgevoerd. Wel kunnen de gemiddelde
goed-scores enig inzicht geven in het effect van functie-expliciteerders.
niveau

zonder functie (n=28)

met functie (n=28)

macro

76

81.3

meso

77.8

78.3

micro

92.3

92

tabel 6.8 Gemiddelde goed-scores per tekstniveau van beide personeelsbladteksten met en zonder functie-explicitering

De positieve invloed van de functie-expliciteerders op het macroniveau is van belang,
aangezien het personeelsblad juist de meer algemene gedachte met betrekking tot een
bepaald item wil overbrengen. In vergelijking met de totaalscore van de tekst zonder
functie-aanduiding scoort de tekst met aanduiding op het macro- en mesoniveau iets beter,
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terwijl het verschil op microniveau verwaarloosbaar is. Hierbij dient aangetekend te
worden dat het zogenaamde ’ceiling effect’ (’plafond-effect’) optreedt: de scores in de
conditie ’zonder functie-aanduiding’ zijn reeds dermate hoog dat daardoor de analyse van
het effect van het gebruik van functie-aanduiders bemoeilijkt wordt (Vogt 1993: 31; zie
ook Hacquebord 1989). De verschillen in resultaten tussen tekst 1, waarvan de functie
voor de medewerkers concreter is aan te geven, en tekst 2, die betrekking heeft op de
organisatie als geheel, is aanzienlijk: tekst 1 geeft op elk niveau een betere score te zien
bij het gebruik van functie-expliciteerders, terwijl tekst 2 alleen een betere macroscore te
zien geeft.
Bij het experiment met de teksten in het personeelsblad was het mogelijk de lezers in een
testomstandigheid te plaatsen die het effect van storende variabelen (zie ’onder methodologische overwegingen’, eerder in deze paragraaf) meer beperkte dan in de overige (’real
life’-)testsituaties die in de rest van het onderzoek mogelijk zijn. De lezer werd bij het
onderzoek naar de personeelsbladtekst een bepaald perspectief aangeboden (met of zonder
functie-aanduiding), waarmee de tekst gelezen diende te worden. Bij het onderzoek gaat
het om het effect van beide perspectieven: wanneer deze in voldoende mate contrasteren,
is de kans op verschillen in het testresultaat groter. Dergelijk onderzoek naar het effect
van verschillende leesperspectieven is ook uitgevoerd door Peeck (in Van den Hoven en
Korpel 1989), waarbij ik moet opmerken dat Peeck duidelijk verschillende leesperspectieven hanteerde, terwijl in mijn onderzoek lezers bij de conditie ’zonder functie-aanduiding’
toch een functie-aanduiding gehanteerd hebben. Niettemin liet de test verschuivingen zien
die in positieve zin te interpreteren zijn ten aanzien van het gebruik van functie-aanduiders.
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Tekst 5: beleidstekst ’preventief onderhoud’

1 Organisatie
Dienstverlenend bedrijf
2 Data
Het rapport ’Preventief onderhoud’ werd in oktober 1990 afgerond. Het is geschreven in
opdracht van het hoofd van de hoofdafdeling Kabelnetten (KN). In december 1990 werd
het conceptrapport in het KN-overleg formeel vastgesteld, en aan alle storingsdienstmedewerkers rondgestuurd. In januari werd het op het werkoverleg van deze medewerkers
behandeld.
3 (Van) Zender
Het Hoofd KN is de formele verzender van het rapport, dat is opgesteld door een ad hocwerkgroep.
4 (Aan) Ontvanger, in casu onderdeel/onderdelen (afdeling(en)) van de organisatie
Het rapport wordt verzonden aan de storingsdienst (onderverdeeld in ’groepen’).
5 (Via) Communicatiestructuur
Het rapport wordt verzonden via de linking-pin-structuur: van Hoofdafdelingschef KN via
chef storingsgroepen naar de groepen.
6 Eisen communicatiestructuur
Het Hoofd KN wil de reacties op het rapport bespreken op het eerstvolgende werkoverleg,
het overleg van februari 1991.
7 Tekstinhoud
Het onderhoud aan telefooncentrales wordt onderverdeeld in curatief en preventief
onderhoud. De kerngedachte van het rapport is dat activiteiten op het gebied van preventief onderhoud in de dagelijkse werkzaamheden opgenomen moeten worden, omdat het
goedkoper en klantvriendelijker is dan het plegen van curatief onderhoud. Deze kerngedachte is in Hoofdstuk 1 weergegeven, te zamen met een overzicht van de opbouw van het
rapport.
Hoofdstuk 2 geeft de doelen specifiek weer: ten eerste, het aantal curatieve handelingen
zal moeten dalen naar 4000 per jaar in 1992, door het percentueel opvoeren van het aantal
preventieve handelingen. Het tweede doel is het verbeteren van het imago van de organisatie, door de betrouwbaarheid van het systeem te laten toenemen en het aantal noodzakelijke reparaties te verminderen. Het aantal klachten dat leidt tot curatief onderhoud zal dan
dalen, wat de gewenste imagoverbetering tot gevolg moet hebben.
Hoofdstuk 3 geeft de achtergronden van het huidige onderhoudsprobleem weer: door de
grote werkdruk krijgt het curatief onderhoud voorrang, daarnaast worden binnen dit deel
van de organisatie allerlei ingrijpende projecten uitgevoerd waardoor men geen tijd heeft
voor preventief onderhoud en ten slotte zijn de medewerkers waarschijnlijk niet geïnteresseerd in een (hoog-technisch en gecomputeriseerd) preventief onderhoudssysteem
(’systeem X’).
Dit Hoofdstuk geeft ten slotte nog een overzicht van de wijze waarop andere onderdelen
van de landelijke organisatie het onderhoud geregeld hebben. Sommige werken met
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systemen vergelijkbaar met X. Er wordt ten slotte ingegaan op de vraag wie wanneer de
gegevens die het systeem oplevert analyseert en hoe binnen de organisatie het preventief
onderhoud in organisatorische zin gestalte heeft gekregen.
In Hoofdstuk 4 wordt uitgegaan van het gaan gebruiken van systeem X (implementatie).
Eerst wordt een overgangsfase beschreven, waarin de problemen uit het systeem gehaald
moeten worden, daarna vindt de definitieve invoering plaats.
De invoering van het systeem wordt begeleid door een projectgroep, bestaande uit 5
personen; de kwalificaties van deze medewerkers worden aangegeven, evenals de noodzakelijke tijdsinvestering en de benodigde voorzieningen zoals materialen. Ten slotte wordt
een planningsvoorstel gedaan, waarin precies is aangegeven welke activiteiten wanneer
ondernomen moeten worden, en er wordt een kostenoverzicht gegeven.
Lengte van de tekst: ongeveer 3000 woorden, 9 pagina’s exclusief bijlagen met schema’s,
meetgegevens, selectiecriteria projectgroep, en dergelijke.
8 Tekstfunctie
De primaire functie van de tekst is het informeren van de medewerkers over het project en
ze te laten reageren op de voorstellen die in de projectbeschrijving worden ontwikkeld.
Tevens kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor het projectteam.
Deze primaire functies worden niet expliciet gemaakt in de tekst, maar mondeling
overgebracht door de voorzitters van het werkoverleg. Het was de eerste keer dat het
functioneren van een bepaalde tekst binnen deze organisatie onderwerp van onderzoek
was, en men meende dat kon worden volstaan met het tijdens het KN-overleg benadrukken
van deze functie. De chef van de betrokken groep medewerkers is aanwezig bij het KNoverleg.
De secundaire functie is om de medewerkers zoveel mogelijk te motiveren ten aanzien van
het project om voldoende draagvlak te verkrijgen voor het in gang zetten van het preventief-onderhoudsproject. Het welslagen van het project betekent een afname van de
curatieve werkzaamheden, die juist door de storingsgroepen worden uitgevoerd. Het
project kan door de medewerkers ervaren worden als een bedreiging. Het zo vroeg
mogelijk betrekken van de medewerkers bij het project heeft als doel deze bedreiging weg
te nemen. Wanneer het project slaagt zullen ook zij immers meer bij preventieve dan
curatieve werkzaamheden betrokken raken. Aangetekend moet worden dat zij dan een
opleiding moeten volgen, aangezien bij preventief onderhoud gebruik gemaakt wordt van
computertechnologie, waarvan zij geen kennis hebben.
9 Inschatting moeilijkheid tekst
Met betrekking tot de technische informatie over het onderhoudssysteem X verwachten het
hoofd Kabelnetten en de schrijver van het rapport geen problemen: de medewerkers
hebben ruimschoots voldoende technische kennis om deze informatie te kunnen begrijpen.
Met betrekking tot het project hebben zij vrijwel geen voorkennis. Het thema ’preventief
onderhoud’ is weliswaar eerder aan bod geweest binnen de organisatie, maar nimmer is
over dit specifieke systeem gesproken. Dat betekent dat de algemene doelen van de tekst,
zoals het inzicht dat preventief onderhoud wenselijker is dan curatief onderhoud, wel
bekend moeten zijn, maar de informatie over dit specifieke onderhoudssysteem niet.
De RE-score luidt 49, hetgeen leidt tot de beoordeling ’tamelijk moeilijk’.
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10 Meetmomenten
De metingen zijn georganiseerd volgens het stramien van mondelinge realisatie van de
functie-aanduiders. De eerste tekstbegrips- en functiemeting werd afgenomen aan het begin
van de vergadering, nadat de deelnemers het rapport hadden ontvangen en gelezen. In het
rapport is, zoals gezegd, geen aanduiding opgenomen ten aanzien van de beoogde functie.
Na afloop van het vergaderonderwerp werd een tweede meting afgenomen.
De verschillen tussen de meetmomenten zijn dus slechts deels afhankelijk van de wijze
waarop de voorzitters de functie-aanduiders realiseren. Aangezien dit de eerste meting was
in verband met het functioneren van een tekst, was het de bedoeling om althans een
indicatie te verkrijgen over het functioneren van teksten.
11 Weergave tekstbegripsmeting 1
Zie voor een overzicht van de resultaten Bijlage H.
De meting laat op alle punten gemiddeld een niet meer dan matige score zien (rond de
50% à 60% goede antwoorden; zie het overzicht van de ’goed-scores’ onder 14). Ten
aanzien van de functie, waarover tot op dat moment dus geen informatie is ontvangen,
wordt gemiddeld genomen iets boven de 50% goed gescoord. Hier moet wel worden
aangetekend dat het niet goed beantwoorden van deze vragen verklaard kan worden uit de
tot dan toe gangbare (maar nimmer expliciet gemaakte) opvattingen over de functie van dit
soort teksten, te weten dat zij louter ter informatie dienen.
12 Vergadering
Tijdens de vergadering werd de functie van de tekst door de chef (voorzitter) in zijn
inleiding verwoord. Dit gebeurde niet steeds adequaat. De chef maakte duidelijk dat de
storingsgroepmedewerkers hun belangstelling voor deelname aan de op te richten projectgroep kenbaar konden maken, maar verder presenteerde hij de informatie over het voorstel
voor het preventief onderhoud als een genomen beslissing, waarover geen discussie meer
mogelijk was. Een inhoudelijke bespreking van het plan vond dan ook niet plaats; de
voorzitter besprak de nota paginagewijs. De vergadering stond ten slotte alleen nog stil bij
de problemen in verband met de uitvoer van taken die zich zouden kunnen voordoen
indien een of twee medewerkers van de groep toe zouden treden tot de projectgroep.
Overigens is de teneur van de vergadering bepaald niet positief ten aanzien van het plan:
men verwacht dat het aantal curatieve storingen niet zal dalen, en dat het implementeren
van een nieuw systeem alleen maar meer werk met zich mee zou brengen.
13 Weergave tekstbegripsmeting 2
De tweede meting laat een teleurstellend – maar gezien het voorafgaande, niet geheel
onverwacht – resultaat zien: een van de functievragen en de macrovraag worden duidelijk
minder goed beantwoord dan die tijdens meting 1. De score op de functievragen laat zien
dat de medewerkers de functie zoals deze door de chef gezien wordt (een mededeling over
een genomen beslissing) volgen.
Met betrekking tot het macrotekstbegripsniveau doet zich een welhaast dramatische daling
van de goed-score voor, dit ondanks het feit dat het rapport expliciet de kerngedachte van
de tekst weergeeft. Men kiest nu evenveel voor twee subdoelen, die ook als zodanig
geformuleerd zijn in het plan.
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14 Evaluatie
Het doel van het communiceren van dit plan, primair het verkrijgen van reacties op de
voorstellen en secundair het verkrijgen van draagvlak voor de implementatie van het
preventief onderhoud, werd bepaald niet bereikt: de macroscore gaat achteruit.
Geen van de scores op de tekstbegripsniveaus vertoont een significante wijziging, noch op
item-niveau, noch op het niveau van de gemiddelden.
Het oordeel over de tekst (vraag 8) vertoont wel een significant verschil tussen meting 1
en 2: het oordeel van de deelnemers is significant negatiever bij meting 2 in vergelijking
met meting 1: men vindt de tekst onduidelijk qua doelstelling en inhoud.
De indruk bestaat bij het management dat de dreiging die van het plan uitgaat – meer
werkdruk, de dreiging van een nieuw systeem – de bespreking overschaduwde. Dit wordt
mede veroorzaakt doordat de chef de functie van de tekst niet duidelijk over het voetlicht
heeft gebracht. Overigens kan de indruk van het management niet empirisch onderbouwd
worden.
De resultaten van de metingen (zie onderstaande tabel) zijn, zowel vanuit de doelen die
het KN-overleg met het communiceren van het plan had als, daarop aansluitend, vanuit het
perspectief van het gebruik maken van functie-aanduiders, ronduit slecht te noemen.
Wanneer de slechte scores – zoals hierboven gebeurt – gerelateerd worden aan de omstandigheden van de organisatie, moet hierbij wel nadrukkelijk aangetekend worden dat dit
zoeken naar een aannemelijke verklaring buiten de ’scope’ van dit onderzoek valt. Er
wordt immers een relatie gelegd tussen het gebruik van functie-aanduiders, de tekstbegripsscores en specifieke omstandigheden als ’dreiging’, waarover geen data verzameld
zijn, op basis waarvan dergelijke relaties inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het zijn
slechts mogelijke veronderstellingen van het management en de onderzoekers. Overigens
laat de score van vraag 1 van de twee gebruikte functie-vragen bij meting 2 een toename
zien ten opzichte van meting 1 (zij het geen significante), terwijl het resultaat van vraag 2
een sterke afname laat zien. Het slechte totaalresultaat wordt sterk beïnvloed door het
resultaat van vraag 2. Vraag 2 gaat over de wijze waarop de resultaten van de bespreking
van het rapport over preventief onderhoud via het communicatiesysteem gecommuniceerd
worden. In concreto ging het om de volgende kwestie: is de regiochef dan wel de
hoofdafdelingschef degene naar wie het resultaat van het groepsoverleg gestuurd wordt, en
degene die de commentaren van de groepen verwerkt tot een definitieve tekst over
preventief onderhoud? (Het goede antwoord was: de hoofdafdelingschef.)
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde goed-scores.
niveau

meting 1 (n=14)

meting 2 (n=14)

Pearson Chi-kwadraat

functie

57.1

53.2

.479

macro

50

28.5

.167

meso

53.5

60.7

.856

micro

53.5

57.1

.153

tabel 6.9 Gemiddelde goed-scores per niveau beleidstekst preventief onderhoud
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Een resultaat als het bovenstaande is voor een organisatie uiteraard niet acceptabel. De
gang van zaken is voor het hoofd KN en zijn directe medewerkers aanleiding geweest om
in het vervolg het aangeven van de functie van de tekst minder aan de chef of voorzitter
van een vergadering over te laten, en deze functies meer zelf, op schriftelijke wijze, te
bepalen.
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Tekst 6: beleidstekst ’uitbestedingen’

1 Organisatie
Dienstverlenend bedrijf
2 Data
De tekst voor de nota ’Uitbestedingsbeleid’ is geschreven in de periode novemberdecember 1990. De nota is vastgesteld in het KN-overleg van december 1990, en behandeld in de verschillende regio- en werkoverleggen in de periode januari-maart 1991.
3 (Van) Zender
De formele zender is het Hoofd Kabelnetten, de opsteller van de nota is een van de
regiochefs.
4 (Aan) Ontvanger, in casu onderdeel/onderdelen (afdeling(en)) van de organisatie
De nota is aan alle medewerkers van de afdeling KN gezonden die te maken hebben met
onderaannemers: dat zijn alle KN-afdelingen minus de storingsgroepen.
5 (Via) Communicatiestructuur
De nota werd verzonden via de linking-pin-structuur: van KN-overleg via regio-overleg
naar werkoverleg.
6 Eisen communicatiestructuur
De nota moest zo spoedig mogelijk vastgesteld worden, gezien het belang van het thema.
Door de frequenties van de verschillende vergaderingen betekende dat dat terugkoppeling
binnen 6 weken moest plaatsvinden. Dat is niet gelukt: in een regio werd de nota niet
binnen de voorgeschreven vergadercyclus behandeld. De terugkoppeling kostte uiteindelijk
ruim 4 maanden.
7 Tekstinhoud
De beleidsnotitie ’Uitbestedingen’ gaat over werkzaamheden die in opdracht van de
dienstverlenende organisatie door onderaannemers uitgevoerd worden. Dergelijke werkzaamheden moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie stelt. Om dat te
kunnen vaststellen moet er eigenlijk voortdurend of tenminste zeer regelmatig toezicht op
de werkzaamheden gehouden worden. Een dergelijke controle is te tijdrovend en te duur
om uit te voeren. De nota geeft aan op welke wijze werk uitbesteed kan worden zonder
toezicht te houden op de werkzaamheden. De oplossing houdt in dat deze werkzaamheden
voortaan uitsluitend uitbesteed kunnen worden aan ISO-gecertificeerde bedrijven, onderaannemers van KN die voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria op het gebied van werkprocessen en produkten.
In de nota wordt, na een algemene inleiding op het thema zoals hiervoor beschreven
(Hoofdstuk 1), in Hoofdstuk 2 beschreven om welk probleem het precies gaat. Tevens
wordt de relatie gelegd met het begrip ’kwaliteit’.
In Hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe welke werkzaamheden uitbesteed worden.
In dit hoofdstuk wordt eerst aangegeven welke onderdelen van die werkzaamheden zich
lenen voor controle door middel van metingen. Opgemerkt wordt dat die metingen door de
aannemer zelf verricht kunnen worden, en dat het voldoen aan vastgestelde eisen een
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certificaat voor de onderaannemer kan opleveren. Vervolgens wordt een kosten-batenanalyse gemaakt van ’uitbestedingen zonder toezicht’.
Ten slotte wordt ingegaan op de kwaliteitsborging en certificering. Beschreven wordt wat
deze begrippen inhouden, en wat het beleid van de dienstverlenende organisatie is ten
aanzien van kwaliteitsborging. Er wordt een voorbeeld gegeven van een aannemer die voor
verschillende bedrijven werkt, en voor die bedrijven al aan bepaalde kwaliteitseisen moet
voldoen.
Hoofdstuk 4 schetst een plan van aanpak: hoe uitbestedingen zonder toezicht gerealiseerd
kunnen worden, hoe gecertificeerd kan worden, en vanaf wanneer er alleen nog met
gecertificeerde aannemers gewerkt mag worden.
Lengte van de tekst: ongeveer 2500 woorden, 7 pagina’s.
8 Tekstfunctie
De primaire tekstfunctie is expliciet weergegeven op een apart bij de tekst gevoegd blad
(de ’covernote’). Voor deze aanpak is gekozen vanwege de ervaring met de vorige tekst
bij deze organisatie (zie paragraaf 6.6.6), toen de chefs van de afdeling de functie
mondeling over dienden te brengen.
De primaire tekstfunctie is verdeeld in een algemeen deel en een specifiek deel.
De functie van het algemene deel is als volgt omschreven:
– het informeren van de KN-medewerkers over het concept-uitbestedingsbeleid van KN;
– vragen, reacties verkrijgen van medewerkers teneinde het beleid te kunnen vaststellen.
De functie ten aanzien van de tekst is als volgt gepreciseerd:
– bevat de tekst onduidelijkheden?
– geef aan hoe de kwaliteit van een aannemer vastgesteld, gemeten kan worden (verwezen wordt naar het specifieke hoofdstuk van de notitie) met als doel te komen tot een
standaard-werkwijze;
– is vroegtijdige afstemming in geval van samenleggen (met een ander, doorgaans
nutsbedrijf) voldoende mogelijk?
De tekst heeft als secundaire functie het betrekken van de medewerkers bij de beleidsvorming en - vooral - het laten zien dat, met name de verzelfstandiging van het dienstverlenende bedrijf (die in deze periode net achter de rug is) in de concrete werkzaamheden
een verandering met zich meebrengt.
9 Inschatting moeilijkheid tekst
De aangeschreven medewerkers hebben allemaal dagelijks te maken met werkzaamheden
die door onderaannemers worden uitgevoerd. De verwachtingen van het hoofd KN ten
aanzien van de voorkennis zijn dan ook behoorlijk hooggespannen: de inhoud van de tekst
is volgens hem te kwalificeren als ’niet moeilijk’.
De RE-score luidt 43, hetgeen leidt tot de beoordeling ’moeilijk’.
10 Meetmomenten
Meting 1 werd aan het begin van de vergadering afgenomen, waarna de tekst met functieaanduiders gelezen werd; daarna werd meting 2 afgenomen. Dit houdt in dat het verschil
tussen meting 1 en 2 teruggevoerd kan worden op informatie in de tekst en de covernote.
Het relatief grote tijdsbeslag dat de metingen eerder op de vergaderduur gelegd hadden,
hebben geleid tot de beslissing dat de metingen beperkt zouden worden. In plaats van 4
antwoordmogelijkheden werd nu gekozen voor 3. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de
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vergelijkbaarheid van deze (en de volgende) metingen met de eerdere metingen: de
’gokkans’ is gestegen tot 33%.
11 Weergave tekstbegripsmeting 1
Voor een overzicht van de resultaten van de eerste tekstbegripsmeting wordt verwezen
naar bijlage I. Daaruit blijkt dat de goed-scores zeer matig zijn, met name op het macroniveau. Dit betekent dat de voorkennisinschatting van het Hoofd KN te optimistisch was. De
functie-inschatting scoort eveneens matig (57%).
12 Vergadering
De vergaderingen werden sterk beïnvloed door een factor die vooraf noch door het Hoofd
KN, noch door de leden van het KN-overleg, noch door de onderzoekers onderkend werd,
alhoewel hij logisch volgt uit de secundaire tekstfunctie.
In de tekst werd aangegeven dat in de toekomst de controleurs (’toezichthouders’) niet
langer op grond van ervaring en dienstjaren geselecteerd werden, maar op grond van
management-kwaliteiten. Daardoor zagen veel medewerkers hun toekomstperspectieven
(bevordering tot chef) – naar hun oordeel – in één klap teniet gedaan. Dit ondanks de toelichting die (door de chefs benadrukt) eveneens in het rapport was opgenomen, waarin
gesteld werd dat de beleidswijziging in de directe toekomst geen effect zou hebben op het
personeelsbeleid. Niettemin ging een groot deel van de vergadering over de (met name
financiële) gevolgen voor de medewerkers. De inschatting van de medewerkers bleek een
half jaar later, na verschijning van een gewijzigd personeels- en beoordelingsbeleid,
overigens niet geheel ongegrond te zijn.
De primaire functie van de tekst bleek tijdens de vergadering goed gerealiseerd te worden,
met name daar waar de functie heel sterk gerelateerd was aan concrete voorstellen die in
de tekst gedaan worden: men kwam met veel ideeën over de meting van de kwaliteit van
een onderaannemer.
13 Weergave tekstbegripsmeting 2
Wellicht als gevolg van de sterke nadruk tijdens de vergadering op de bedreiging die van
het rapport uit ging, liet de tweede meting over de hele lijn een negatiever beeld zien, met
als uitzondering het functieniveau. Dat niveau scoorde beter dan tijdens de voormeting.
14 Evaluatie
Op itemniveau kon geen significant verschil geconstateerd worden tussen meting 1 en 2.
Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde-scores, valt op dat het functieniveau een
significante positieve verbetering laat zien (α = .044). Het mesoniveau verandert ook
significant, zij het negatief (α = .091 neg.). Ook de oordeelsvraag laat een significant
negatieve verandering zien: men vond de tekst onduidelijk qua doelstelling en inhoud.
Onderstaande tabel geeft het overzicht van de gemiddelde goed-scores.
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niveau

meting 1 (n=35)

meting 2 (n=37)

Pearson Chi-kwadraat

functie

53

61.5

.044**

macro

57.7

54.1

.207

meso

57.7

54.1

.091**neg

micro

67.7

66.7

.934

tabel 6.10 Gemiddelde goed-scores per niveau beleidstekst uitbestedingen

Het werken met een expliciete aanduiding van de functie van de tekst werd binnen de
organisatie, en dan met name op het niveau van het Hoofd KN en zijn direct ondergeschikten (regiochefs), redelijk positief beoordeeld. Een nadeel was dat de regio’s nog niet
in staat bleken de (door de regiochefs) gemaakte afspraken met betrekking tot de terugkoppelingssnelheid na te komen. De deelnemers aan het regio- en werkoverleg oordeelden
positief over de functie-aanduiders, omdat daardoor de bespreking op de vergadering meer
gestructureerd kon verlopen. Dit ondanks de nadruk op de mogelijke toekomstige bedreigingen ten aanzien van de eigen carrière, die de boventoon voerde tijdens de besprekingen.
De terugkoppeling werd goed gerealiseerd, en de nota kon op basis van de informatie van
de medewerkers door de schrijver aangepast worden, waarna accordering door het KNoverleg volgde.
Een punt dient nog opgemerkt te worden: de functie-aanduiders werden door de deelnemers aan het KN-overleg vastgesteld, een taak die uitvoerige bespreking vereiste. Men
realiseerde zich (naar eigen zeggen, ’voor het eerst in 25 jaar’) dat het communiceren van
teksten meer kan inhouden dan het overdragen van informatie: de beleidsbeslissingen
blijken ook door de medewerkers inhoudelijk verbeterd te kunnen worden, en deze wijze
van behandeling blijkt – naar het gevoel van de chefs – tot een daadwerkelijke betrokkenheid te kunnen leiden. Wel kostte het hen zelf veel tijd en moeite aan te geven wat nu
eigenlijk de functie van deze wijze van communiceren is.
Het negatieve effect van het gebruik van mondelinge functie-aanduiders is, zoals uit deze
meting blijkt, veranderd in een significant positief effect, nu schriftelijke functie-aanduiders gebruikt worden. Dit leidt tot twee elkaar aanvullende conclusies:
– ten eerste, functie-explicitering dient niet op mondelinge wijze plaats te vinden, maar
via schriftelijke bewerking van de tekst of apart gerealiseerd bij de tekst;
– ten tweede, het nut van de covernote lijkt aannemelijk te zijn gezien de resultaten van
het communicatieproces en de score op het functieniveau, dit ondanks de tegenvallende
begripsscores.
Desondanks kunnen de extra inspanningen met betrekking tot het duidelijk maken van de
functie, nog niet zonder meer positief beoordeeld worden, immers, het oordeel van de
medewerkers over inhoud en doelstelling van de tekst blijft negatief. Dit kan te maken
hebben met de inhoud van de tekst, die, zoals aangegeven, mogelijk bedreigend kan zijn
voor de medewerkers. Ook hier moet geconcludeerd worden dat mogelijk storende
variabelen, die niet in de opzet van het onderzoek konden worden voorzien, van invloed
waren op de resultaten.
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Tekst 7: beleidstekst ’informatiebeveiliging’

1 Organisatie
Dienstverlenende organisatie
2 Data
De tekst (met een begeleidende videoband) werd verzonden in september 1991. De
behandelingen op het werkoverleg vonden plaats in de maand oktober 1991, de besluitvorming eveneens.
3 (Van) Zender
De tekst werd vervaardigd door het hoofd KN. De video werd vervaardigd door een
gespecialiseerde concern-afdeling.
4 (Aan) Ontvanger, in casu onderdeel/onderdelen (afdeling(en)) van de organisatie
De notitie werd aan alle KN-afdelingen verzonden.
5 (Via) Communicatiestructuur
De notitie werd via de linking-pin-structuur verzonden: van KN-overleg via regio-overleg
naar werkoverleg. De terugkoppeling vond eveneens via deze linking-pin-structuur plaats.
6 Eisen communicatiestructuur
De tekst diende behandeld te worden op het eerstvolgende werkoverleg, de terugkoppeling
diende zo snel mogelijk plaats te vinden via de linking-pin-structuur.
7 Tekstinhoud
De tekst heeft betrekking op het beveiligen van informatie die zich bevindt binnen de
organisatie. Deze informatie is grotendeels vertrouwelijk, of omdat de telecommunicatiesystemen waarmee de organisatie werkt door haar zijn ontworpen, of omdat het informatie
over klanten van de organisatie betreft. De informatie is overal in de bedrijfsruimten te
vinden: op papieren die in kasten zijn opgeslagen, op floppy’s en in computersystemen.
De toegankelijkheid van de bedrijfsruimten is groot, ondanks de beveiliging van de
gebouwen van de organisatie.
De tekst geeft vooral een waarschuwing: diefstal van gegevens is eenvoudiger dan men
denkt, en men ziet ook niet zo snel in dat gegevens voor anderen van belang kunnen zijn.
Vervolgens wordt een aantal concrete problemen genoemd bij de locaties die onder KN
vallen.
Ten slotte wordt een aantal acties voorgesteld die moeten leiden tot een verbeterde beveiliging van informatie.
Lengte van de tekst: ongeveer 750 woorden, 3 pagina’s.
8 Tekstfunctie
De primaire tekstfunctie is:
– zorg dragen voor een veel waakzamer, meer alert gedrag van de medewerkers;
– een inventarisatie maken van de beveiliging en beveiligingsproblemen van de werkomgeving;
– voorstellen bespreken om de beveiliging van de gegevens te verbeteren.
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De functie werd door de voorzitters van de vergadering mondeling duidelijk gemaakt. Er
is geen gebruik gemaakt van een schriftelijke realisatie in verband met de tijdsdruk: het
KN-overleg had de vorige keer veel moeite gehad de functie van de tekst aan te geven,
daar was in dit geval geen tijd voor, zo oordeelde men. Dit ondanks het feit dat eerder
bleek dat een schriftelijke realisatie effectiever bleek te zijn (zie paragraaf 6.6.7). Daarnaast hoeft bij een schriftelijke realisatie niet elke voorzitter van een werkoverleg zelf te
bedenken hoe de functie aan de medewerkers duidelijk gemaakt moet worden, zodat het
argument dat door het KN-overleg gehanteerd wordt niet geheel kan overtuigen.
Het hoofd KN had het communicatieproces rond het thema informatiebeveiliging gekozen
als een test in verband met de tijdigheid van de terugkoppeling. Bij het communicatieproces rond de vorige tekst die terugkoppeling vereiste (over ’uitbestedingen’) bleek dat
niet alle regio’s zich aan de eisen hadden gehouden; nu zou bekeken worden of een tijdige
terugkoppeling mogelijk was.
9 Inschatting moeilijkheid tekst
De problemen hebben betrekking op zeer bekende gegevens: de medewerkers hebben
kennis van de informatie die binnen de organisatie is opgeslagen. De belangstelling die
derden voor deze gegevens hebben zal minder bekend zijn.
De beveiliging van de organisatie wordt geassocieerd met het pasjessysteem en de
beveiligingsdienst. Het doel van de tekst is de medewerkers te laten inzien dat ook zij
verantwoordelijk zijn voor het beveiligen van eigendommen van de organisatie.
De tekst sluit af met een aantal voorbeelden uit de directe werkomgeving: diskettes die
overal liggen, te eenvoudig te achterhalen wachtwoorden, belangrijke papieren in nietafgesloten ruimten, beveiligde deuren die open staan, en dergelijke.
De RE-score luidt 51, hetgeen leidt tot de beoordeling ’tamelijk moeilijk’.
10 Meetmomenten
Gezien de mondelinge realisatie van de functie-aanduiders werd na lezing van de tekst
meting 1 verricht, dan volgde de vergadering en na afloop van het bespreekpunt werd
meting 2 verricht. Aan het begin van het bespreekpunt werd de video bekeken.
11 Weergave tekstbegripsmeting 1
Zie voor een overzicht van de resultaten Bijlage J.
De kennis met betrekking tot het functioneren van de tekst scoort matig, ondanks dat het
volgens een bepaalde aanpak beter laten functioneren reeds eerder aan de orde is geweest.
Rond de 50% van de medewerkers weet de functie correct aan te geven. De kerngedachte
van de tekst scoort aanzienlijk beter (72% goede antwoorden), de andere tekstniveaus
scoren wederom matig.
12 Vergadering
De behandeling van het thema informatiebeveiliging vond als volgt plaats: eerst vertelde
de voorzitter van de vergadering welk onderwerp aan bod kwam, en waarom: de functie
werd aangeduid. Vervolgens bekeken de medewerkers de video-band, die bestond uit een
’Krimi’-gedeelte, waarin een onguur uitziende man allerlei gegevens ontvreemdt uit een
kantoor, waarna een betrouwbare medewerker van de organisatie meldt dat de gegevens
eigendom zijn van de organisatie, en dat de medewerkers verantwoordelijk zijn voor de
beveiliging van deze gegevens.
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Na de videoband (die ongeveer 20 minuten duurde) werd de (korte) tekst gelezen, waarna
vergaderd werd over de vraag welke beveiligingsproblemen de organisatie (en specifiek
het onderdeel van de medewerkers van het betreffende werkoverleg) kende, en welke
oplossingen gewenst waren.
De vergadering werd sterk beïnvloed door het ’Krimi’-karakter van de video. Zoals een
van de medewerkers opmerkte, ’Het is alsof je naar Veronica zit te kijken, in plaats van
een serieus onderwerp op een vergadering’. Niettemin was men in staat een aantal
voorstellen te doen met betrekking tot het verbeteren van de beveiliging van informatie.
13 Weergave tekstbegripsmeting 2
De resultaten zijn niet positief: alle scores zijn lager dan die van de eerste meting, zij het
nimmer significant. Wellicht speelt ook het effect van de video een rol - er ontstond een
wat lacherige sfeer, anderzijds moet opgemerkt worden dat de beoogde functie van de
vergadering wel gerealiseerd werd. De tekst was kort en niet moeilijk, en de functie
helder.
Het thema werd door de medewerkers als ’eenvoudig’ omschreven, hetgeen enerzijds te
begrijpen is als men de informatie op zich beschouwt, anderzijds niet blijkt uit de resultaten van de metingen.
14 Evaluatie
Zoals gemeld zijn er geen significante verschillen te constateren op het niveau van de
vragen. Ook de gemiddelde goed-score laat geen significante verbetering zien, zoals blijkt
uit onderstaande tabel.

niveau

meting 1 (n=38)

meting 2 (n=38)

Pearson Chi-kwadraat

functie

54.6

42.6

.306

macro

72.2

62.1

.377

meso

62.4

59.4

.817

micro

55.5

55.2

.985

tabel 6.11 Gemiddelde goed-scores per niveau beleidstekst informatiebeveiliging

De (teleurstellende) uitkomst moet gegeven de vorige meetresultaten (zie paragraaf 6.6.7)
in eerste instantie teruggevoerd worden op de mondelinge wijze waarop de functie van de
tekst werd overgebracht: met name het functiegedeelte gaat sterk achteruit.
De functie van de informatie werd niettemin toch nog behoorlijk goed gerealiseerd: de
terugkoppeling kwam tot stand, het Hoofd KN heeft op basis van de gegevens een
definitieve beleidstekst gemaakt over informatiebeveiliging. De functie is – het is van
belang daarop te wijzen – niet op schrift geëxpliciteerd, maar direct voorafgaand aan het
begin van het vergaderpunt gemeld door de voorzitter.
Ten slotte het oordeel over de tekst: deze werd door de overgrote meerderheid van de
deelnemers positief gewaardeerd met betrekking tot inhoud en doelstelling.
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Tekst 8: beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’

Reeds meerdere keren is gewezen op de bijzondere situatie van de produktie-organisatie
ten tijde van de interventie: de organisatie werd in haar voortbestaan bedreigd. In de loop
van de interventieperiode werd de situatie steeds nijpender. Een van de gevolgen van deze
situatie was dat het management gedurende de interventieperiode meer aandacht had voor
het oplossen van dit probleem dan voor het verbeteren van de interne communicatie,
waarvoor uiteraard alle begrip.
Zoals bij de aanbevelingen (zie paragraaf 4.3.2.3) is aangegeven, diende de organisatie
eerst een communicatiestructuur te ontwikkelen die de top van de organisatie verbindt aan
de lagere echelons. Gedurende de interventieperiode heeft men dit niet geheel kunnen
realiseren – wel zijn er verbeteringen aangebracht.
Het was gedurende de interventieperiode vrijwel onmogelijk om een tekst door de
organisatie heen te volgen. Dit om de eenvoudige reden dat gedurende deze periode geen
teksten, anders dan via de eerder beschreven parallelle kanalen (Kwartaalinfo en het
personeelsblad), werden gecommuniceerd. Deze situatie kende één uitzondering: de gehele
organisatie werd op de hoogte gebracht van een wijziging in het functiewaarderingssysteem. Het hoeft geen betoog dat het herbenoemen en -waarderen van functies in deze
periode met de nodige scepsis werd beoordeeld binnen de organisatie.
Deze tekst bood in de interventieperiode de (enige) gelegenheid nader onderzoek te doen
naar het functioneren van het communicatiesysteem, een mogelijkheid waarvan door de
onderzoekers uiteraard gebruik is gemaakt. Dit ondanks de vele bezwaren die men,
vanwege de bijzondere situatie, kan aanvoeren.
1 Organisatie
Produktie-organisatie
2 Data
De tekst over de functieherwaardering werd in september 1991 opgesteld door het hoofd
van de afdeling Personeelszaken. De tekst werd door alle werkoverleg-vergaderingen
behandeld in de periode februari-juli 1992.
3 (Van) Zender
Het Hoofd Personeelszaken (PZ) was de opsteller van de tekst. Formeel was de tekst
afkomstig van het managementteam. Bij het opstellen werd het hoofd PZ geassisteerd door
medewerkers van de afdeling.
4 (Aan) Ontvanger, in casu onderdeel/onderdelen (afdeling(en)) van de organisatie
De tekst betreft de aanstellingen van alle medewerkers, en is derhalve verzonden naar alle
werkoverleg-vergaderingen.
5 (Via) Communicatiestructuur
De tekst werd deels via de linking-pin-structuur verzonden. Aangezien deze structuur nog
niet naar behoren functioneerde, werd hij ook aan alle medewerkers met de rang van chefs
gestuurd, met het verzoek de tekst op de eerstkomende vergadering te behandelen.
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6 Eisen communicatiestructuur
De tekst moest behandeld worden in de periode van februari tot en met de zomer van
1992. De terugkoppeling diende zo spoedig mogelijk plaats te vinden. De invoering van
het functiewaarderingssysteem zou in de laatste maanden van 1992 plaatsvinden.
7 Tekstinhoud
De tekst betreft het invoeren van een nieuw functiewaarderingssysteem, gebaseerd op het
systeem dat in het kader van de CAO-regelgeving is ontwikkeld. Hierbij spelen de
bijzondere arbeidsomstandigheden van met name produktiemedewerkers in de zwaremetaalindustrie een grote rol.
Het doel van de operatie is om op een meer inzichtelijke en kernachtige manier functies te
beschrijven. Het systeem sluit beter aan op de CAO-functieclassificatie, waardoor het
waarderen van de functies eenvoudiger wordt.
De herwaardering heeft uitsluitend betrekking op de functies die onder een bepaald deel
van de door de CAO beschreven functies vallen (de ’lagere’ functies).
In de tekst wordt aangegeven welke onderdelen van de functies anders worden beschreven.
In plaats van een zeer uitvoerige algemene beschrijving van een functie wordt nu gewerkt
met een beschrijving per kenmerk (kennis, handvaardigheid, uitdrukkingsvaardigheid,
samengesteldheid, risico, besturen/leiding geven).
Vervolgens wordt de procedure van functiewaarderingen geschetst: er komt een graderingscommissie die de functies gaat beschrijven en die een indelingsadvies geeft. De
medewerker ontvangt de gewijzigde beschrijving, en kan bezwaar aantekenen tegen de
beschrijving (en daarmee doorgaans tegen de waardering).
De graderingscommissie gaat binnenkort aan het werk. Zij richt zich eerst op functies die
voor herziening worden aangeboden en op nieuwe functies. Daarna worden bestaande
functies herschreven.
Als bijlage zijn twee voorbeelden van functiebeschrijvingen meegestuurd: een oude en een
herziene beschrijving van een produktie- en een van een stafmedewerker.
Lengte van de tekst: ongeveer 750 woorden, verdeeld over 7 bladzijden (exclusief bijlagen
met twee voorbeelden van een functie-beschrijving).
8 Tekstfunctie
De primaire functie van de tekst is:
– het informeren van de medewerkers over een aanstaande wijziging van de beschrijving
van hun functie;
– de medewerkers wijzen op de mogelijkheid over een gewijzigde functiebeschrijving in
contact te treden met de graderingscommissie;
– het verkrijgen van meningen van de medewerkers over de nieuwe beschrijvingsmethode, om eventueel nog bijstellingen in het systeem te kunnen doorvoeren.
9 Inschatting moeilijkheid tekst
Het hoofd PZ veronderstelt weinig tot geen voorkennis met betrekking tot het huidige en
geen voorkennis met betrekking tot het nieuwe functiebeschrijvings- en -waarderingssysteem. Wel heeft iedere medewerker kennis van zijn of haar eigen functiebeschrijving en
-waardering, de kennis van de systematiek in de beschrijvingen en waarderingen (die tot
op heden ook nog vrijwel ontbrak) kan alleen via grondige kennisname van CAO-stukken
vergaard zijn. Het overgrote merendeel van de medewerkers heeft van deze teksten niet
een dergelijk gedetailleerde kennis.
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De RE-score luidt 54, hetgeen leidt tot de beoordeling ’tamelijk moeilijk’.
10 Meetmomenten
De functie-aanduiders werden aan het begin van de vergadering (die uitsluitend over het
functiewaarderingssysteem ging) mondeling gerealiseerd door de voorzitter van de
vergadering, nadat meting 1 had plaatsgevonden. De tekst werd op de vergadering aan de
deelnemers verstrekt, de eerste 10 minuten werd een ’leespauze’ gehouden. Nadat de
medewerkers de tekst hadden gelezen, werd meting 2 afgenomen.
11 Weergave tekstbegripsmeting 1
Zie voor een overzicht van de meetresultaten Bijlage K.
Het macrobegrip geeft aan dat men gemiddeld genomen redelijk goed op de hoogte is van
de kerngedachte van de tekst. De functie scoort aanzienlijk lager (bijna 50%), in de
vergadering blijkt dat veel medewerkers de tekst als een mededeling beschouwen. De soms
lage scores met betrekking tot het microbegrip is verklaarbaar door de technische termen
die (vooral bij de nieuwe beschrijvingen) gebruikt worden voor de beschrijvings- en
beoordelingscriteria. Het niveau van voorkennis met betrekking tot deze termen is dus
gering te noemen.
12 Vergadering
De vergaderingen verliepen - gegeven de omstandigheden van de organisatie - vrij goed:
de deelnemers maakten ruimschoots gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen. Het
thema betreft uiteraard iedere deelnemer persoonlijk: het gaat om een beschrijving en vooral - indeling van zijn of haar functie, een verandering kan direct gevolgen hebben
voor het salaris.
De informatie werd tijdens de vergadering verstrekt door een medewerker van de afdeling
PZ, een inbreng die zeker positieve gevolgen had op de kwaliteit van de vergadering: de
uitleg op de vele vragen was helder en uitvoerig.
13 Weergave tekstbegripsmeting 2
Zie voor een overzicht van de meetresultaten Bijlage K.
De tweede meting laat op alle niveaus een stijging zien. De meetresultaten van de vragen
2 (macro: α = .023) en 3 (micro: α = .007) stijgen zelfs significant. Deze stijging is
zonder twijfel te relateren aan het werk van de PZ-medewerker, de voorzitters (doorgaans
chef van een ploeg) zijn op dit terrein net zo min deskundig als de overige ploeg- of afdelingsmedewerkers. De functie-score neemt nauwelijks toe.
14 Evaluatie
Zoals aangegeven, is er op macro- en microniveau bij een aantal vragen sprake van een
significante verbetering tussen meting 1 en 2. De gemiddelde goed-score op het microniveau is echter niet significant verbeterd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
goed-scores.

216

Zicht op interne communicatie

niveau

meting 1 (n=59)

meting 2 (n=59)

Pearson Chi-kwadraat

functie

49.1

51.7

.597

macro

74.5

81

.023 **

meso

64.4

77.5

.289

micro

31.1

46

.145

tabel 6.12 Gemiddelde goed-scores per niveau beleidstekst functiewaarderingssysteem

De tekst, die als ’behoorlijk moeilijk’ ingeschat werd, bleek (boven verwachting) te
functioneren en begrepen te worden. De verklaring voor deze positieve gang van zaken is
zonder meer voor een groot deel gelegen in de interesse van de medewerkers voor dit
thema, dat voor hen mogelijk positieve gevolgen kan hebben voor het salaris, al was de
kans daarop gering. Echter, die interpretatie hechtten zij aan de tekst, ondanks waarschuwingen van de PZ-medewerker, die niet naliet te melden dat er niet veel zou veranderen.
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6.6.10 Tekst 9: beleidstekst ’aanpakplan ziekteverzuim’
1 Organisatie
Commercieel dienstverlenend bedrijf
2 Data
De notitie ’aanpakplan ziekteverzuim’ werd verzonden op 30 januari 1992. De notitie werd
behandeld op het werkoverleg van alle afdelingen in de periode februari-maart 1992.
3 (Van) Zender
De verzender van de informatie is het Hoofd KN. Een deel van de tekst is van zijn hand,
een deel is afkomstig van de overkoepelende organisatie waar KN een onderdeel van is:
bij de tekst zijn overzichten met betrekking tot het ziekteverzuim opgenomen afkomstig
van de afdeling Personeelszaken.
4 (Aan) Ontvanger, in casu onderdeel/onderdelen (afdeling(en)) van de organisatie
De tekst is verzonden aan alle KN-afdelingen.
5 (Via) Communicatiestructuur
De tekst is via de linking-pin-structuur verzonden: van KN-overleg via regio-overleg naar
het werkoverleg.
6 Eisen communicatiestructuur
De eisen zijn: behandeling op het eerstkomende werkoverleg, terugkoppeling binnen 6
weken via de linking-pin-structuur naar het Kabelnettenoverleg (KNO).
7 Tekstinhoud
De tekst bestaat uit de onderstaande drie onderdelen.
1. Introductie aanpakplan ziekteverzuim, waarin aangegeven wordt dat het aanpakplan topdown geïntroduceerd wordt en dat chefs wanneer zij nadere toelichting wensen contact
op kunnen nemen met de personeelsadviseur. Lengte van dit onderdeel van de tekst:
ongeveer 150 woorden, 1 pagina.
2. Beleidstekst aanpakplan ziekteverzuim van de organisatie. Hier wordt een overzicht
gegeven van alle aspecten met betrekking tot het werk die van invloed zijn op het ziekteverzuim, alsmede van activiteiten die ontplooid kunnen worden.
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de verzuimcijfers, van ’langdurig verzuim’
alsmede ’frequent kort verzuim’, en hoe deze verzuimsoorten ’aangepakt’ moeten
worden, dat wil zeggen, welke wijze van handelen de organisatie in geval van deze
verzuimgevallen voorstaat.
Vervolgens komen de achtergronden van ziekteverzuim aan bod: de managementstijl en
de arbeidsomstandigheden. Het ziekteverzuim is een verantwoordelijkheid van het
management. De individuele manager zal zich dan ook moeten beraden op zijn stijl van
leidinggeven; deze moet zodanig zijn, dat het ziekteverzuim (als gevolg van problemen
met de manager of de arbeidsomstandigheden) bespreekbaar wordt. Dat laatste is een
voorwaarde voor het verminderen van het verzuim.
Met betrekking tot de ontwikkeling van verzuimcijfers geeft het aanpakplan aan dat per
afdeling regelmatig verzuimcijfers ter beschikking gesteld zullen worden van de chef,
zodat deze kan zien of de streefgetallen gerealiseerd worden.
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De relatie tussen het ziekteverzuim en de stijl van leidinggeven is zo van belang, dat
daarmee in de nabije toekomst rekening gehouden zal worden bij de selectie van
leidinggevenden.
Ten slotte wordt kort aandacht geschonken aan de rol van de bedrijfsarts: deze moet
zonodig - met inachtneming van de zijn vertrouwelijke relatie met de patiënt - de stijl
van leidinggeven of de arbeidsomstandigheden bij het management aan de orde stellen.
Het aanpakplan ziekteverzuim zal met behulp van alle binnen de organisatie beschikbare communicatiemiddelen onder de aandacht gebracht worden van de medewerkers.
Lengte van dit onderdeel: ongeveer 2000 woorden, 7 pagina’s.
3. Handleiding voor de directe chef, waarin aangegeven wordt welke procedure in geval
van ziektemelding gevolgd moet worden. Deze procedure is niet alleen voor de chef
van belang, maar ook voor alle medewerkers. De enige verandering ten opzichte van
vroeger is dat de ziekte thans bij de directe chef gemeld moet worden, voorheen
gebeurde dat bij de afdeling Personeelszaken.
Lengte van dit onderdeel van de tekst: ongeveer 800 woorden, 5 pagina’s.
4. Overzichten van het ziekteverzuim over het afgelopen jaar van de organisatie als totaal
en van de afdeling waartoe de medewerker behoort.
Lengte van dit onderdeel van de tekst: 2 pagina’s met schema’s en legenda’s.
De lengte van de gehele tekst is ongeveer 3000 woorden, 13 pagina’s exclusief de
overzichten.
8 Tekstfunctie
De primaire tekstfunctie is:
– het informeren van de medewerkers over het aanpakplan ziekteverzuim;
– het informeren van de medewerkers over de (gewijzigde) melding van ziekte;
– het verkrijgen van informatie van KN-medewerkers over arbeidsomstandigheden die
ziekteverzuim nadelig beïnvloeden;
– het verkrijgen van voorstellen voor verbetering van deze ongunstige arbeidsomstandigheden.
De primaire tekstfunctie is schriftelijk gerealiseerd.
De secundaire tekstfunctie is:
– het overbrengen van een meer zakelijke benadering van het verschijnsel ziekte, vooral
aan de chefs;
– het overbrengen van een meer bedrijfsmatige, zakelijke cultuur aan de medewerkers.
9 Inschatting moeilijkheid tekst
De medewerkers zullen voorkennis met betrekking tot het aanpakplan ziekteverzuim
hebben, aangezien reeds enige jaren daarvoor ook een actieplan is opgesteld en openbaar
gemaakt. Nu worden de achtergronden ook meegedeeld, en wordt het eerste deel van het
aanpakplan gerealiseerd, te weten het inventariseren van problemen met betrekking tot de
arbeidsomstandigheden en het ontwikkelen van voorstellen tot verbetering.
De ziektemeldingsprocedure is bekend.
De RE-score luidt 44, hetgeen leidt tot de beoordeling ’moeilijk’.
10 Meetmomenten
De metingen zijn als volgt georganiseerd: aan het begin van de vergadering werd meting 1
afgenomen, vervolgens werd de tekst gelezen, waarna meting 2 werd afgenomen. Dit
houdt in dat de voorkennis op alle niveaus wordt afgezet tegen het tekstbegrip.
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11 Weergave tekstbegripsmeting 1
Zie voor een overzicht van de resultaten Bijlage L.
Slechts 47% van de vragen over de functie werd goed beantwoord. Deze score kan als
laag gekwalificeerd worden, omdat inmiddels meerdere beleidsteksten gecommuniceerd
zijn waarbij de functie steeds hetzelfde was (waarbij direct moet worden opgemerkt dat
het realiseren van de functie een cultuurverandering impliceert, die uiteraard niet snel
verloopt). Het macrotekstbegrip scoort redelijk goed (78%), de overige niveaus scoren
matig (ongeveer 55%).
12 Vergadering
De vergadering verliep voorspoedig. Men kwam in de bespreking tot de vaststelling van
een redelijk groot aantal werkomstandigheden binnen de eigen afdeling die als ’problematisch’ te kenschetsen zijn, en mogelijk van invloed zijn op het ziekteverzuim. Tevens
werd aangegeven hoe de omstandigheden te verbeteren zijn, al was men van mening dat
die verbeteringen – vooral met betrekking tot het verminderen van de werkdruk – niet
doorgevoerd zullen worden, vanwege de kosten die aan de oplossingen verbonden zijn.
13 Weergave tekstbegripsmeting 2
Zie voor een overzicht van de resultaten Bijlage L en voor de gemiddelde goed-scores
hieronder.
De tweede meting, na afloop van het vergadering-thema, geeft op geen enkel niveau een
opmerkelijke verandering te zien. Geen van de scores wijkt significant af.
14 Evaluatie
Geen van de scores, noch op het niveau van de vragen, noch op het niveau van de
gemiddelden, vertoont een significante verbetering. Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de gemiddelde goed-scores.
niveau

meting 1 (n=43)

meting 2 (n=43)

Pearson Chi-kwadraat

functie

471

49.5

.324

macro

78

80.9

.747

meso

55.6

56.8

.169

micro

57.3

56.2

.079

tabel 6.13 Gemiddelde goed-scores per niveau beleidstekst aanpakplan ziekteverzuim

Met name de relatief matige of zelfs slechte score van het functionele aspect mag tot enige
verbazing leiden: ondanks dat de functie expliciet werd aangeboden, en ondanks het
(functioneel gezien) goed verlopen van de vergadering en van het communicatieproces als
geheel, geeft de score aan dat minder dan de helft van de vragen hierover correct werden
beantwoord. Wel laat de score op macroniveau een heel bevredigend beeld zien, zowel in
de voor- als de nameting.
Het oordeel over de tekst is redelijk positief. Aangetekend dient te worden dat veel
deelnemers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid een eigen oordeel te formuleren.
Díe oordelen kwamen er vooral op neer dat de veranderingen veel papierwerk opleverden,
zonder dat er in de betaling of arbeidsomstandigheden iets zou verbeteren.
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6.7

Overzicht onderzoeksresultaten

6.7.1

Inleiding

Na de bespreking van de onderzoeksresultaten per tekst (6.6) volgt in deze paragraaf een
samenvatting van deze resultaten. Ik probeer in deze paragraaf de resultaten op een overzichtelijke wijze te presenteren, zodat het materiaal voldoende toegankelijk wordt in
verband met de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de functionaliteit van
teksten (aan de orde in Hoofdstuk 7).
De samenvatting van de onderzoeksresultaten is geschied aan de hand van de volgende
criteria.

a Meetmomenten bij schriftelijke versus mondelinge realisatie van functie-aanduiders
Aansluitend op hetgeen over de verschillende meetmomenten bij een mondelinge versus
schriftelijke realisatie van de functie-aanduiders is opgemerkt (paragraaf 6.5), moet bij de
presentatie van de resultaten onderscheid gemaakt worden tussen deze realisatievormen.
1. Bij de mondelinge realisatie dient meting 1 gehouden te worden ná lezing van de tekst.
Vervolgens kan de vergadering gehouden worden en kan de voorzitter de functie van de
tekst weergeven. Meting 2 kan na afloop van het bespreekpunt van de vergadering
afgenomen worden.
De wijze waarop de functie door de voorzitter van de vergadering mondeling is gerealiseerd, kon weliswaar door de onderzoekers met de voorzitter voorbereid worden
(hetgeen doorgaans is geschied), echter, de realisatie kon niet steeds op een wijze en
een moment geschieden die een goede vergelijking met de schriftelijke realisatievorm
mogelijk maakt. Voor een vergelijking tussen de realisatiewijzen is het, vanuit methodologisch perspectief, uiteraard noodzakelijk dat deze identiek zijn. Eenvoudig gezegd,
wanneer een mondelinge realisatiewijze werd gebruikt – hetgeen in het begin van het
onderzoek is geschied omdat die wijze de eenvoudigste en voor de medewerkers
(vooral: verzenders van de informatie) de minst belastende leek te zijn – hadden de
onderzoekers te weinig greep op deze realisatiewijze om een vergelijking goed mogelijk
te maken. Een dergelijke vergelijking moet dus met de grootst mogelijke terughoudendheid worden gemaakt.
Daarenboven wordt meting 2 niet alleen beïnvloed door de realisatie van de functieaanduiders, maar ook door de wijze waarop de vergadering is verlopen. Met andere
woorden, het effect van de functie-aanduiders kan in het geval van de mondelinge
realisatie niet eenduidig worden verklaard aan de hand van de functie-aanduiders.
2. Een schriftelijke realisatiewijze kon doorgaans in samenspraak met de verantwoordelijke
zender van de informatie vastgesteld worden, en deze functie-aanduiders werden aan
iedere vergaderdeelnemer aangeboden op een apart bij de tekst gevoegde pagina (wel de
’covernote’ genoemd).
Meting 1 vond idealiter plaats voorafgaand aan het lezen van de functie-aanduiders en
de tekst, meting 2 na afloop van het lezen. In dat geval geeft meting 1 de voorkennis
weer met betrekking tot het begripsniveau alsmede de voorkennis met betrekking tot de
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functie. De voorkennis met betrekking tot de functie reflecteert een aspect van de
organisatiecultuur of, meer in het bijzonder, het communicatieklimaat.
Aangezien de functie-aanduiders steeds op dezelfde wijze werden opgesteld, is een
vergelijking tussen de schriftelijke realisatiewijzen wel goed mogelijk. Het verschil
tussen meting 1 en 2 kan toegeschreven worden aan het gebruik van functie-aanduiders,
zoals die expliciet aan de tekst toegevoegd worden.
De meetmomenten zullen in paragraaf 6.7.2 gepresenteerd worden, zodat het mogelijk is
vast te stellen waarop het meetresultaat nu precies betrekking heeft. Daarnaast zullen de
verschillende realisatiewijzen worden gepresenteerd. In het conclusiehoofdstuk (Hoofdstuk
7) wordt op dit realisatieonderscheid en de effecten op het functioneren van het communicatiesysteem nader ingegaan.
b. Linking-pin-structuur versus parallelle kanalen
Zoals in paragraaf 6.4 en 6.5 aangegeven, is het onderzoek naar het gebruik van functieaanduiders uitgevoerd bij vergaderingen die onderdeel uitmaken van de linking-pinstructuur van de organisaties. Tijdens dergelijke vergaderingen bestaat daadwerkelijk de
mogelijkheid te reageren op de aangeboden informatie.
Een aantal keren is op verzoek van een organisatie een meting uitgevoerd naar het gebruik
van functie-aanduiders in een situatie die níet de mogelijkheid biedt te reageren, teksten
die via parallelle kanalen aangeboden worden. Dit om redenen die weergegeven zijn bij de
betreffende teksten in paragraaf 6.6 (in casu de teksten 3 en 4 respectievelijk in paragraaf
6.6.4. en 6.6.5).
Wanneer conclusies getrokken moeten worden ten aanzien van het gebruik van functieaanduiders, zal apart gekeken worden naar teksten die gebruikt zijn in de linking-pin-structuur, de ’natuurlijke’ situatie voor het geven van een reactie, en apart naar het gebruik van
functie-aanduiders bij parallelle communicatiemiddelen. Ook op dit onderscheid wordt in
Hoofdstuk 7 nader ingegaan.
c. Significante verschillen per item
Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten zal aangegeven worden wanneer significante verschillen optraden tussen de meting 1 en 2 (de significantie-berekeningen zijn ook
te vinden in de bijlagen D tot en met L). Zoals aangegeven in paragraaf 6.6.1, kan uitsluitend op basis van (positieve) significante verschillen de conclusie getrokken worden dat
het gebruik van functie-aanduiders het gewenste effect heeft gehad. Het significante
verschil wordt aangegeven per item (in casu, per vraag).
d. Betrouwbaarheid van de schalen en significante verschillen van gemiddelden
Het weergeven van de gemiddelden-percentages van de functie en het macro-, meso- en
microniveau met betrekking tot meting 1 en 2 veronderstelt dat de vragen op elk van deze
niveaus op te vatten zijn als één schaal. De vraag of dat ook werkelijk zo is, wordt
beantwoord aan de hand van de berekening van de Cronbach-alfa op basis van de
betrokken items. Wanneer op basis van deze berekening kan worden vastgesteld dat er
sprake is van één schaal, kan bekeken worden of er sprake is van een significant verschil
tussen de gemiddelden van meting 1 en 2.
Niettemin, ook al zijn de resultaten van de Cronbach-alfa niet tevredenstellend vanuit het
’schaal-perspectief’, toch wordt berekend of er sprake is van een significant verschil tussen
meting 1 en 2. Dit omdat vanuit theoretisch perspectief de veronderstelling die ten
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grondslag ligt aan de Cronbach-alfa-berekening (de items moeten één schaal vormen) voor
de onderscheiden niveaus van tekstverwerking (functie, macro, meso, micro) hier niet per
se hoeft op te gaan. De achterliggende gedachte van deze schaalconstructie – er is sprake
van één vaardigheid die getest wordt, te weten het kunnen construeren van (bijvoorbeeld)
het macrobegripsniveau – hoeft hier immers niet op te gaan: er kunnen heel wel meerdere
vaardigheden betrokken zijn bij het construeren van een bepaald begripsniveau, bijvoorbeeld de vaardigheid teksten te lezen, de vaardigheid op het gebied van een bepaald
onderdeel van het werk of de vaardigheid met betrekking tot het participeren in het
besluitvormingsproces. Derhalve wordt ook bij een lage Cronbach-alfa een significantieberekening aangegeven met betrekking tot meting 1 en 2.
e. 2-, 3- en 4-keuzevragen
Tijdens het onderzoek vonden de chefs van de hoofdafdeling van de dienstverlenende
organisatie dat de metingen te veel vergadertijd in beslag namen. Daarom is ervoor
gekozen bij de metingen in die organisatie gebruik te maken van drie in plaats van vier
antwoord-mogelijkheden.
Het onderzoek naar de personeelsbladteksten is uitgevoerd met twee antwoordmogelijkheden (stellingen). Aangezien deze teksten niet in de linking-pin-structuur functioneren,
worden deze resultaten, zoals onder b aangegeven, apart besproken.
f. Lengte tekst
De lengte van de tekst in aantal woorden is telkens weergegeven bij de bespreking van de
resultaten in de vorige paragrafen. Een langere tekst wordt in veel gevallen als minder
eenvoudig te verwerken beoordeeld, hetgeen zeker in een organisatie waar zelden of nooit
teksten ter lezing aangeboden worden, effect kan hebben op de resultaten.
In de volgende paragraaf, die de hierboven gegeven indeling volgt, wordt eerst een
indeling van de resultaten gepresenteerd. Elk onderdeel begint met een schematische
aanduiding van de teksten (aan de hand van de tekstnummers gebruikt in paragraaf 6.6),
waarbij het hierboven aangegeven onderscheid wordt gehanteerd. In paragraaf 6.7.3
worden de resultaten van de metingen gepresenteerd, uitsluitend dus de resultaten van de
metingen die op basis van de genoemde criteria als vergelijkbaar beoordeeld zijn.

6.7.2

Weergave onderzoeksresultaten

a. Schriftelijke versus mondelinge realisatie
In onderstaande tabel is aangegeven bij welke teksten de functie-aanduiders schriftelijk en
bij welke zij mondeling zijn gerealiseerd.
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mondeling

schriftelijk

tekstnummer

tekst-thema

tekstnummer

tekst-thema

1
3
5
7
8

werkplan ’fietsendiefstal’
beleidspresentatie
beleidstekst ’preventief onderhoud’
beleidstekst ’informatiebeveiliging’
beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’

2
4
6
9

werkplan ’helingbestrijding’
personeelsblad
beleidstekst ’uitbestedingen’
beleidstekst ’aanpakplan ziekteverzuim’

tabel 6.14 Mondelinge versus schriftelijke realisatie functie-aanduiders

Zoals in de inleiding van deze paragraaf aangegeven, is bij mondelinge realisatie van de
functie-aanduiders op andere momenten het tekstbegrip gemeten dan bij de schriftelijke
realisatie. Bij de conclusies die naar aanleiding van het onderzoek getrokken kunnen
worden speelt – gezien deze verschillen in meetmomenten – in eerste instantie de
schriftelijke realisatiewijze een rol, aangezien in dit geval de resultaten uitsluitend
beïnvloed kunnen zijn door de functie-aanduiders, en niet, zoals bij de mondelinge
realisatie, door de wijze van realiseren door de voorzitter en door andere factoren die
tijdens de vergadering een rol spelen.
Uiteindelijk is het dus slechts mogelijk geweest bij een viertal teksten de functie-aanduiders op schriftelijke wijze te realiseren. Zoals aangegeven, kan het mondeling realiseren
van functie-aanduiders op verschillende wijze gebeuren, en op verschillende momenten
tijdens de bespreking plaatsvinden. Deze realisatiewijzen zijn niet vastgelegd.
De meetmomenten zijn, zoals aangegeven, ook van belang voor het vaststellen van het
effect van functie-aanduiders. In onderstaande tabel (6.15) is een overzicht opgenomen van
de meetmomenten. In deze tabel wordt onderscheid gemaakt tussen metingen waarbij de
eerste meting een voorkennismeting is (groep I) en metingen waarbij de eerste meting een
tekstbegripsmeting is (groep II). Tevens wordt in de tabel aangegeven op welke wijze de
tekstfunctie gerealiseerd is (gebaseerd op tabel 6.14).
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tekstnummer

met (+) of zonder (-)
functie-aanduiding

I

realisatiewijze

opmerkingen

meting 1 (voorkennis) - tekst - meting 2 (tekstbegrip)

3

+ en -

mondeling

parallel communicatiemiddel; meting 2
vond 2 dagen na presentatie plaats

4

+ en -

schriftelijk

parallel communicatiemiddel

6

+

schriftelijk

8

+

mondeling

9

+

schriftelijk

II

tekst - meting 1 (tekstbegrip) - vergadering - meting 2 (effect vergadering)

1

+

mondeling

2

+

mondeling

5

+

mondeling

7

+

mondeling

tabel 6.15 Overzicht meetmomenten

Het overzicht laat zien dat bij groep I, met uitzondering van de Kwartaalinfotekst (3) en
de beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’ (8), steeds de schriftelijke realisatiewijze is
gebruikt en bij groep II steeds de mondelinge.
b. Linking-pin-structuur versus parallelle kanalen
In onderstaande tabel is weergegeven welke teksten via de linking-pin-structuur, en welke
via parallelle kanalen gecommuniceerd zijn.
via linking-pin-structuur

via parallelle kanalen

tekstnummer

tekst-thema

tekst-nummer

tekst-thema

1
2
5
6
7
8
9

werkplan ’fietsendiefstal’
werkplan ’helingbestrijding’
beleidstekst ’preventief onderhoud’
beleidstekst ’uitbestedingen’
beleidstekst ’informatiebeveiliging’
beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’
beleidstekst ’aanpakplan ziekteverzuim’

3
4

beleidspresentatie
personeelsblad

tabel 6.16 Teksten aangeboden via linking-pin-structuur versus via parallelle kanalen

c. Significante verschillen per item
In paragraaf 6.6 is steeds een algemene indruk van het effect van het gebruik van functieaanduiders gegeven, aan de hand van gemiddelden van de percentages goede antwoorden,
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en is aangegeven of er sprake is van significante verschillen per item tussen meting 1 en 2
(α < 0.05). Bij de conclusies spelen uiteraard teksten waarbij significante verschillen
optraden een rol. In paragraaf 6.6.1 is ook gesproken van een tendens, wanneer 0.05 < α <
0.1. Dergelijke tendenswaarden zijn niet uit de berekeningen naar voren gekomen.
In onderstaande tabel wordt onderscheid gemaakt tussen teksten met en zonder significante
verschillen op items tussen meting 1 en 2; tevens wordt aangegeven op welk tekstbegripsniveau (macro, meso, micro) het verschil betrekking heeft.
niet-significant

significant

tekstnummer

tekst-thema

tekstnummer

tekst-thema

itemniveau

2
5
6
7
9

werkplan ’helingbestrijding’
beleidstekst ’preventief onderhoud’
beleidstekst ’uitbestedingen’
beleidstekst ’informatiebeveiliging’
beleidstekst ’aanpakplan
ziekteverzuim’

1
8

werkplan ’fietsendiefstal’
beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’

macro
macro
micro

tabel 6.17 Niet-significante versus significante resultaten op item-niveau

Zoals blijkt uit dit schema, is slechts bij een tweetal teksten een significant verschil
geconstateerd met betrekking tot een item tussen voor- en nameting. Dit verschil heeft
betrekking op vragen in verband met het macroniveau, en (bij tekst 4) een vraag op
microniveau.
d. Betrouwbaarheid van de schalen en significante verschillen van gemiddelden
De vraag naar de betrouwbaarheid van de schaalconstructies kan worden beantwoord aan
de hand van de Cronbach-alfa-berekeningen. Zoals bij alle daarvoor in aanmerking
komende meetresulaten blijkt, kan op basis van deze berekening bij geen van de functie-,
macro-, meso- en microgemiddelden worden vastgesteld dat elk niveau apart op te vatten
is als één betrouwbare schaal. Geen van de Cronbach-alfa-berekeningen laat een resultaat
zien > 0.65. Hierbij moet worden aangetekend dat het geringe aantal vragen per niveau
alsmede het geringe aantal proefpersonen het bereiken van een gewenste Cronbach-alfa
sterk bemoeilijkt (Hacquebord 1989).
De berekening van de significantie op basis van gemiddelden-scores van meting 1 en 2
laat het volgende beeld zien.
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niet-significant

significant

tekstnummer

tekst-thema

tekstnummer

tekst-thema

gemiddeldenniveau

1
2
5
7
8

werkplan ’fietsendiefstal’
werkplan ’helingbestrijding’
beleidstekst ’preventief onderhoud’
beleidstekst ’informatiebeveiliging’
beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’
beleidstekst ’aanpakplan
ziekteverzuim’

6

beleidstekst ’uitbestedingen’

functie

9

tabel 6.18 Niet-significante versus significante resultaten op gemiddelden-niveau

Uit de tabel blijkt dat (slechts) bij tekst 6 sprake is van een (positief) significant verschil
tussen gemiddelden bij meting 1 en 2.
e. 2-, 3- en 4-keuzevragen
Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal mogelijke antwoorden waaruit de deelnemers
konden kiezen.
tekstnummer

tekst-thema

1

werkplan ’fietsendiefstal’

*

2

werkplan ’helingbestrijding’

*

3

beleidspresentatie

*

4

personeelsblad

5

beleidstekst ’preventief onderhoud’

6

beleidstekst ’uitbestedingen’

*

7

beleidstekst ’informatiebeveiliging’

*

8

beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’

*

9

beleidstekst ’aanpakplan ziekteverzuim’

*

2

3

4

*
*

tabel 6.19 2, 3 versus 4 antwoordmogelijkheden

Vanzelfsprekend is, zoals ook aangegeven in paragraaf 6.6.7, de kans dat een medewerker
het antwoord goed gokt bij 2 50%, bij 3 antwoordmogelijkheden 33,3% en bij 4 antwoordmogelijkheden 25%.
f. Lengte en moeilijkheid van de tekst
Tabel 6.20 geeft de lengte van de tekst in aantal woorden en de moeilijkheidsgraad aan de
hand van de uitkomsten van de RE-formule.
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tekstnummer

tekst-thema

aantal woorden

RE-score

1

werkplan ’fietsendiefstal’

2000

46

2

werkplan ’helingbestrijding’

1750

37

3

beleidspresentatie

presentatie
I: 11.000
presentatie
II: 8.000

-

4

personeelsblad

tekst 1: 170
tekst 2: 400

58
37

5

beleidstekst ’preventief onderhoud’

3000

49

6

beleidstekst ’uitbestedingen’

2500

43

7

beleidstekst ’informatiebeveiliging’

750

51

8

beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’

750

54

9

beleidstekst ’aanpakplan ziekteverzuim’

3000

44

tabel 6.20 Lengte en moeilijkheidsgraad van de teksten

Uit de tabel blijkt dat de lengte van de teksten vrij sterk uiteen loopt. De moeilijkheidsgraad van de teksten valt, volgens de Flesch-Douma-leesbaarheidsformule, in de categorieën ’moeilijk’ (RE-score 30-45) of ’tamelijk moeilijk’ (RE-score 45-60).
Een combinatie tussen de eerder gepresenteerde schema’s en bovenstaande schema’s over
significante verschillen en verschillen in percentages positieve en negatieve scores wordt
gepresenteerd in de volgende paragraaf, 6.7.3.

6.7.3

Samenvatting van de onderzoeksresultaten

Op basis van de indeling die in de vorige paragraaf is weergegeven, kunnen de onderzoeksresultaten als volgt weergegeven worden.
Uitgangspunt zijn de resultaten die een significant verschil laten zien tussen meting 1 en 2,
op item- dan wel op gemiddelden-niveau: alleen die teksten zijn in dit verband van belang.
Van deze teksten worden de bij de criteria onderscheiden verschillen hierna weergegeven.
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tekstnummer

tekst-thema

1

werkplan
’fietsendiefstal’

6

beleidstekst
’uitbestedingen’

8

beleidstekst
’functiewaarderingssysteem’

significantie
item

gemiddelden

macro
functie
macro
micro

meting en
realisatie

aantal keuzemogelijkheden antwoord

lengte
tekst

groep II
mondeling

4

2000

groep I
schriftelijk

3

2500

groep I
mondeling

3

750

tabel 6.21 Samenvatting onderzoeksresultaten naar criterium ’significantie’

Wanneer de significantie gecombineerd met de, onderzoeksmatig gezien, meest ideale
realisatiewijze (zie paragraaf 6.7.1, onderdeel a), dan blijft alleen tekst 6 over. Het
significante effect van het gebruik van functie-aanduiders kan bij deze tekst vrijwel
uitsluitend worden toegeschreven aan die functie-aanduiders.
In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de nameting (de herhaling van de communicatieaudit) weergegeven, in hoofdstuk 8 worden aan de hand van de verwachtingen ten aanzien
van het gebruik van functie-expliciteerders conclusies getrokken en wordt het onderzoek
naar het functioneren van teksten geëvalueerd.

7

Resultaten van de nameting

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de nameting die is uitgevoerd na
afloop van de interventieperiode. Voor het verzamelen van de gegevens over de interne
communicatie is wederom gebruik gemaakt van interviews en een enquête. De resultaten
zijn in de vorm van eindrapportages ter beschikking gesteld van de betrokken organisaties.
In paragraaf 7.1 worden de resultaten weergegeven van de nameting van de politieorganisatie, in 7.2 van de produktie-organisatie en in 7.3 van de hoofdafdeling van het
dienstverlenend bedrijf.
Voor een gedetailleerde weergave van de belangrijkste resultaten van de nameting en een
bespreking van de meetmethode wordt verwezen naar Reezigt (1995), in het bijzonder de
organisatiegewijze bespreking van de resultaten, het Hoofdstuk over de evaluatie van het
instrument (IV) en de Bijlagen C (politie-organisatie), D (produktie-organisatie) en E
(hoofdafdeling van een groot dienstverlenend bedrijf).

7.1

Resultaten nameting politie-organisatie

Eind 1991 vindt een nieuwe meting plaats met als doel zicht te krijgen op de effecten van
de interventie, oftewel, om de interventie te evalueren. Bij deze evaluatiemeting is van
dezelfde dataverzamelingsmethoden gebruik gemaakt als bij de diagnose.
In onderstaande tabel is het aantal verzonden en ingevuld geretourneerde enquêtes
weergegeven. Daarnaast zijn 12 interviews afgenomen.
totaal aantal medewerkers

53

verzonden enquêtes

53 (100%)

respons

31 (58%)

tabel 7.1 Verzonden enquêtes en respons politie-organisatie

Ten aanzien van de respons het volgende: net als bij de voormeting (toen de respons
overigens vrijwel gelijk was) is sprake van een oververtegenwoordiging van top en
middenkader ten opzichte van de werkvloer. Daarenboven is de Administratieve Dienst
(AD) licht over- en de Algemene Politiedienst (APD) licht ondervertegenwoordigd. Deze
onevenredigheid in de verdeling van de respons heeft geen gevolgen voor de representativiteit op de functionele dimensie.
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Globaal gesproken kan worden gesteld dat de evaluatie aangeeft dat de communicatie
binnen het korps is verbeterd. Dit is ook de beleving van het grootste deel van de
korpsleden. Hierbij kunnen twee kanttekeningen worden geplaatst. Gaven tijdens de
diagnose de brigadiers aan het meest tevreden te zijn over de interne communicatie, bij de
evaluatie zijn zij juist degenen die de meeste problemen signaleren. De staf en de
ploegleden daarentegen zijn aanmerkelijk positiever dan tijdens de diagnose. De tweede
kanttekening betreft de AD. Ook zij waarderen de interne communicatie en daaraan
verbonden aspecten als relaties met collega’s en de directe chef negatiever dan tijdens de
diagnose. Als positief resultaat moet zeer zeker nog worden genoemd dat het functioneren
van de organisatie door de korpsleden vrijwel zonder uitzondering positiever wordt
beoordeeld dan tijdens de diagnose. Het betreft hier bijvoorbeeld de efficiëntie van de
organisatie en de mate waarin de gestelde doelen worden gerealiseerd.
Ten aanzien van de in de diagnose geconstateerde knelpunten kan het volgende worden
opgemerkt.

1. De relatieve afzondering van de diensten
Tussen de diagnose en de evaluatie is de relatieve afzondering tussen de operationele
diensten aanzienlijk afgenomen. De roll-call en het hoofdenoverleg lijken hiervoor belangrijke oorzaken. Wel is de relatie tussen Justitiële Dienst en Algemene Politie-Dienst nog
steeds broos en voor verbetering vatbaar. Daarnaast dient naar mening van de ploegleden
de roll-call een duidelijker invulling te krijgen. Bovendien blijkt dat bij grote werkdruk –
de organisatie kent nog steeds een sterke nadruk op reactieve activiteiten – dit overleg er
soms bij inschiet.
De informatie-uitwisseling tussen de operationele diensten en de Informatie- en Documentatiedienst (Info-Docu) is ook aanzienlijk verbeterd. De participatie van de brigadier InfoDocu in het hoofdenoverleg en het APD-werkoverleg werpt zijn vruchten af. De rol die
Info-Docu speelt bij het verzamelen en terugkoppelen van informatie rond de werkplannen
lijkt hierbij tevens van belang. In zijn algemeenheid lijken de werkzaamheden van de
organisatie meer dan in het verleden te worden ondersteund door analyse van de omgeving
en de resultaten van ondernomen acties.
2. De informatievoorziening binnen de APD
Ondanks dat de brigadiers nog steeds sterk op de eigen ploeg zijn georiënteerd, lijkt dit in
het gewijzigde communicatiesysteem minder negatieve consequenties te hebben voor de
mate van geïnformeerdheid van de ploegleden en de staf. Het opheffen van het APDvooroverleg en de andere hierboven beschreven interventies lijken dan ook vrucht te
hebben afgeworpen. In aansluiting hierop kan in zijn algemeenheid worden opgemerkt dat
de mate van geïnformeerdheid van de korpsleden minder dan in het verleden verbonden is
met de relatie met de directe chef, de brigadier. Met andere woorden, het functioneren van
het communicatiesysteem is minder persoonsafhankelijk geworden.
De verbeterde communicatie binnen de APD blijkt ook uit het feit dat de ploegleden
aangeven meer respons op verzonden informatie te ontvangen (Tweezijdigheid). Ook de
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staf constateert hierin een opmerkelijke verbetering, terwijl de ploegbrigadiers wel meer
respons van de ploegleden signaleren doch de respons van de staf als lager beoordelen.
Punt van zorg blijft het ploegoverleg. Met name door een zekere onverschilligheid, en in
sommige gevallen zelfs onwil, van de kant van de ploegbrigadiers kan, ondanks de uitgebreide pogingen deze overlegvorm van de grond te krijgen, nog steeds nauwelijks van een
structurele aanpak worden gesproken. Wel wordt het houden van een ploegoverleg niet
meer als een indicatie voor het bestaan van ploeginterne problemen gezien, maar toch
moet worden geconstateerd dat de interventie op dit punt feitelijk is mislukt. Door de
ploegleden wordt bij de evaluatie aangegeven dat zij nog steeds behoefte hebben aan een
hogere frequentie van het ploegoverleg. Een hernieuwde poging het ploegoverleg een meer
structurele invulling te geven, ook met het oog op de eisen die het werken met werkplannen aan de communicatie stelt, is dan ook opnieuw na afloop voorgesteld.
3. Het tekort aan personele informatie, beleidsinformatie en terugkoppeling
Ten aanzien van de personele informatie is de informatievoorziening verbeterd; een tekort
blijft echter bestaan, met name bij de AD.
Ook ten aanzien van de organisatorische informatie kan een verbetering worden geconstateerd. Hier geldt echter ook dat de AD en de ploegbrigadiers juist een groter tekort
signaleren dan tijdens de diagnose. De ploegleden APD en de staf zijn echter aanzienlijk
positiever.
De terugkoppeling van de waardering van de directe chef over de verrichte werkzaamheden laat, buiten de AD waar een groter tekort wordt gesignaleerd, weinig verandering zien.
4. De verslaglegging van de vergaderingen
Ondanks een ontwikkeling van vallen en opstaan is de verslaglegging van vergaderingen
verbeterd. De bredere verspreiding van het stafverslag vindt nog steeds plaats via het
publikatiebord. De korpsleden geven echter aan het verslag meer dan voorheen ook via het
diensthoofd of de ploegbrigadier onder ogen te krijgen. Het verslag van het APD-werkoverleg wordt nu ook verspreid onder alle diensthoofden. Het opnemen bij het dienstrooster van de activiteitenlijst die resulteert uit het hoofdenoverleg lijkt, ten slotte, een effectieve en efficiënte methode van verspreiding. Wel wordt door de organisatieleden het
gevaar gesignaleerd dat deze lijst een te algemeen karakter krijgt.
Concluderend kan worden opgemerkt dat de aan het begin van deze paragraaf geconstateerde globale verbetering met name kan worden toegeschreven aan een communicatiesysteem waarin bijvoorbeeld het ontvangen van informatie en respons daarop minder dan
voorheen afhankelijk is van persoonlijke factoren. Deze persoonlijke factoren blijven
echter wel, de problemen bij de AD illustreren dit, van wezenlijk belang.
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Resultaten nameting produktie-organisatie

Te midden van de in paragraaf 4.3.3.2 beschreven turbulentie vindt de evaluatie plaats. In
eerste instantie worden in de maanden augustus en september 1992 zeventien interviews
afgenomen. De aansluitende schriftelijke enquête gaat pas uit in januari 1993. De hoop de
enquête af te kunnen nemen voordat de reorganisatie de gehele organisatie zal gaan beheersen, is, omdat de organisatie logischerwijs andere prioriteiten stelde, niet gerealiseerd.
Gezien de relatief lage respons bij de diagnose wordt bij de evaluatie gekozen voor een
aanzienlijk grotere steekproef (30%). Bij de verdeling van de steekproef over de verschillende organisatie-onderdelen geldt dezelfde methodiek als bij de diagnose. Uiteindelijk
worden 227 enquêtes verstuurd. De respons bedraagt 46% oftewel 95 ingevulde enquêtes;
bij de voormeting bedroeg de respons 40%, 49 ingevulde enquêtes. Hierbij is het middenkader ten opzichte van top en werkvloer wederom oververtegenwoordigd.
Bij de behandeling van de resultaten van de evaluatie zal wederom het onderscheid
verticale, horizontale en parallelle informatie-uitwisseling worden gehanteerd.

1. Verticale informatie-uitwisseling
De verticale informatiedoorgifte loopt nog steeds over een groot aantal schijven, hetgeen
overigens inherent is aan de organisatie. Door een stroomlijning van de vergaderstructuur
zijn echter de verschillende schijven in sterkere mate op elkaar betrokken. In het bijzonder
kan worden gewezen op de duidelijker plaats en functie van het werkoverleg. Bovendien
blijkt meer dan voorheen in vergaderingen aan de orde te komen wat van belang wordt
geacht, terwijl ook de informatievoorziening voor vergaderingen is verbeterd. De (schriftelijke) informatievoorziening wordt in het algemeen als duidelijker ervaren.
De relatie tussen medewerkers en hun directe chef binnen de Gieterij en de Elektrolyse is
blijkens de enquête verbeterd. Daar tegenover staat dat deze relatie binnen de ondersteunende afdelingen, uitgezonderd de Technische Dienst, zich juist negatief heeft ontwikkeld.
Min of meer als resultaat van het voorgaande is de tweezijdigheid binnen Produktie
aanzienlijk verbeterd. Tevens wordt echter aangegeven dat de behoefte aan respons ook is
toegenomen. Uitzondering op de verbeterde tweezijdigheid is de respons verkregen van
ondergeschikten. De opwaartsgerichte communicatie lijkt wat dat betreft een probleem te
blijven vormen.
De positie van de Ondernemingsraad in de informatievoorziening is licht verbeterd. Dit
hoeft echter niet direct samen te hangen met de kwaliteit van de Ondernemingsraadinformatie op zich, maar kan ook het gevolg zijn van de turbulente tijden waarin de
organisatie verkeert.
2. Horizontale informatie-uitwisseling
De splitsing tussen staf en managementteam (MT) blijft, ondanks de doorgevoerde
wijzigingen, een probleem vormen voor de communicatie. Binnen de organisatie bestaat
het idee dat de MT-leden en daarop aansluitend hun onderdelen nog steeds beter geïnfor-
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meerd zijn dan de overige diensthoofden en hun onderdelen. Met name in een tijd van
veelvuldige veranderingen wordt dit verschil in geïnformeerdheid extra gevoeld.
De hoeveelheid horizontale contacten tussen de verschillende onderdelen is aanzienlijk
toegenomen, de mogelijkheid tot informatie-uitwisseling tussen onderdelen is derhalve
verbeterd. Met name geldt dit voor contacten tussen de leden van het middenkader. In zijn
algemeenheid is de communicatie zowel binnen onderdelen als ook over onderdeelsgrenzen heen toegenomen.
De ploegendiensten blijven een probleem voor de informatievoorziening; zowel voor de
integratie van de ploegen in de verticale communicatie als ook voor de informatieuitwisseling tussen ploegen.
3. Parallelle informatie-uitwisseling
Ondanks de inspanningen met betrekking tot de Kwartaalinfo blijkt de waardering voor
deze bijeenkomst juist te zijn gedaald.
Parallelle media zoals het bedrijfsblad en publikatieborden worden minder gewaardeerd; de
vreemde scores ten aanzien van het leveren van werkverbonden informatie (die niet in
deze media te vinden is) zijn genormaliseerd. De verbeterde informatievoorziening, en
daardoor het afnemen van de compensatiefunctie van de parallelle media bij deze minder
goede cijfers, speelt waarschijnlijk een rol.
Aanvullende constateringen
De tevredenheid van de medewerkers met betrekking tot de interne communicatie is in
totaal iets toegenomen: binnen de dienst Produktie is weliswaar een aanzienlijke verbetering te constateren, in de overige onderdelen valt een lichte daling waar te nemen. De
tevredenheid over het werk, de organisatie, en het loon kent in zijn algemeenheid weinig
verschil met de diagnose. Binnen Produktie is echter weer sprake van een grotere
tevredenheid, in de overige onderdelen is de tevredenheid juist afgenomen.
Samenvattend oordeel
Over het geheel bezien blijkt de communicatie maar ook de tevredenheid over werk, loon
en organisatie in de afdelingen Elektrolyse, Gieterij en, met name, de Technische Dienst te
zijn verbeterd: vergaderingen worden hoger gewaardeerd, er wordt meer respons ontvangen, etcetera. In het bijzonder de werkvloer laat een duidelijke verbetering zien. Binnen de
overige onderdelen is de situatie echter juist enigszins verslechterd. De verbetering van de
communicatie kan worden toegeschreven aan het nu in voorwaardenscheppende zin
aanwezig zijn van een sluitend communicatiesysteem waarin de lijncommunicatie een
belangrijke plaats inneemt. De stroomlijning van de vergaderstructuur, het verduidelijken
van de plaats en functie van het werkoverleg in de informatievoorziening en de toegenomen aandacht voor communicatie kunnen hier worden genoemd. De organisatieleden zijn
hierdoor minder afhankelijk van parallelle media voor het verkrijgen van informatie.
Afsluitend kan dan ook worden gesteld dat het communicatiesysteem is genormaliseerd en
in deze zin kwalitatief is verbeterd.
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Resultaten nameting hoofdafdeling van een groot dienstverlenend bedrijf

Vanaf januari 1992 stopt het contact met de hoofdafdeling Kabelnetten (KN), waarbij de
afspraak is gemaakt om in de zomer van dat jaar de evaluatie te verrichten. In juli worden
12 interviews en de schriftelijke enquête afgenomen. Gezien de relatief geringe respons op
de schriftelijke enquête tijdens de diagnose (46%) wordt ditmaal voor een grotere
steekproef gekozen (40% oftewel 86 enquêtes). Dezelfde methodiek als tijdens de diagnose
volgend worden uiteindelijk 87 respondenten geselecteerd. Verzending vindt wederom
plaats naar het huisadres. Ondanks de grotere steekproef blijft ook nu de respons steken op
31 ingevulde enquêtes (35%); bij de voormeting bedroeg de respons 31 enquêtes (46%).
Naar later blijkt is dit mede het gevolg van enquête-moeheid omdat vlak daarvoor een zeer
uitgebreide Total Quality Management-enquête is afgenomen.
De evaluatie toont ten aanzien van de in de diagnose geconstateerde knelpunten de
volgende ontwikkeling.

1. Het gebrek aan bepaalde ’soorten’ informatie
Het tekort aan personele informatie is tussen de diagnose en de evaluatie enigszins
toegenomen. Dit geldt zowel voor de regio Zuid als de regio Noord. Wel is het tekort in
Noord geringer. Uit de interviews blijkt dat binnen KN onzekerheid heerst met betrekking
tot de posities na de opdeling. Het is aannemelijk dat deze onzekerheid van invloed is op
de behoefte aan personele informatie.
Het tekort aan informatie over hoe het geleverde werk wordt gewaardeerd is in zijn
algemeenheid gelijk gebleven. Het is in tegenstelling tot de diagnose nu echter met name
het middenkader dat het tekort voelt. Daarnaast is het tekort in de regio Noord aanzienlijk
afgenomen terwijl de regio Centrum een toename laat zien.
Het tekort aan informatie over de fouten en mislukkingen van/in de organisatie is globaal
gesproken gelijk gebleven. Wel is het tekort in de hogere echelons afgenomen.
Het tekort aan informatie over beleidsaangelegenheden is in totaliteit afgenomen. In Noord
is wat betreft deze categorie geen tekort meer te constateren, terwijl in Zuid het gemis
licht is toegenomen.
Concluderend blijkt het tekort aan bepaalde soorten informatie in algemene zin ongeveer
gelijk te zijn gebleven. Hierbij kunnen echter de volgende twee opmerkingen worden
gemaakt.
1. Het middenkader in regio Zuid benoemt een groter tekort dan de werkvloer. De situatie
van de laatste is ten opzichte van de diagnose enigszins verbeterd. Het tekort bij het
middenkader is verklaarbaar op basis van hun positie in de nieuwe structuur. Hierin
vervullen zij aanzienlijk meer dan voorheen de rol van intermediair in plaats van doorgeefluik, hetgeen betekent dat hogere eisen aan hun (communicatieve) functioneren en
mate van geïnformeerdheid worden gesteld.
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2. De regio Noord scoort aanzienlijk beter dan de regio Zuid. In de eerstgenoemde regio is
ten opzichte van de diagnose ook een duidelijke verbetering opgetreden terwijl in Zuid
juist van enige verslechtering sprake is.
2. Het functioneren van de linking-pin-structuur
De vergaderstructuur binnen KN is aanzienlijk verbeterd: (1) frequentie en tijdstip van de
verschillende vergaderingen zijn bepaald en (2) de aansluiting tussen de vergaderingen
wordt nadrukkelijk bewaakt. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de linking-pinstructuur goed functioneert. Dit uit zich onder andere in het volgende.
– Een lichte verbetering van de respons op informatieverzending, met name door ondergeschikten, gelijken en de directe chef. De werkvloer geeft daarnaast aan dat de respons
gegeven door middenkader en topmanagement is verbeterd.
– Een aanzienlijke toename van de tevredenheid over de relatie met de directe chef, het
topmanagement, de communicatie en besluitvorming, waarbij met name de positieve
ontwikkeling in de regio Noord in het oog springt.
– Een toename van de waardering voor de vergaderingen waarin men participeert.
Daarnaast geven de medewerkers aan dat in vergaderingen meer relevante zaken aan de
orde komen, de informatie voor de vergaderingen duidelijker is en bovendien nu veelal
tijdig wordt ontvangen.
– Een toename van de communicatie over hoofdafdelings- en regiogrenzen heen. Dit geldt
in het bijzonder voor het middenkader in de regio Noord.
– Een toename van de communicatie binnen de hoofdafdeling en regio’s. Ook hier springt
de regio Noord er in positieve zin uit.
3. De sterke nadruk op het doen van mededelingen in veel vergaderingen
Door het invoeren van vaste agendapunten en het hanteren van covernotes lijkt het
mededelingenkarakter van de vergaderingen te zijn afgenomen. Daarnaast blijkt uit de
interviews dat de covernote de zender dwingt na te denken over zijn bedoeling met de
informatie (vergelijk de vorige casus), specificeert de covernote de bedoeling van de
informatie voor de ontvanger en ondersteunt zij de verbindende functionarissen bij een
correcte behandeling in het licht van deze bedoeling.
4. De onduidelijke status en functie van informatie
In aansluiting op wat onder 2. en 3. is opgemerkt, blijkt uit zowel de interviews als de
enquête dat minder onduidelijkheden bestaan ten aanzien van de status en functie van
informatie. De informatie ten behoeve van vergaderingen wordt als duidelijker ervaren.
5. Problemen in verband met de informatielogistiek
De informatielogistiek lijkt ten opzichte van de diagnose aanzienlijk te zijn verbeterd (zie
ook onder 2.). Medewerkers in alle delen van KN geven aan dat informatie meer op tijd
wordt ontvangen.
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Aanvullende constateringen
Naast de resultaten met betrekking tot de in de diagnose geconstateerde knelpunten,
kunnen nog de volgende, gedeeltelijk gerelateerde, uitkomsten worden genoemd.
– Er is een grotere openheid ontstaan in het vragen om informatie, het uiten van klachten,
etcetera.
– De tevredenheid over het werk, het loon, de organisatie en dergelijke is toegenomen.
Alleen de efficiëntie van werken, de kwaliteit van het produkt en de mate waarin de
doelstellingen van de organisatie worden bereikt worden enigszins lager gewaardeerd.
– De wens tot mobiliteit is aanzienlijk toegenomen.
– Tussen de diagnose en de evaluatie is de overload toegenomen. Dit is mogelijk het
gevolg van de extra communicatieve inspanningen.
Samenvattend oordeel
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in de periode tussen de diagnose en de
evaluatie de communicatie binnen KN is verbeterd: ten aanzien van de in de diagnose
geconstateerde knelpunten is bijna zonder uitzondering vooruitgang waar te nemen, terwijl
ook op niet zozeer als knelpunten bestempelde aspecten een positieve ontwikkeling heeft
plaatsgevonden. De evaluatie wijst echter ook op een toename van de overload. Bovendien
toont de evaluatie dat, alhoewel ook in de regio Zuid wel degelijk vooruitgang zichtbaar
is, het beeld van de regio Noord op bijna alle punten positiever is en ook sterker is
verbeterd.

8

Conclusie en evaluatie van het onderzoek naar
tekstfunctionaliteit

In paragraaf 6.4 werden de verwachtingen ten aanzien van het gebruik van functieaanduiders weergegeven. Bij het bepalen van de vraag of aan deze verwachtingen is
voldaan, wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek naar het functioneren
van teksten (paragraaf 6.7) en de gedetailleerde gegevens afkomstig uit de nameting, die in
de vorige paragraaf al in meer algemene zin aan de orde is geweest. De gedetailleerde
nameting-gegevens zijn opgenomen in Reezigt (1995), waar in de bijlagen de belangrijkste
enquêteresultaten zijn opgenomen. Bij de bespreking die hier volgt wordt verwezen naar
deze bijlagen.
De verwachtingen die in paragraaf 6.4 zijn opgesteld hielden in dat het gebruik van
functieaanduiders:
1. het begrip van de functie van de tekst alsmede de tekstinhoud zal doen toenemen,
waardoor
2. het beoogde communicatieproces (in casu, het doorlopen van de linking-pin-structuur en
het bereiken van terugkoppeling) zal worden gerealiseerd, en voorts dat
3. de tevredenheid over de in het communicatieproces opgenomen vergadering(en) zal
doen toenemen, en ten slotte
4. dat hierdoor de tevredenheid over de interne communicatie zal toenemen.
Vanzelfsprekend worden de oordelen over de betreffende vergaderingen en de interne
communicatie als geheel niet alleen beïnvloed door het gebruik van functie-aanduiders.
Deze resultaten worden dan ook weergegeven om de lezer inzicht te verschaffen in deze
cijfers, die mede inzicht kunnen verschaffen in het gebruik van de functie-aanduiders.
Hierna volgt eerst, in paragraaf 8.1 een weergave van de resultaten per genoemde
verwachting. In paragraaf 8.2 worden de resultaten besproken.

8.1

Weergave van de resultaten

1 Het gebruik van functie-aanduiders doet het begrip van de tekst toenemen.
Deze verwachting wordt bevestigd indien sprake is van (positieve) significante verschillen
tussen meting 1 en 2. In paragraaf 6.7.2 is het volgende overzicht gegeven van de
meetresultaten.
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tekst-thema

significantie
item

1

werkplan ’fietsendiefstal’

6

beleidstekst ’uitbestedingen’

8

beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’

aantal keuzemogelijheden
antwoord

lengte
tekst

groep II
mondeling

4

2000

groep I
schriftelijk

3

2500

groep I
mondeling

3

750

gemiddelden

macro
functie
macro
micro

meting en
realisatie

tabel 8.1 Samenvatting onderzoeksresultaten naar criteria (zie tabel 6.21)

Uit dit overzicht blijkt dat, in het algemeen gesproken, het gebruik van functie-aanduiders
geen positief resultaat heeft op het begrip van de functie van de tekst, noch op het begrip
van de inhoud van de tekst. In een klein aantal gevallen kon een significant positief
resultaat geconstateerd worden (zie tabel). Hierbij dient nog aangetekend te worden dat
slechts bij tekst 6 de onderzoeksmatig gezien ideale realisatiewijze uitgevoerd kon worden.
Ook de oordelen van de medewerkers laten geen significante positieve verschillen zien. In
termen van de ’oordeelsvraag’ menen zij dus niet dat door het gebruik van functieaanduiders de tekst qua inhoud en doelstelling duidelijker is geworden.
In de enquête werd de medewerkers een oordeel gevraagd over de status en functie van de
informatie; uit de voormeting bleek dat men negatief oordeelde over de duidelijkheid van
status en functie. Aangezien dit oordeel als belangrijk richtsnoer is gebruikt voor het
uitvoerig in ogenschouw nemen van de mogelijkheden tot verbeteren van het functioneren
van de informatie, uitmondend in het gebruik van functie-aanduiders, is het oordeel dat zij
over status en functie geven in de nameting ook op te vatten als een oordeel over het
(effect van het) gebruik van de functie-aanduiders.
In onderstaande tabel 8.2 wordt een overzicht gegeven van de oordelen over status en
functie van de aangeboden informatie. De voor- en nametingsgegevens uit de enquête
worden per organisatie onderscheiden.
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status en functie informatie (oordeel
werkvloer)

politie-organisatie

produktie-organisatie

dienstverlenend bedrijf

voormeting

nameting

voormeting

nameting

voormeting

nameting

gem. 3.00
sd. .82
p

3.71
.76
.36

4.62
1.60

3.51
1.73
1.09

4.09
1.58

3.17
.75
.61

gem. = gemiddelde
sd. = standaarddeviatie
p.
= Pearson coëfficiënt (significant bij p < 0.05)
tabel 8.2 Enquêteresultaten status en functie van informatie

De cijfers dienen als volgt geïnterpreteerd te worden: een hogere waarde komt overeen
met een grotere mate van tevredenheid, in dit geval over status en functie van de informatie. De resultaten laten zien dat in geen van deze gevallen een significante toename
geconstateerd kan worden, zelfs dat de gemiddelden een negatieve tendens laten zien bij
de produktie-organisatie en het dienstverlenende bedrijf. De gemiddelde waarde laat bij de
politie-organisatie wel een stijging zien bij de nameting, zij het, blijkens de tabel, niet
significant. De verwachting is derhalve niet uitgekomen.
Aangezien dat oordeel in nauwe relatie staat tot het oordeel over het functioneren van het
linking-pin-systeem worden de resultaten onder verwachting 3 hierna besproken.
2 Het gebruik van functie-aanduiders leidt ertoe dat het beoogde communicatieproces (in
casu, het doorlopen van de linking-pin-structuur en het bereiken van terugkoppeling)
zal worden gerealiseerd.
Uit de toelichting die gegeven is bij deze verwachting (zie paragraaf 6.4) blijkt dat deze
verwachting op basis van observatie en documentonderzoek beoordeeld kan worden. Hoe
belangrijk het – in de ogen van het management – succesvol realiseren van het beoogde
communicatieproces ook is, het vormt – zo geformuleerd – in het bestek van deze
bespreking van de resultaten een magere, want moeilijk controleerbare en betrekkelijk
subjectieve, beoordeling van de resultaten.
Daarom wordt bij deze bespreking ingegaan op resultaten uit de nameting-enquête met
betrekking tot de respons op verzonden informatie, en dan met name op de oordelen van
het management van de organisaties; deze resultaten zijn in de bespreking van de resultaten van de nameting (Hoofdstuk 7) reeds weergegeven. Deze oordelen betreffen dus niet
louter de communicatieprocessen in verband met de in Hoofdstuk 6 besproken teksten,
maar hebben betrekking op oordelen over de communicatieprocessen in het algemeen. Het
gaat dan in concreto om de terugkoppeling door ondergeschikten, beoordeeld door het
management.
Bij de politie-organisatie (zie paragraaf 7.1) is opgemerkt dat de staf een opmerkelijke
verbetering constateert ten aanzien van de terugkoppeling, al blijft hier de laagste schakel
in het communicatieproces (het groepsoverleg) een probleem vormen.
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Bij de produktie-organisatie (zie paragraaf 7.2) is het gebruik van functie-aanduiders
nauwelijks gerealiseerd. Tijdens de (turbulente) interventieperiode is het creëren van een
vergaderstructuur wel van de grond gekomen, maar de concretisering daarvan in termen
van het communiceren van informatie naar ondergeschikten en het geven van respons op
deze informatie bleven voor een belangrijk deel achterwege, en dan met name het responsgedeelte, de terugkoppeling.
Bij de hoofdafdeling van een groot dienstverlenend bedrijf (zie paragraaf 7.3) kon een
lichte verbetering van de respons geconstateerd worden bij de directe chef, waarbij het
gebruik van de covernotes een belangrijke rol heeft gespeeld, zo bleek uit de interviews.
Dit resultaat lijkt gerelateerd aan het naar aanleiding van verwachting 1 (zie tabel 8.1)
geconstateerde significante verschil met betrekking tot de functie van de tekst (in casu
tekst 6).
Het gebruik van functie-aanduiders alléén leidt niet tot het succesvol realiseren van het
communicatieproces van management naar werkvloer en weer terug. Waar sprake is van
een goed dan wel redelijk functioneren van het linking-pin-systeem, zoals bij de dienstverlenende en de politie-organisatie, lijkt het gebruik van functie-aanduiders een positief
effect te hebben op het realiseren van het communicatieproces.
Ten slotte volgt een overzicht van de oordelen van het management van de organisaties
met betrekking tot de terugkoppeling door ondergeschikten. Onderstaande tabel 8.3 geeft
de resultaten weer van de voormeting en nameting.

terugkoppeling door
ondergeschikten (oordeel management)

politie-organisatie

produktie-organisatie

dienstverlenend bedrijf

voormeting

nameting

voormeting

nameting

voormeting

nameting

gem. 2.80
sd. .84
p.

5.00
.84
.055

7.00
.00

4.50
.71
.22

-

-

gem. = gemiddelde
sd. = standaarddeviatie
p.
= Pearson coëfficiënt (significant bij p < 0.05)
tabel 8.3 Enquêteresultaten terugkoppeling door ondergeschikten

De resultaten van het dienstverlenend bedrijf zijn hier niet weergegeven, aangezien hier
vanwege de positie van de hoofdafdeling KN geen sprake is van ’management’ in de zin
zoals gebruikt in de enquête. De resultaten laten een bijna significant resultaat zien bij de
politie-organisatie (p = 0.055, significantie geldt bij p < 0.05); dat wil dus zeggen dat het
politiemanagement tijdens de nameting duidelijk meer tevreden is over de terugkoppeling
dan tijdens de voormeting, dit ondanks de problemen die nog steeds gelden ten aanzien
van het functioneren van het ploegoverleg. De produktie-organisatie laat een negatief beeld
zien, zij het niet significant. Bij de resultaten van de produktie-organisatie moet worden
aangetekend dat de voormeting unaniem een buitengewoon hoge score laat zien tijdens de
voormeting (7.00, op een 7-puntsschaal); ook de nameting geeft nog steeds een hoge, en
wellicht wat meer realistische, score te zien (4.50).
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3 Het gebruik van functie-aanduiders leidt ertoe dat de tevredenheid over de in het
communicatieproces opgenomen vergadering(en) zal toenemen.
De verwachting dat het gebruik van functie-aanduiders vervolgens tot een, in vergelijking
met de voormeting, toename van de tevredenheid over de vergaderingen zal leiden, wordt
afgeleid uit de enquêteresultaten.
Zoals weergegeven in paragraaf 6.7.2 (tabel 6.5), betreft het merendeels vergaderingen die
onderdeel zijn van de linking-pin-structuur. Uitzonderingen zijn de teksten die via
parallelle kanalen gecommuniceerd zijn (de beleidspresentatie en het personeelsblad in de
produktie-organisatie).
In onderstaande tabel (8.4) worden per organisatie de oordelen in termen van tevredenheid
weergegeven ten aanzien van het werk- of ploegoverleg. Tevens wordt aangegeven of er
sprake is van een significant verschil tussen de voormeting en de nameting.

tevredenheid werk- en
ploegoverleg (oordeel
werkvloer)

politie-organisatie

produktie-organisatie

dienstverlend bedrijf

voormeting

nameting

voormeting

nameting

voormeting

nameting

gem. 3.33
sd. .87
p.

3.66
1.37
.59

4.55
1.26

3.60
1.37
.21

4.70
.95

2.83
.75
.048

gem. = gemiddelde
sd. = standaarddeviatie
p.
= Pearson coëfficiënt (significant bij p < 0.05)
tabel 8.4 Enquêteresultaten tevredenheid werk- en ploegoverleg

Het oordeel van de werkvloer met betrekking tot de tevredenheid van het werk- en
ploegoverleg laat, zoals uit deze tabel blijkt, bij de politie-organisatie een stijgend
gemiddelde zien, zij het niet significant, en bij de overige organisaties een dalend
gemiddelde (bij KN significant: p = .048).
Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de verwachting niet is
uitgekomen.
4 Als gevolg van het gebruik van functie-aanduiders zal de tevredenheid over de interne
communicatie toenemen.
In de enquête is het algemeen oordeel over de tevredenheid bevraagd. In onderstaande
tabel (8.5) wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de drie organisaties.

242

Zicht op interne communicatie

tevredenheid interne
communicatie (oordeel werkvloer)

politie-organisatie

produktie-organisatie

dienstverlend bedrijf

voormeting

nameting

voormeting

nameting

voormeting

nameting

gem. 4.84
st. 1.21
p.

5.07
1.39
.69

4.16
1.61

4.56
1.58
.24

4.61
1.39

5.13
1.25
.96

gem. = gemiddelde
st. = standaarddeviatie
p.
= Pearson coëfficiënt (significant bij p < 0.05)
tabel 8.5 Enquêteresultaten tevredenheid interne communicatie

De resultaten laten weliswaar een toename met betrekking tot de gemiddelden zien bij alle
organisaties, echter geen van deze gemiddelden is significant. Ook deze verwachting is
derhalve niet uitgekomen.

8.2

Bespreking van de resultaten

Deze resultaten worden hierna beknopt toegelicht, uitgesplitst naar de verschillende
organisaties. De waardering van de vergaderingen is in de enquête geoperationaliseerd in
termen van ’de mate van tevredenheid’, uiteindelijk samengevat onder ’mate van tevredenheid over de interne communicatie’. Deze tevredenheid wordt uiteraard niet alleen
beïnvloed door het gebruik van functie-aanduiders bij of in de teksten. Wanneer andere
beïnvloedende factoren naar alle waarschijnlijkheid een grote of overheersende rol hebben
gespeeld, wordt dit vermeld. De bevraagde ’(on)duidelijke status en functie van informatie’ (bijvoorbeeld teneinde terugkoppeling te verkrijgen) wordt, wanneer de meetgegevens
daartoe aanleiding geven, eveneens besproken.
Zoals eerder aangegeven (zie onder meer paragraaf 7.1) vond het ploegoverleg bij de
politie-organisatie tijdens zowel voor- als nameting nauwelijks in gestructureerde vorm
plaats, ondanks de inspanningen van zowel management, APD-leiding als onderzoekers.
Niettemin werd het ploegoverleg – voor zover dat dit plaats vond – wel beter gewaardeerd
ten tijde van de nameting. Deze scores ten aanzien van de waardering van het ploegoverleg kunnen dan ook nauwelijks gerelateerd worden aan het gebruik van functieaanduiders: daarvoor is het ploegoverleg en het gebruik van teksten daarbij te weinig van
de grond gekomen. Het ploegoverleg vindt nog te incidenteel plaats.
De terugkoppeling laat niettemin een significante verbetering zien in de nameting. Ook
hiervoor geldt mogelijk dat de terugkoppeling vooral via het werkoverleg gestalte kan
krijgen, en, zoals aangegeven, dit overleg functioneert nog niet naar behoren. Het oordeel
van het management van de organisatie is dus weliswaar positief, de reden van het oordeel
lijkt niet gelegen te zijn in dit overleg dan wel het functioneren van teksten daarbij.
Bij de produktie-organisatie is de waardering voor de parallelle media, waaronder het
personeelsblad en de Kwartaalinfo, gedaald ten opzichte van de voormeting. Het (beter)
functioneren van het linking-pin-systeem speelt hierbij waarschijnlijk een grote rol. Ten
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tijde van de interventie is de nadruk komen te liggen op het creëren van een sluitende
communicatiestructuur, en was er nauwelijks tijd voor het optimaliseren van de functie
van teksten die in die structuur gebruikt werden (zie paragraaf 7.2). Deze scores kunnen
dan ook nauwelijks gerelateerd worden aan het gebruik van functie-aanduiders.
De onduidelijkheid ten aanzien van functie en status van informatie werd in de voormeting
gesignaleerd. Het gebruik van de covernote stagneerde, dit ondanks de reeds opgemerkte
positieve effecten van dit instrument (zie paragraaf 7.1.2). Ondanks de aandacht voor de
linking-pin-structuur oordeelt het management zeker niet positiever over de terugkoppeling.
Bij de hoofdafdeling van het dienstverlenend bedrijf, de organisatie waar het linking-pinsysteem, zo bleek uit de voormeting, weliswaar niet goed functioneerde maar in elk geval
aanwezig was, kon tijdens de interviews gedurende de nameting een aanzienlijke verbetering geconstateerd worden ten aanzien van het functioneren van dat systeem (zie paragraaf
7.3). Deze constatering was mede gebaseerd op een toename van de waardering voor de
vergaderingen waarin de medewerkers participeren: tijdens de vergaderingen komen meer
relevante zaken aan de orde, en de informatie die men ten behoeve van de vergaderingen
ontvangt wordt duidelijker gevonden. De onduidelijkheid ten aanzien van de status en
functie van de informatie lijkt te zijn weggenomen. Dat oordeel kon helaas niet bevestigd
worden aan de hand van de cijfers uit de enquête.
De resultaten lieten reeds zien dat het gebruik van functie-aanduiders geen positief
resultaat oplevert in termen van het verbeterde tekstbegrip. Hoewel de algehele tevredenheid met de interne communicatie toeneemt (zij het niet significant), kan ook hier op basis
van de enquêteresultaten geen verbetering geconstateerd worden op het vlak van de status
en functie van informatie en de tevredenheid over het werkoverleg.
Zoals uit de resultaten blijkt, kwam geen van de verwachtingen uit.
In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de resultaten van het onderzoek vanuit
methodologisch en theoretisch perspectief.

8.3

Evaluatie van de onderzoeksresultaten.

In paragraaf 1.4 werden onderstaande twee vragen genoemd die in dit onderzoeksverslag
centraal stonden.
1. Is het mogelijk met gebruikmaking van theorieën op het gebied van het taalgebruik het
(niet gewenst) functioneren van mondelinge of schriftelijke teksten in een organisatie te
beschrijven en dat (dis)functioneren te verklaren?
2. Leiden gesuggereerde wijzigingen met betrekking tot teksten tot het goed, dat wil
zeggen, gewenst, functioneren van die teksten in de interne communicatie van de
betreffende organisatie?
Vraag 1 wordt beantwoord in paragraaf 8.3.1 en paragraaf 8.3.2, waarin respectievelijk het
gebruik van het diagnosemodel (zie Hoofdstuk 3) en de theorie (zie Hoofdstuk 5)
geëvalueerd wordt. Vraag 2 wordt beantwoord in paragraaf 8.3.3. en paragraaf 8.3.4,
waarin respectievelijk de onderzoeksmethode en het praktisch of toegepast perspectief van
het onderzoek geëvalueerd worden.
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Evaluatie van het diagnosemodel

Het diagnosemodel dat in Hoofdstuk 3 is beschreven is in mijn uitwerking van het
onderzoek beschouwd als ’richtinggevend’ ten aanzien van het opsporen van taalgebruiksproblemen en het (op basis van het gehanteerde conceptueel model ten aanzien van
’organisatie’ en ’communicatie’) verklaren en oplossen van die problemen. De vraag die
bij deze evaluatie van het diagnosemodel centraal staat is dus of het model aan deze
doelen (enigszins) tegemoet komt.
Op het moment dat met het onderzoek begonnen werd, was er geen uitgewerkt diagnosemodel voorhanden dat problemen met betrekking tot de verbale communicatie kan signaleren, althans, een diagnosemodel dat problemen met betrekking tot de verbale communicatie eerst relateert aan het communicatiesysteem van een organisatie, en dat systeem
vervolgens relateert aan een beschrijving van de organisatie. Wel waren communicatieaudits beschikbaar (zie paragraaf 2.3), die, zoals Van den Hoven (1991) terecht stelt,
weliswaar veel gegevens opleveren, maar pas in het kader van een conceptueel organisatiekundig model hun werkbaarheid kunnen bewijzen.
Het ontwikkelde diagnosemodel geeft naar mijn oordeel de mogelijkheid geconstateerde
communicatieproblemen te ’vertalen’ in problemen op het vlak van de verbale communicatie. Hierbij spelen de oordelen over gebruikte communicatiekanalen en -middelen en de
gebruikswaarde (in termen van oordelen over status en functie) een belangrijke rol, met
name, doordat deze oordelen in verband gebracht kunnen worden met de waardering van
het communicatieklimaat (zie paragraaf 3.3.3 voor de dimensies van het communicatieklimaat, en Bijlage A voor het conceptueel diagnosemodel, de indicatoren en de meetvragen).
Daarbij moet aangetekend worden dat deze vertaling niet uitsluitend door de enquête
mogelijk gemaakt wordt: het in een enquête vragen naar functie-expliciteerders lijkt weinig
zinvol, en kan, als mogelijke oplossing, beter aan de orde worden gesteld tijdens interviews. De overige gebruikte diagnosetechnieken waren dus ook van belang. Ik zal deze
hierna bespreken. In paragraaf 8.4, waar suggesties voor verder onderzoek gedaan worden,
kom ik op deze diagnosetechnieken terug.
In
1.
2.
3.
4.

paragraaf 3.5 werden de volgende diagnosetechnieken onderscheiden:
documentonderzoek;
interviews;
schriftelijke enquête;
observatie.

Zodra problemen met betrekking tot status en functie van de informatie geconstateerd
werden (naar aanleiding van de resultaten van de schriftelijke enquête), werd, zoals
hierboven reeds aangegeven, in de interviews dit probleem nader aan de orde gesteld en
werden vergaderingen geobserveerd waar de informatie waarop die oordelen betrekking
hadden (beleidsteksten, instructieteksten) aan de orde kwam.
Tijdens de interviews werd gevraagd naar de geïntendeerde en de beleefde status en
functie respectievelijk bij de verzenders van deze informatie (het management) en de
ontvangers (het middenkader en de werkvloer). Het bleek dat er een verschil was: het
management zag de tekst als een voorstel en verwachtte een reactie, terwijl het middenkader en de werkvloer de tekst als mededeling opvatte over het te voeren beleid of de uit
te voeren werkzaamheden (’wat gaan we doen’).
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De stappen die in termen van het diagnosemodel gezet worden, kunnen als volgt beschreven worden.
a. Uit de enquête blijkt een negatief oordeel over status en functie.
b. Dit oordeel wordt beschreven en verklaard tijdens de interviews.
c. Dit oordeel wordt nader getoetst door middel van observatie.
d. De aldus verkregen beschrijving en verklaring wordt, vergezeld van aanbevelingen, in
de vorm van de rapportage aan het management voorgelegd.
De stap van het resultaat van de enquête met betrekking tot status en functie van de
informatie naar een (mogelijke) beschrijving en verklaring, die vervolgens de basis vormen
voor de aanbeveling, wordt in hoge mate gestuurd door de volgende informatiebronnen:
1. de in de enquête onderscheiden dimensies van het communicatieklimaat (zie paragraaf
3.3.3 en Bijlage A);
2. het in het conceptueel organisatiemodel onderscheiden element structuur (zie paragraaf
3.2.2);
3. het in het conceptueel communicatiemodel onderscheiden element context (zie paragraaf
3.3.1).
De geïntendeerde en beleefde status en functie van de informatie wordt aldus gerelateerd
aan de positie van medewerkers van de organisatie in termen van de hiërarchische
structuur van de organisatie alsmede in termen van hun positie in de communicatiestructuur van de organisatie (doorgaans de plaats in de linking-pin-structuur). Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de top (het management), het middenkader en de werkvloer.
Deze posities worden vervolgens per onderscheiden groep beschreven aan de hand van de
dimensies van het communicatieklimaat, en deze beschrijving wordt opgevat als een
contextbeschrijving (vanaf paragraaf 5.3). In het vervolg van Hoofdstuk 5 werd deze
contextbeschrijving in theoretische zin uitgewerkt.
De relatie tussen het element structuur, de dimensies van het communicatieklimaat en het
element context uit het conceptueel communicatiemodel is goed beredeneerbaar en kan in
theoretische zin staande gehouden worden. Niettemin dient het diagnosemodel (zoals dat in
de beginfase van het onderzoek werd opgesteld) nauwkeuriger inzicht te geven in deze
relatie. Thans geeft het (heel algemeen geformuleerde) conceptueel communicatiemodel
niet expliciet aan welke dimensies van het communicatieklimaat nu precies het element
context constitueren. Dat betekende dat deze relaties gelegd moesten worden door de
onderzoekers, wat in het kader van dit onderzoeksverslag wellicht niet, maar in het kader
van het gebruik van het diagnosemodel in de praktijk wel bezwaarlijk is. Met andere
woorden: nader onderzoek dient aan te geven welke dimensies van het communicatieklimaat een adequate beschrijving van de context van verbale communicatie opleveren.
Hoewel het diagnosemodel dus in voldoende mate als richtinggevend ten aanzien van het
detecteren van (problematisch functionerende) teksten kan worden beschouwd, kan het nog
verbeterd worden als model dat verklaringen biedt voor geconstateerde problemen en
mogelijkheden om daar door middel van interventies iets aan te doen. Hierbij gaat het
vooral om het bepalen van de relatie tussen het functioneren van teksten en de contextuele
variabelen, in het conceptuele communicatiemodel geoperationaliseerd als dimensies van
het communicatieklimaat.
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Evaluatie van de gebruikte theorie

Voor een deel is hiervoor reeds ingegaan op de waarde van de gebruikte theorie met
betrekking tot de communicatie. In het conceptuele communicatiemodel is een algemeen
model van verbale communicatie gebruikt (gebaseerd op Ensink 1992), dat in Hoofdstuk 5
– zoals hiervoor aangegeven, gestuurd door de geconstateerde problemen en gerelateerd
aan het conceptueel organisatiemodel – verder is uitgewerkt. Hier is vooral gebruik
gemaakt van theorieën met betrekking tot de verwerking van teksten.
In het algemeen gesproken kan, naar mijn oordeel, de bruikbaarheid van deze theorieën in
positieve zin beoordeeld worden. Los van de hiervoor genoemde problemen met betrekking tot de vraag welke dimensies van het communicatieklimaat nu precies de context
vormen en in welke mate ze verklarend zijn bij het beschrijven van de functie van een
tekst, biedt de theorie de mogelijkheid inzicht te krijgen in de relatie tussen in het cognitief systeem opgeslagen kennis en de wijze waarop teksten verwerkt worden (respectievelijk op basis van Anderson 1983, Craik en Jennings 1992, Ensink 1992, Kintsch en Van
Dijk 1978 en Bax 1995). In de loop van het onderzoek publiceerde Pander Maat over
leestaken in beroepssituaties (1990), waarin een meer geïntegreerd beeld geschetst wordt
van het effect dat een doelgerichte verwerkingswijze heeft op het verwerkingsresultaat, de
cognitieve representatie van de tekst.
Ondanks dat de laatstgenoemde bijdrage qua vraagstelling en geschetst theoretisch model
goed aansluit op mijn onderzoek (maar helaas niet in de ontwerpfase beschikbaar was),
blijft de modelmatige wijze waarop de verwerking van teksten wordt beschreven een
probleem vormen bij het verrichten van onderzoek: voor het uitvoeren van concreet
onderzoek geven dergelijke modellen te weinig zicht op de invulling van onderscheiden
onderdelen van de modellen, zoals de context, of, in termen van Pander Maat, de verschillen tussen lezers- en schrijversdoelen, en hun effect op de verwerking van een tekst. Bax
(1995; een uitwerking van Bax 1992, die mij ter beschikking stond tijdens het onderzoek)
geeft wel een veel gedetailleerder, zij het niet empirisch getoetst beeld van de wijze
waarop verwerkers gebruik maken van specifieke contextuele kennis bij de interpretatie
van een tekst (met name geoperationaliseerd in Hoofdstuk 5, over ’besef en begrip’).
Het – voor zover mijn inzicht strekt – niet voorhanden zijn van een, in deze zin, uitgewerkt theoretisch kader voor de cognitieve verwerking van teksten (’min of meer complexe, min of meer afgegrensde talige structuren die interpreteerbaar zijn op grond van
enige functionaliteit’, Ensink 1992: 25), waarin verklaard wordt hoe een bepaald onderdeel
van een tekst (zoals een onderdeel van de tekststructuur, of bepaalde taal- of teksthandelingen) in het werkgeheugen in relatie tot specifieke delen van het lange-termijngeheugen
(waarin contextuele kennis is opgeslagen) en daarmee ook in relatie tot andere onderdelen
van de tekst verwerkt wordt, en tot welk verwerkingsresultaat dit leidt, vormt bepaald een
probleem bij het uitvoeren van onderzoek naar het functioneren van teksten.
Dit probleem wordt aanzienlijk groter wanneer het onderzoek niet in laboratoriumsituaties
uitgevoerd wordt, waarin het nog enigermate mogelijk is de positie van verschillende
variabelen die een rol spelen in het verwerkingsproces van tevoren te bepalen, maar in een
praktijksituatie, zeker wanneer het doel van het onderzoek gelegen is in het oplossen van
geconstateerde verwerkingsproblemen.
Dit alles wil niet zeggen dat – in retrospectief – een onderzoek als het hier gepresenteerde
beter niet uitgevoerd had kunnen worden, al was het maar om te pogen een bijdrage te
leveren aan de (richting van de) theorievorming. Immers, een tekst is een object uit de
werkelijkheid, en het beschrijven en verklaren van de verwerking van dit object levert een
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bijdrage aan onze kennis van de werkelijkheid, en aldus een bijdrage aan het doel van
wetenschappelijk onderzoek (Swanborn 1987: 19). Het probleem is vooralsnog, vat te
krijgen op de beschrijving van die werkelijkheid, hier toegespitst op de context waarin de
tekst functioneert.
Dat laatste vormt naar mijn oordeel de crux: de theorie die expliciet maakt welke
contextuele gegevens welk effect hebben op het verwerken van (onderdelen van) een
complexe talige structuur als een tekst ontbreekt vooralsnog. Er is sprake van een stelsel
van theorieën van uiteenlopende wetenschapsgebieden (taalwetenschap, psychologie, en in
mijn geval, organisatiekunde), die in theoretische zin beredeneerd aan elkaar gerelateerd
kunnen worden (zoals met betrekking tot de tekstwetenschap en de psychologie geschiedt
in Ensink 1992), maar daarmee nog niet als één samenhangende theorie op te vatten zijn.
Hierbij wordt aangetekend dat onderzoek naar de cognitieve verwerking van teksten nog
betrekkelijk recent mogelijk is geworden, en de theorievorming zich dus ook nog niet in
een meer afgerond stadium bevindt.
Hierdoor is het toepassen van dit stelsel van theorieën, wat in het praktische bestek van
mijn onderzoek is geschied, eveneens nog een probleem. In laboratoriumonderzoek kunnen
veel (maar ook niet alle) ’storende’ contextvariabelen uitgesloten worden, in mijn
onderzoek was dit uiteraard niet mogelijk. Het beschrijven van die variabelen vormt op
zichzelf al een probleem (immers, welke criteria worden gehanteerd bij het al dan niet
kiezen voor opname in het model), het beschrijven van de relatie tussen een of meerdere
criteria en het verwerken en gebruiken van informatie is een nog complexer probleem. De
invloed van de functie en hiërarchische positie op het verwerkingsresultaat is nog relatief
helder te beschrijven en te begrijpen, voor het effect van ernstige gevolgen (mogelijk ook
in de persoonlijke sfeer) die een tekst voor een medewerker kan hebben, geldt deze
duidelijkheid aanzienlijk minder. De (ernstige, persoonlijke) gevolgen voor de lezer
hebben tot gevolg dat het verrichten van onderzoek naar het leesresultaat en het functioneren van teksten in sterke mate wordt bemoeilijkt, althans, wanneer deze factoren niet
worden ’meegewogen’. Overigens is dit effect wel zeer voorstelbaar: een zakelijke
benadering van de tekst, onder meer tot uiting komend in de inhoud van de beoogde
functie van de tekst (bijvoorbeeld ’becommentarieer en verbeter de maatregel’), wordt
’overschaduwd’ door het effect dat de maatregel heeft op de medewerker die deze
tekstfunctie behoort te realiseren.
Dergelijke uiterst complexe en voor het leesresultaat zeer belangrijke relaties tussen de
opgeslagen kennis en de via de tekst aangeboden informatie, zijn slechts op globaal
(modelmatig) niveau in theoretische zin te leggen, en nog onvoldoende uitgewerkt om
buiten sterk gecontroleerde situaties te gebruiken om de werkelijkheid te beschrijven.

8.3.3

Evaluatie van de onderzoeksmethode

Bij de evaluatie van de onderzoeksmethode richt ik me op een bespreking van de methode
waarmee het functioneren van teksten werd vastgesteld, zoals beschreven in paragraaf 6.5,
geoperationaliseerd in termen van tekstfunctionaliteit en tekstbegrip. Vervolgens komen de
meetmomenten aan de orde, en ten slotte wordt kort ingegaan op de eenduidigheid in
realisatiewijze van de functie-aanduiders.
Bij het meten van het tekstbegrip is, in aansluiting op Kintsch en Van Dijk (1978),
gebruik gemaakt van toetsen, die ontworpen zijn op basis van Galema (1988) en Hac-
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quebord (1989). Bij deze meetmethode staan de theoretisch onderscheiden tekstbegripsniveaus (macro, meso en micro) centraal. Daarnaast is de functie van de tekst gemeten aan
de hand van vragen over het doel dat de tekst volgens de lezer heeft.
Uit de Cronbach-alfa-berekeningen (zie de bijlagen bij Hoofdstuk 6) valt af te leiden dat
de onderscheiden begripsniveaus niet elk op te vatten zijn als één schaal.
Deze conclusie zou als een negatief oordeel opgevat kunnen worden, ware het niet dat bij
de toetsen slechts een gering aantal (doorgaans 1, 2 of 3) vragen per tekstniveau gebruikt
zijn, en dat het aantal proefpersonen per test ook gering was. Deze omstandigheid maakt
het bereiken van een gewenste Cronbach-alfa moeilijk.
Daarnaast kan het volgende aangetekend te worden. Ten eerste lijkt het aannemelijk dat
proefpersonen bij het beantwoorden van deze meerkeuzevragen gebruik maken van
meerdere, eigenstandige vaardigheden, die in het onderzoek niet beschreven zijn. Hoewel
voorkennis in de metingen 1 vastgesteld is, veronderstelt het leggen van relaties tussen de
begripsniveaus ook vaardigheden op meer abstract, cognitief niveau, bijvoorbeeld ’redeneervaardigheden’.
Ten tweede kunnen de doelen die de lezer heeft in nauwe relatie staan tot de plaats in de
organisatie en de functie van de medewerker. De teksten zijn doorgaans bij meerdere
afdelingen (waarin uiteraard andere taken gegroepeerd kunnen zijn) aan de orde gesteld,
niettemin is gebruik gemaakt van één toets, en per vraag (in overleg met de verzender van
de informatie) vastgesteld wat het goede antwoord is, zodat dat de norm is bij de berekeningen. Hoewel deze werkwijze bij de beoordeling van de resultaten conform de binnen de
organisaties gehanteerde normen valt (de verzender bepaalt wat het beoogd verwerkingsresultaat is en de ontvanger wil zo goed mogelijk op de hoogte gebracht worden van diens
intentie (zie paragraaf 5.4)), is bij de toepassing van deze norm stringent te werk gegaan
(in casu, alleen de goede antwoorden tellen). In de realiteit bleek, bijvoorbeeld tijdens
observaties van vergaderingen, dat delen van de informatie voor bepaalde onderdelen van
de organisatie niet of minder relevant waren, en dat desondanks de beoogde doelen bereikt
konden worden, en omgekeerd. De gepresenteerde metingen differentiëren niet naar de
mate van relevantie binnen onderdelen van de tekst in relatie tot onderdelen van de
organisatie. Om het eenvoudiger te stellen: wanneer een afdeling gevraagd wordt te
reageren op de kwaliteit van een voorstel, zal men vooral die delen van het voorstel
beoordelen die de eigen verantwoordelijkheid betreffen. De lezers gebruiken ’structuren’,
’schemata’ gebaseerd op kennis van de wereld. Deze optiek lijkt sterk op hetgeen door
Peeck (in Van den Hoven en Korpel 1989) is beschreven (zie ook paragraaf 6.6.5), zij het
dat leesperspectieven binnen een organisatie minder sterk kunnen verschillen dan hier is
gepresenteerd. Peeck verwijst in dit verband naar Anderson, Pichert en Shirey (1979, in
Peeck 1989): "(...) voor het begrijpen van de tekst gebruikt de lezer zowel ’textual
schemata’ als ’content schemata’ ’embodying the reader’s existing knowledge of real and
imaginary worlds’" (135).
De vragen die op het eigen organisatie-onderdeel betrekking hebben, zullen waarschijnlijk
beter beantwoord worden. In de weergave van de meetresultaten is een dergelijke
uitsplitsing in vragen die wel en vragen die geen betrekking hebben op de eigen verantwoordelijkheid niet gemaakt. Het zou interessant zijn de relatie tussen een dergelijke
contextvariabele en het leesresultaat te onderzoeken.
Zoals omschreven in paragraaf 6.7, zijn functie-aanduiders op verschillende wijzen
gerealiseerd, bij verschillende soorten teksten gebruikt en zijn de metingen op verschillende momenten uitgevoerd.
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Functie-aanduiders zijn zowel in mondelinge als schriftelijke vorm gerealiseerd, die zoals
eveneens reeds besproken in paragraaf 6.7, resulteerden in verschillende meetmomenten.
Alleen wanneer sprake was van een schriftelijke realisatievorm konden de methodologisch
gesproken wenselijke meetmomenten (de één-groeps-voor- en nameting, de nameting
wordt uitsluitend beïnvloed door de onafhankelijke variabele) gerealiseerd worden.
Doordat het effect van de twee realisatievormen niet goed met elkaar te vergelijken is, zijn
geen conclusies te trekken naar aanleiding van het totaal aantal bij het onderzoek
betrokken teksten, hetgeen de generaliseerbaarheid van de resultaten niet ten goede komt.
Ook hier wreekt zich uiteraard het in vivo-karakter van het onderzoek.
Wel kan voorzichtig geconcludeerd worden (zie tabel 8.1) dat het gebruik maken van een
schriftelijke realisatievorm de voorkeur verdient.
De wijze waarop de functie-aanduiders gerealiseerd zijn (mondeling dan wel schriftelijk) is
in het onderzoek, achteraf gezien, nauwelijks geproblematiseerd. Wanneer het de mondelinge vorm betreft, is de realisatiewijze in sterke mate afhankelijk van een goed begrip van
het door het management beoogde doel door een chef (linking-pin) en de cultuur van deze
chef. De schriftelijke realisatiewijze is uiteraard niet in die mate onderhevig aan dergelijke
mogelijke vertekeningen, al kan een chef uiteraard in een toelichting of de wijze waarop
hij de vergadering leidt het effect in sterke mate beïnvloeden.
Het hoeft geen betoog dat de onderzoeksresultaten beïnvloed kunnen worden door de
wijze waarop de functie-aanduiders precies gerealiseerd zijn. De beter controleerbare
schriftelijke realisatiewijze verdient vanuit dit methodologische perspectief de voorkeur niettemin verdient het aanbeveling ook deze realisatiewijze (doorgaans gesteld in directieve formuleringen) nauwkeuriger te bekijken in relatie tot de effecten op het verwerkingsresultaat.
De teksten waarbij functie-aanduiders gebruikt werden verschilden qua functie en gebruikt
communicatiekanaal: zowel parallelle media als via de linking-pin-structuur gecommuniceerde teksten werden bij het onderzoek betrokken. Deze verschillen in kanaal en functie
maken een vergelijking met betrekking tot het effect van functie-aanduiders moeilijk, een
generaliserende uitspraak over dit effect is dan ook vrijwel onmogelijk staande te houden.
Per saldo kan ten aanzien van de onderzoeksmethode de (niet opzienbarende) conclusie
getrokken worden dat de werkelijkheid van de organisaties de betrouwbaarheid van het
onderzoek regelmatig in negatieve zin heeft beïnvloed. Dat neemt niet weg dat deze
werkelijkheid informatie heeft verschaft over factoren die van invloed zijn op het
verwerkingsresultaat, zodat in eventueel vervolgonderzoek hiermee rekening gehouden kan
worden.

8.3.4

Evaluatie vanuit toegepast perspectief

De tweede centrale vraag luidde: leiden gesuggereerde wijzigingen met betrekking tot
teksten tot het goed, dat wil zeggen, gewenst, functioneren van die teksten in de interne
communicatie van de betreffende organisatie?
Bij de bespreking van deze vraag ga ik achtereenvolgens in op het realiseren van verbeteringen op het vlak van de verbale communicatie, en vervolgens sta ik stil bij de problemen
die zich hebben voorgedaan bij het realiseren van die verbeteringen.
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Zoals eerder gezegd, de wijzigingen betroffen het duidelijk maken van de status en de
functie van de teksten die aangeboden worden in de vorm van functie-aanduiders, die
zowel mondeling als schriftelijk werden gerealiseerd (in dat laatste geval werd wel
gesproken van de covernote).
De vraag of deze aanpassingen op het vlak van de verbale communicatie hebben geleid tot
het gewenst functioneren van de interne communicatie, is grotendeels reeds beantwoord in
het vorige Hoofdstuk (7). Met alle terughoudendheid (zie paragraaf 8.3.3.) kan in het
algemeen gesteld worden, dat de aanpassing een bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren
van de interne communicatie, maar dat die verbeteringen slechts in een klein aantal
gevallen in de resultaten op het gebied van het tekstbegrip en de tekstfunctionaliteit (zoals
geoperationaliseerd in Hoofdstuk 6) kunnen worden vastgesteld. De wat positievere, maar
ook meer globale oordelen op het vlak van de duidelijkheid ten aanzien van de aangeboden informatie, de status en functie van informatie, de betreffende vergaderingen en de
interne communicatie als geheel, zijn uiteraard niet eenduidig terug te voeren op het
gebruik van functie-aanduiders.
Dat laatste brengt mij tot een belangrijk punt bij de evaluatie van de praktische toepasbaarheid van aanbevelingen op het vlak van de verbale communicatie. Zoals in de
bespreking van het conceptueel organisatie- en communicatiemodel is aangegeven, vindt
de verbale communicatie plaats in een communicatiestructuur van een organisatie, die
weer een onderdeel vormt (’een aspectsysteem’) van ’de organisatie’. Het aanpassen van
de verbale communicatie kan derhalve – zeker in het kader van een praktische doelstelling
– niet los gezien worden van het functioneren van het communicatiesysteem en de
organisatie. Uit de resultaten komt, naar mijn oordeel, naar voren dat bij organisaties die
reeds beschikken over een redelijk functionerende communicatiestructuur, de aanpassingen
op het vlak van de verbale communicatie meer kans van slagen hebben. Zo functioneerden
de functie-aanduiders bij het dienstverlenende bedrijf, waar het linking-pin-systeem wel
aanwezig was maar nog niet goed functioneerde, vanaf het moment dat dat systeem
adequaat functioneerde, aanmerkelijk beter dan bij de produktie-organisatie, waar het
invoeren van een linking-pin-systeem tijdens de interventieperiode aanmerkelijk meer
moeite kostte, en uiteindelijk ook niet gelukt is.
Belangrijk is ook de thematiek van de teksten (zie ook paragraaf 8.3.2). Gaat het om
beleidsteksten, dan lijkt er bij de medewerkers een voldoende mate van afstand te bestaan
tot het onderwerp, waardoor het functioneren vergemakkelijkt wordt. Sommige onderwerpen treffen de medewerkers echter zeer persoonlijk, en dan lijkt het functioneren van een
tekst vrijwel niet goed te realiseren, ook niet wanneer functie-aanduiders gebruikt worden.
Voor communicatie-adviseurs moet de relatie tussen het tekstthema en het functioneren
van een tekst een groot probleem zijn, aangezien zij regelmatig pas geconsulteerd worden
wanneer de organisatie informatie over reorganisaties en dergelijke aan de medewerkers
moet overbrengen.
In het algemeen lijken bij een organisatie aanpassingen op het vlak van de verbale
communicatie gezien te worden als nogal ’sophisticated’, en het sluitstuk te vormen van
het verbeteren van de interne communicatie. Men begint bij de communicatiestructuur, en
gaat vervolgens – wanneer deze structuur is vastgelegd en enigszins is ’ingesleten’ – de
verbale communicatie aanpassen aan de eisen die aan de communicatie gesteld worden
(zoals op het vlak van de terugkoppeling).
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Het aanpassen van de interne communicatie vergt, wil het proces succesvol verlopen, de
nodige volharding bij de verantwoordelijken. Dat geldt zeker aanpassingen met betrekking
tot de verbale communicatie, die, zoals aangegeven, als ’moeilijk’ ervaren worden.

8.4

Tot besluit

Toen dit onderzoek een aanvang nam, in de loop van 1989 (na een ’try out-periode’ van
ongeveer 2 jaar), was het doel te bezien of de wetenschappelijke kennis op het gebied van
de verbale communicatie gebruikt kon worden om problemen op het vlak van de interne
communicatie te beschrijven, verklaren en op te lossen.
Zoals in de vorige paragraaf is gemeld, kan enerzijds de stelling betrokken worden dat het
ontwikkelde diagnosemodel, de gebruikte theorie en de gehanteerde methodologie,
problemen op het vlak van de verbale communicatie binnen een organisatie kunnen
aanwijzen, de achtergronden van de problemen kunnen verklaren en behulpzaam kunnen
zijn bij het bepalen van een oplossing voor de geconstateerde problemen. Het verdedigen
van deze stelling laat, zoals eveneens gebleken is in paragraaf 8.3, zien dat op van elk van
deze punten ook wel kritiek te formuleren is.
Aan deze kritiek kan nog een aantal, meer algemene, punten toegevoegd worden.
Ten eerste, het onderzoek is niet in een laboratoriumsituatie uitgevoerd, zodat het verband
tussen de diagnose en de effecten van de aanpassingen in wetenschappelijk opzicht niet in
directe zin gelegd kan worden. Er zijn, in de werkelijkheid van een organisatie, veel
factoren die invloed hebben op de effecten. Dit geldt voor de aanpassingen aan het
communicatiesysteem (zie Reezigt 1995: 181), en ook voor de aanpassingen op het vlak
van de verbale communicatie.
Vooral wanneer een organisatie zich in een moeilijke situatie bevindt, worden in de
organisatie teksten gebruikt die door de medewerkers als ’bedreigend’ ervaren worden.
Niet alleen het functioneren van dit soort teksten in de organisatie wordt bemoeilijkt door
de inhoud, ook het onderzoek naar het functioneren van deze teksten wordt hierdoor
gefrustreerd. Niet-bedreigende teksten, gebruikt in een organisatie in rustiger vaarwater,
lijken minder last te hebben van bedoelde beïnvloedende factoren.
Ten tweede, de verklaring voor de problemen op het vlak van de verbale communicatie en
de aanbevelingen volgen niet als vanzelf, op ’mechanistische wijze’ zoals Reezigt het
noemt (op de hiervoor genoemde plaats), uit het diagnose-instrument. De verklaringen en
aanbevelingen op het vlak van de verbale communicatie zijn in hoge mate ’gestuurd’ door
de theorie op het gebied van de cognitieve tekstverwerking, maar het is niet uitgesloten
dat ze ook op andere wijze adequaat beschreven en verklaard worden, en daaruit kunnen
dan eventueel ook andere aanbevelingen voortvloeien, waarvan de werking op voorhand
niet minder effectief hoeft te zijn dan de in dit onderzoek voorgestelde.
Ten derde, het doorvoeren van de aanbevelingen is in hoge mate afhankelijk van degenen
die binnen organisaties deze aanpassingen realiseren. Het resultaat is derhalve afhankelijk
van de wijze waarop dat gebeurt, dus afhankelijk van de kwaliteit van deze gebruikers.
Veranderingen in het ’verbale gedrag’ van medewerkers zijn nauw verbonden aan
vaardigheden waarover men reeds beschikt (of juist niet beschikt), en die zijn in het
onderzoek niet beschreven. Het is zeer aannemelijk dat de vaardigheden van de medewerkers in sterke mate verschillen, zowel tussen de organisaties onderling als binnen elke
organisatie, tussen de verschillende hiërarchische niveaus.
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Ten vierde, het aanpassen van de verbale communicatie dient, wil de aanpassing op
langere termijn succesvol zijn, op volhardende wijze ondersteund te worden door het
management van een organisatie; alleen (passieve) instemming is te weinig om een goed
resultaat te bereiken.
Wie, met een toegepaste doelstelling, onderzoek naar problemen met betrekking tot de
verbale communicatie wil verrichten en daarbij het hier gepresenteerde diagnosemodel wil
gebruiken, dient naar mijn oordeel zeker met de hiervoor genoemde punten rekening te
houden.
Wie meer geïnteresseerd is in theorie-ontwikkeling, kan mijns inziens de suggesties voor
verder onderzoek (zie paragraaf 8.3) als leidraad gebruiken.
Allereerst dient - wanneer men met het diagnosemodel wil werken - in nader onderzoek
vastgesteld te worden welke van de daar onderscheiden communicatiecultuur-dimensies
relevant zijn voor de beschrijving van de context van de verbale communicatie, en
mogelijk, welke onderdelen van de contextbeschrijvingen in het model nog ontbreken of
voor het doel nog moeten worden aangepast.
Ten tweede, het vaststellen van het verwerkingsresultaat is een thema dat nadere exploratie
verdient. In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een bepaalde vorm van toetsing van
het tekstbegrip, maar het verdient zeker aanbeveling andere vormen van toetsing bij het
onderzoek te betrekken, en nader in te gaan op de verschillen in begrip die mogelijk of
zelfs gewenst zijn, verschillen die gerelateerd dienen te zijn aan de specifieke gebruikssituatie en aan specifieke verantwoordelijkheden van de gebruikers.
Ten derde, de verandering in de verbale communicatie zelf dient nauwkeuriger beschreven
te worden, teneinde in meer gedetailleerde vorm dan in mijn onderzoek mogelijk was vat
te krijgen op de effecten.
Deze eisen zijn echter niet automatisch en ’rechtlijnig’ in daden om te zetten in in vivoorganisatie-onderzoek, waar de onbelemmerde voortgang van het bedrijf een degelijke,
betrouwbare onderzoeksopzet nogal eens in de weg wil staan.
Recente ontwikkelingen op het gebied van de organisatiewetenschappen, zoals op het vlak
van de kwaliteitszorg en het kwaliteitsmanagement, maken interne communicatie, en meer
in het bijzonder de verbale aspecten daarvan, nog meer dan voorheen een kritische factor
bij het welslagen van veranderingen binnen organisaties. Zij staan dan ook in nauwe
relatie tot het bereiken van organisatiedoelen (zie bijvoorbeeld Fairhurst (1993) voor de
relatie tussen frames en taalgebruik binnen organisaties).
Daarnaast biedt een organisatie onderzoekers op het gebied van de verbale communicatie
een theoretisch en praktisch interessante mogelijkheid om onderzoek naar de verwerking
van teksten te verrichten, dit ondanks de problemen die nu eenmaal annex zijn aan het
verrichten van onderzoek in een zeer complexe en op andere doelen gerichte, maar ook
zeer realistische situatie.
Ik hoop, ter afsluiting, dat mijn onderzoek ertoe kan bijdragen dat zowel de meer in
toepassing geïnteresseerde als de meer op fundamenteel onderzoek gerichte onderzoekers
belangstelling krijgen voor onderzoek naar verbale communicatie binnen de context van
een organisatie, en dat zij, in het kader van dergelijk onderzoek, open staan voor samenwerking in interdisciplinair verband.
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BIJLAGEN

Bijlage A Conceptueel diagnosemodel, indicatoren en
meetvragen
Zie ook Reezigt 1995: Bijlage B (pagina 195-212)
Uitleg bij de tabel.
– De dimensies uit Hoofdstuk 3 worden vet aangegeven en genummerd: bijvoorbeeld
informatieverzending heeft nummer 1. Een aantal dimensies wordt niet door middel van
de enquête gemeten, deze ontbreken dus in de nummering.
– Door de wijze van vraagstelling kan een aantal dimensies (Richting, Modaliteit, en de
dimensies met betrekking tot de afzonderlijke vergaderingen) niet als schaal worden
opgevat, is dit wel mogelijk dan wordt dit aangegeven door [dimensienummer.0].
– Een groot aantal dimensies omvat subdimensies, deze worden onder de dimensie
beschreven en aangeduid met [dimensienummer.subdimensienummer]. Omvat de
dimensie geen subdimensies dan wordt deze direct onder de dimensie zelf omschreven.
– Worden geen subdimensies onderscheiden dan worden de indicatoren voor een dimensie
genummerd door [dimensienummer.0.indicatornummer].
– De bij een subdimensie behorende indicatoren worden genummerd met [dimensienummer.subdimensienummer.indicatornummer].
– Binnen een dimensie kennen zowel subdimensies als ook indicatoren in een aantal
gevallen gelijke omschrijvingen waarin bijvoorbeeld alleen de informatiebron of het
onderwerp verschilt. De volledige omschrijving wordt in dat geval maar eenmaal
gegeven.
– Met name waar een (sub)dimensie door slechts één item wordt gemeten, komt de
omschrijving van de (sub)dimensie en daaraan verbonden indicator vaak overeen. De
omschrijving van de indicator wordt dan weggelaten, de nummering wordt echter wel
gegeven.
– Dimensies die vragen naar een beoordeling van de waarde van een eerder bevraagde
dimensie worden overeenkomstig die andere dimensie genummerd met de toevoeging
B(eoordeling).
– Waar expliciet naar de normering door respondenten wordt gevraagd, worden de
betreffende (sub)dimensies en indicatoren cursief weergegeven.
– Dimensies die expliciet vragen naar de normering bij andere dimensies worden
overeenkomstig die andere dimensies genummerd met de toevoeging N(ormering).
– Achter de meetvragen worden de uiteinden van de 7-punts Likert-schaal gegeven
waarop de score dient plaats te vinden.
– In het algemeen is de verhouding tussen indicator en meetvraag 1:1. De meetvragen
worden daarom niet apart genummerd maar krijgen het nummer van de achterliggende
indicator. Uitzondering hierop betreft de indicator ’Vertrouwen in de directe chef’. De
vier items die deze indicator oorspronkelijk operationaliseren worden wel apart
genummerd.

Verzenden informatie

Benodigd verzenden informatie

Items
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1.0.1 Vragen om voor het werk noodzakelijke Hieronder worden soorten informatie genoemd die u mogelijk verstuurt
informatie
naar verschillende ’ontvangers’ in uw organisatie. Geef ieder onderwerp
twee scores: ten eerste hoeveel van die informatie u nu verzendt,
1.0.2 vragen om duidelijker instructies
vervolgens hoeveel van die informatie u zou moeten verzenden om uw
1.0.3 rapporteren over verrichte werkzaamheden werk zo goed mogelijk te doen (erg veel - erg weinig)
het vragen om informatie die noodzakelijk is voor mijn werk
1.0.4 rapporteren verwachte werkzaamheden
het vragen om duidelijker werkinstructies
wat ik in mijn werk doe
1.0.5 rapporteren over problemen in verband met rapporteren wat ik denk dat mijn werk vraagt mij te doen, wat er
het werk
van mij wordt verwacht
rapporteren van problemen die verband houden met mijn werk
1.0.6 rapporteren klachten over werk
klachten over mijn werk en werkomstandigheden
het geven van waardering over de prestaties van mijn directe chef
1.0.7 terugkoppeling waardering over directe chef

Indicatoren

De hoeveelheid informatie die zou moeten wor- (voor 1.0.1.N t/m 1.0.7.N zie onder 1.0)
den verzonden om het werk zo goed mogelijk te
doen

1.0.N

De hoeveelheid verzonden informatie

1.0

(Sub)dimensies

Bijlagen

Richting

2.*.N De gewenste hoeveelheid interactie met *
* → 1 = directe chef
2 = ondergeschikten
3 = gelijken

2.0.N Gewenste interactie

2.* De hoeveelheid communicatie met *
*→
1 = directe chef
2 = ondergeschikten
3 = gelijken

2.

Zicht op interne communicatie

Wenselijkheid van contact met *

Percentage tijd besteed aan het verzenden
informatie aan *

2.*.3

2.*.1.N

Percentage tijd besteed aan het ontvangen van Van de totale hoeveelheid tijd die u besteedt aan het
informatie van *
ontvangen van informatie, hoeveel procent komt van *

2.*.2

Hoe wenselijk vindt u het dat u regelmatig contact hebt
met * (zeer wenselijk - zeer onwenselijk)

van Van de totale hoeveelheid tijd die u besteedt aan het
verzenden van informatie, welk percentage gaat naar *

Percentage tijd besteed aan communicatie met *

2.*.1

Welk percentage van de tijd besteedt u tijdens uw werk
aan communicatie met *
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De mate waarin communicatiewegen tweezijdig zouden
moeten zijn om het werk zo goed mogelijk te doen

3.0.N Benodigde tweezijdigheid

De mate waarin communicatiewegen tweezijdig zijn

3.0 Tweezijdigheid

Bijlagen

Hoeveel respons wordt ontvangen op het verzenden van informatie naar *
* → 1 = directe chef(s)
2 = ondergeschikten
3 = collega’s op hetzelfde hiërarchische
niveau
4 = middenkader
5 = topmanagement

3.0.*.N Hoeveel respons zou moeten worden ontvangen
op het verzenden van informatie naar *
* → 1 = directe chef(s)
2 = ondergeschikten
3 = collega’s op hetzelfde hiërarchische
niveau
4 = middenkader
5 = topmanagement

3.0.*

Hieronder wordt een aantal ’ontvangers’ genoemd waarnaar u mogelijk informatie stuurt in uw organisatie.
Geef iedere ’ontvanger’-soort twee scores. Ten eerste
hoeveel reactie u krijgt op de door u verzonden informatie. Vervolgens hoeveel reactie u zou moeten krijgen
van die ’ontvanger’-soort om uw werk zo goed mogelijk
te doen (erg weinig - erg veel).
- directe chef
- ondergeschikten
- collega’s op hetzelfde hiërarchische niveau
- middenkader
- topmanagement
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4.* Hoeveel informatie stroomt door de communicatie
4.*.1 Hoeveel uitwisseling van werkverHieronder wordt een aantal personen of categorieën van personen
weg met *
bonden informatie vindt er plaats
genoemd, waarmee u mogelijk binnen de organisatie communiceert.
* → 1 = 1e hiërarchisch niveau organisatie(-ondermet *
Geef per informatiesoort (werkgebonden, persoonlijke, organisationele
informatie) aan hoeveel u met de betreffende personen of categorieën
deel)
communiceert (de categorieën overlappen, u hoeft daarmee geen reke2 = 2e hiërarchisch niveau organisatie (-onderning te houden). (zeer weinig-zeer veel)
deel) andere dienst/afdeling
- 1e hiërarchisch niveau organisatie (-onderdeel)
3 = 2e hiërarchisch niveau organisatie -onder- 4.*.2 Hoeveel uitwisseling van persoone
deel) eigen dienst/afdeling
lijke informatie vindt er plaats met * - 2 hiërarchisch niveau organisatie (-onderdeel) andere
4 = Middenkader andere dienst/afdeling
dienst/afdeling
5 = Middenkader eigen dienst/afdeling
- 2e hiërarchisch niveau organisatie -onderdeel) eigen dienst/afdeling
6 = Topmanagement algemeen
- middenkader andere dienst/afdeling
7 = Middenkader algemeen
- middenkader eigen dienst/afdeling
8 = Collega’s in eigen dienst/afdeling
- topmanagement algemeen
4.*.3 Hoeveel uitwisseling van organi9 = Collega’s in andere dienst/afdeling
- middenkader algemeen
sationele informatie vindt er plaats
10 = Ondergeschikten in eigen dienst/afdeling
- collega’s in eigen dienst/afdeling
met *
11 = Ondergeschikten in andere dienst/afdeling
- collega’s in andere dienst/afdeling
- ondergeschikten in eigen dient/afdeling
- ondergeschikten in andere dienst/afdeling

4.0 Communicatiedichtheid

Zicht op interne communicatie

6.* Hoe is de kwaliteit van de van * verkregen informatie
* → 1 = collega’s in eigen afdeling
2 = medewerkers in andere afdelingen
3 = directe chef
4 = middenkader
5 = topmanagement

6.0 Kwaliteit bronnen

Hoe centraal is de rol van de directe chef in de informatievoorziening

5. Positie directe chef

Bijlagen

De bruikbaarheid van de van * verkregen werkverbonden informatie
De accuraatheid van de van * verkregen werkverbonden informatie
De tijdigheid van de van * verkregen werkverbonden informatie
De bruikbaarheid van de van * verkregen persoonlijke informatie
De accuraatheid van de van * verkregen persoonlijke informatie
De tijdigheid van de van * verkregen persoonlijke informatie
De bruikbaarheid van de van * verkregen organisationele informatie
De accuraatheid van de van * verkregen organisationele informatie
De tijdigheid van de van * verkregen organisationele informatie

6.*.1
6.*.2

6.*.3
6.*.4
6.*.5
6.*.6
6.*.7
6.*.8
6.*.9

5.1 De relatieve hoeveelheid werkinformatie ontvangen
van de directe chef

Hieronder wordt een aantal informatiebronnen genoemd, die een rol spelen bij communicatie in
organisaties. Geef iedere bron drie scores, waarin u
achtereenvolgens aangeeft wat (1) de bruikbaarheid en
(2) de accuraatheid (nauwkeurigheid en
volledigheid) is, en (3) in hoeverre de informatie tijdig
wordt verkregen. Bij het invullen van de eerste lijst (I)
dient u uitsluitend de met het dagelijks werk verbonden
communicatie te beschouwen. Bij de tweede lijst (II)
gaat het om communicatie met betrekking tot persoonlijke aangelegenheden. De derde lijst (III) ten slotte,
heeft betrekking op organisationele informatie, dat wil
zeggen informatie bijvoorbeeld aangaande het organisatiebeleid, de resultaten van de organisatie, etc. (zeer
bruikbaar - volledig onbruikbaar, zeer accuraat - volledig inaccuraat, altijd op tijd - nooit op tijd)
- collega’s in eigen afdeling
- medewerkers in andere afdelingen
- directe chef
- middenkader
- topmanagement

De meeste informatie in verband met ons werk ontvangen we van onze directe chef (juist - onjuist)
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9.* In welke mate wordt informatie samengevat doorgegeven aan *
*→
1 = directe chef
2 = ondergeschikten
3 = collega’s op hetzelfde hiërarchische niveau

9.0 Samenvatten

8.* Hoeveel van de verkregen informatie wordt doorgegeven aan *
*→
1 = directe chef
2 = ondergeschikten
3 = collega’s op hetzelfde hiërarchische niveau

8.0 Gatekeeping

7.* De accuratesse van de van * verkregen informatie
*→
1 = directe chef
2 = ondergeschikten
3 = collega’s op hetzelfde hiërarchische niveau

7.0 Accuratesse informatie naar richting

Zicht op interne communicatie

9.*.1

8.*.1

7.*.1

Als u informatie doorgeeft aan * , hoe vaak gebeurt het dan
dat u de informatie samenvat, door de belangrijke zaken te
benadrukken en de onbelangrijke weinig aandacht te geven
(altijd-nooit)
- directe chef
- ondergeschikten
- collega’s op hetzelfde hiërarchisch niveau

Van de totale informatie die u op uw werk ontvangt, hoeveel geeft u daarvan door aan: (alles-niets)
- directe chef
- ondergeschikten
- collega’s op hetzelfde hiërarchisch niveau

Hoe accuraat (nauwkeurig, volledig) schat u dat de informatie die u van de onderstaande bronnen ontvangt gewoonlijk
is? (volledig accuraat-volledig inaccuraat)
- directe chef
- ondergeschikten
- collega’s op hetzelfde hiërarchisch niveau
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De verhouding (in tijd) tussen het gebruik van mondelinge, 5.*
schriftelijke, telefonische en andere communicatiemiddelen

13. Modaliteit

Bijlagen

Percentage tijd besteed aan informatieoverdracht via *
* → 1 = schriftelijke communicatie
2 = mondelinge. persoonlijke communicatie (rechtstreekse gesprekken)
3 = telefoongesprekken
4 = andere middelen 1 (zelf specificeren)
5 = andere middelen 2 (zelf specificeren)

Van de totale tijd die u op uw werk voor communicatie gebruikt, welk percentage besteedt u aan:
- schriftelijke communicatie
- mondelinge, persoonlijk communicatie
(rechtstreekse gesprekken)
- telefoongesprekken
- andere vormen en wel (specificeren)
......
......
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14.* De kwaliteit van de via * verkregen informatie
*→
1 = telefoon
2 = het informele circuit
3 = geschreven memo’s en brieven
4 = publikatieborden
5 = interne publikaties, bijvoorbeeld het bedrijfsblad en
andere periodieken
6 = computers
7 = tijdschriften (extern)
8 = kranten (extern)
9 = toespraken
10 = direct contact tussen twee personen
11 = direct contact tussen meer dan twee personen, bijvoorbeeld vergaderingen
12 = afdelingsbijeenkomsten
13 = formele managementpresentaties

14.0 Kwaliteit communicatiemiddelen

Zicht op interne communicatie

14.*.9 De tijdigheid van de via *
verkregen organisationele
informatie

14.*.1 De bruikbaarheid van de via Hieronder wordt een aantal communicatiemiddelen genoemd, die
* verkregen werkverbonden een rol spelen bij communicatie in organisaties. Geef ieder middel
informatie
drie scores, waarin u achtereenvolgens aangeeft wat (1) de bruikbaarheid en (2) de accuraatheid (nauwkeurigheid en volledigheid)
14.*.2 De accuratesse van de via *
is, en (3) in hoeverre de informatie tijdig wordt verkregen. Bij het
verkregen werkverbonden
invullen van de eerste lijst (I) dient u uitsluitend de met het dageinformatie
lijks werk verbonden communicatie te beschouwen. Bij de tweede
lijst (II) gaat het om communicatie met betrekking tot persoonlijke
14.*.3 De tijdigheid van de via *
aangelegenheden. De derde lijst (III) ten slotte, heeft betrekking op
verkregen werkverbonden
organisationele informatie, dat wil zeggen informatie bijvoorbeeld
informatie
aangaande het organisatiebeleid, de resultaten van de organisatie,
14.*.4 De bruikbaarheid van de via etc. (zeer bruikbaar - volledig onbruikbaar, zeer accuraat - volledig
* verkregen persoonlijke in- inaccuraat, altijd op tijd - nooit op tijd)
formatie
- telefoon
14.*.5 De accuratesse van de via * - het informele circuit
- geschreven memo’s en brieven
verkregen persoonlijke in- publikatieborden
formatie
- interne publikaties, bijvoorbeeld het bedrijfsblad en andere
14.*.6 De tijdigheid van de via *
periodieken
verkregen persoonlijke in- computers
formatie
- tijdschriften (extern)
- kranten (extern)
14.*.7 De bruikbaarheid van de via
- toespraken
* verkregen organisationele
- direct contact tussen twee personen
informatie
- direct contact tussen meer dan twee personen, bijvoorbeeld
14.*.8 De accuratesse van de via *
vergaderingen
verkregen organisationele
- afdelingsbijeenkomsten
informatie
- formele managementpresentaties
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Het belang dat aan * wordt gehecht
16.*.1
* = de verschillende vergaderingen in de
organisatie

Frequentie vergaderingen

Frequentie van *
17.*.1
* = de verschillende vergaderingen in de
organisatie

Frequentie vergaderingen beoordeling

16.*

17.

17.*

17.B

Frequentie vergaderingen normering

17.*.N De gewenste frequentie van *
17.*.1.N
* = de verschillende vergaderingen in de
organisatie

17.N

17.*.B Oordeel over de frequentie van *
17.*.1.B
* = de verschillende vergaderingen in de
organisatie

Belang vergaderingen

Wat is volgens u de gewenste frequentie per maand van
de volgende vergaderingen:
*

Wat vindt u van de frequentie van de volgende vergaderingen (veel te laag - veel te hoog):
*

Wat is de frequentie per maand van de volgende vergaderingen:
*

Welke waarde hecht u aan de volgende vergaderingen
(heel weinig - heel veel):
*

De informatie die ik van de ondernemingsraad/dienstcommissie krijg vind ik te moeilijk (eens oneens)

15.0.2 Duidelijkheid van de informatie van de ondernemingsraad/dienstcommissie

16.

De informatie die ik krijg van de ondernemingsraad/dienstcommissie lees ik altijd (juist - onjuist)

15.0.1 Wordt de informatie van de ondernemingsraad/
Dienstcommissie gelezen

Kwaliteit informatie Dico/Ondernemingsraad

De kwaliteit van de door de dienstcommissie of
ondernemingsraad verzonden informatie

15.0

Bijlagen
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Tijdsduur in uren van *
* = de verschillende vergaderingen in de organisatie

Tijdsduur vergaderingen beoordeling

18.*

18.B

Tijdsduur vergaderingen norm

18.*.1.B

18.*.1

Voorbereidingstijd in uren van *
* = de verschillende vergaderingen in de organisatie

Voorbereidingstijd vergaderingen beoordeling

19.*

19.B

Voorbereidingstijd vergaderingen normering

19.*.1.B

19.*.1

19.*.N De gewenste voorbereidingstijd van *
19.*.1.N
* = de verschillende vergaderingen in de organisatie

19.N

19.*.B Oordeel over de voorbereidingstijd van *
* = de verschillende vergaderingen in de organisatie

Voorbereidingstijd vergaderingen

19.

18.*.N De gewenste tijdsduur van *
18.*.1.N
* = de verschillende vergaderingen in de organisatie

18.N

18.*.B Oordeel over de tijdsduur van *
* = de verschillende vergaderingen in de organisatie

Tijdsduur vergaderingen

18.

Zicht op interne communicatie

Wat is volgens u de gewenste voorbereidingstijd in uren van de
volgende vergaderingen:
*

Wat vindt u van de voorbereidingstijd van de volgende vergaderingen:
*

Wat is de voorbereidingstijd in uren van de volgende vergaderingen:
*

Wat is volgens u de gewenste tijdsduur in uren van de volgende
vergaderingen:
*

Wat vindt u van de lengte van de volgende vergaderingen (veel te
kort - veel te lang):
*

Wat is de lengte in uren van de volgende vergaderingen:
*
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Kwaliteit vergaderingen

(Gerelateerde open vraag: Wie verzorgt deze uitleg (aangeven per
vergadering))

Krijgt u tijdens de volgende vergaderingen voldoende uitleg? (ja,
altijd - nee, nooit):
*

20.2.*.3

20.2.* Wat is de kwaliteit van de onder20.2.*.1
steuning door informatie vooraf bij
*
20.2.*.2
* = de verschillende vergaderingen
in de organisatie

Tijdens de volgende vergaderingen is heel goed discussie mogelijk
(juist - onjuist):
*

20.1.*.4

Duidelijkheid van de informatie ten behoeve
van de verschillende vergaderingen

Is de informatie voor de volgende vergaderingen op tijd aanwezig?
(ja, altijd - nee, nooit): *

Tijdigheid van de informatie ten behoeve van
de verschillende vergaderingen

Is de informatie ten behoeve van de volgende vergaderingen voldoende duidelijk? (ja, altijd - nee, nooit): *

Gerelateerde open vraag: Zo niet, wat is hiervan de oorzaak (aangeven per vergadering)

Ontvangt u informatie ten behoeve van de volgende vergaderingen?
(ja, altijd - nee, nooit): *

Informatie-ontvangst ten behoeve van de verschillende vergaderingen

Mogelijkheid tot discussie *

Tijdens de volgende vergaderingen heeft iedereen evenveel inbreng
(juist - onjuist):
*

Gerelateerde open vraag (norm): Zo niet, wat dient dan meer aan de
orde te komen (aangeven per vergadering))

Belang van de tijdens * behandelde onderwer- Komt op de volgende vergaderingen altijd datgene aan de orde wat
pen
u van belang vindt? (ja, altijd - nee, nooit):
*

Mate van uitleg tijdens *
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20.1 *.3 Gelijke inbreng deelnemers *

20.1.*.2

20.1.* Wat is de inhoudelijke kwaliteit van 20.1.*.1
*
* = de verschillende vergaderingen
in de organisatie

20.0

Bijlagen

Ontvangst informatie

22.0

21.*.1

Bent u tevreden over de volgende vergaderingen waarin u
participeert (ja, zeer tevreden - nee, zeer ontevreden): *
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De hoeveelheid ontvangen informatie over personele aangelegenheden en beleid

22.3.N De benodigde hoeveelheid informatie over personele aangelegenheden en beleid

22.3

23.2.1.N t/m 22.3.3.N zie hierboven

22.3.3 Informatie over beleid

22.3.2 Informatie over promotie

22.3.1 Informatie over salaris e.d.

De hoeveelheid ontvangen informatie in verband 22.1.1 Informatie over waardering geleverd werk Hieronder wordt een aantal soorten informatie genoemd die u
met individueel functioneren
mogelijk ontvangt van verschillende bronnen in de organisatie.
22.1.2 Informatie over verwachte werkzaamheden
Geef iedere informatiesoort twee sores. Ten eerste hoeveel u
22.1.3 Informatie over de invloed van technologi- nu ontvangt, ten tweede hoeveel u zou moeten ontvangen om
uw werk zo goed mogelijk te doen. (erg weinig - erg veel)
sche ontwikkelingen op het werk
- fouten en mislukkingen van mijn organisatie
22.1.N De benodigde hoeveelheid informatie in verband 22.1.1 N t/m 22.1.3.N zie hierboven
- belangrijke ontwikkelingen op het gebied van produkten en
met het persoonlijk functioneren
diensten van mijn organisatie
problemen waar het management zich voor gesteld ziet
22.2 De hoeveelheid ontvangen informatie over het
22.2.1 Informatie over functioneren van de orga- hoe technologische veranderingen mijn werk beïnvloeden
functioneren van de organisatie
nisatie
- organisatiebeleid
22.2.2 Informatie over produkten en diensten
- salaris en andere voordelen
- promotie- en groeikansen in mijn organisatie
22.2.3 Informatie over managementproblemen
- of ik mijn werk goed doe
- de werkzaamheden die van mij worden verwacht
22.2.N De benodigde hoeveelheid informatie over het
22.2.1.N t/m 22.2.3.N zie hierboven
functioneren van de organisatie

De tevredenheid over *
* = de verschillende vergaderingen in de organisatie

21.*

22.1

Tevredenheid vergaderingen

21.

Zicht op interne communicatie

In hoeverre wordt meer informatie ontvangen dan kan
worden gehanteerd

23.0 Overload

22.5 De hoeveelheid ontvangen informatie over de
dienstcommissie/ondernemingsraad

22.4 De hoeveelheid ontvangen informatie over andere
organisatie-onderdelen

Bijlagen

23.0.2 Hoe vaak meer informatie dan efficiënt te gebruiken

Vindt u wel eens dat u meer informatie ontvangt dan
dat u efficiënt kan gebruiken (nooit - altijd)

23.0.1 Hoe vaak heeft de hoeveelheid informatie eerder Hoe vaak vindt u dat de beschikbare hoeveelheid inforeen negatieve dan positieve invloed op het werk matie uw werkprestaties eerder negatief dan positief
beïnvloedt? (bijna nooit te veel informatie - vrij vaak te
veel informatie)

Hoeveel hoort of leest u over hetgeen de Ondernemingsraad/ Dienstcommissie doet (zeer weinig - zeer veel)

22.5.2 Informatieoverdracht OR/Dico

Hoeveel informatie ontvangt u over wat andere groepen
binnen uw afdeling (naamgeving afhankelijk van de
organisatie) doen? (zeer weinig - zeer veel)

22.4.3 Informatie over wat andere onderdelen (4e hierarchisch niveau) doen

Hoeveel weet u van hetgeen de Ondernemingsraad/Dienstcommissie doet (zeer weinig - zeer veel)

Hoeveel informatie ontvangt u over wat andere afdelingen binnen uw dienst (naamgeving afhankelijk van de
organisatie) doen? (zeer weinig - zeer veel)

22.4.2 Informatie over wat andere onderdelen (3e hierarchisch niveau) doen

22.5.1 Bekendheid activiteiten OR/Dico

Hoeveel informatie ontvangt u over wat andere diensten
(naamgeving afhankelijk van de organisatie) doen? (zeer
weinig - zeer veel)

22.4.1 Informatie over wat andere onderdelen (2e hierarchisch niveau) doen
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24.1.1 Tevredenheid over interne communicatie

Hoe tevreden bent u over de communicatie in het algemeen, inclusief de hoeveelheid informatie die u ontvangt, de contacten met uw directe chef en anderen, de
nauwkeurigheid en volledigheid van de beschikbare informatie, etc? (zeer tevreden - zeer ontevreden)
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24.3.6 Tevredenheid over besluitvorming

24.3.5 Tevredenheid over produkt
Bent u tevreden over de besluitvorming bij (de organisatie/de afdeling) als
totaal (nee, zeer ontevreden - ja, zeer tevreden)

24.1.2 Inspanningen op het gebied van interne communicatie Hieronder wordt een aantal onderwerpen genoemd die bepalend kunnen zijn voor
uw tevredenheid met uw werk en uw organisatie. Geef ieder onderwerp een score
24.2 Tevredenheid indivi- 24.2.1 Tevredenheid over werk
die aangeeft in hoeverre u tevreden bent met betrekking tot dat specifieke onderduele situatie
werp (zeer ontevreden - zeer tevreden).
24.2.2 Tevredenheid over bijdrage aan het functioneren van de inspanningen op het gebied van communicatie van mijn organisatie, in
de organisatie
het algemeen gesproken
mijn werk
24.2.3 Tevredenheid over loon
mijn mogelijkheid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het succes van
deze organisatie
24.2.4 Tevredenheid over carrière tot nu toe
mijn loon
het systeem van herkennen en waarderen van bijzondere prestaties in deze
24.2.5 Tevredenheid over carrière perspectieven
organisatie
24.3 Tevredenheid orga- 24.3.1 Tevredenheid over de organisatie vergeleken met an- mijn vooruitgang en groei in deze organisatie tot nu toe
nisatie
dere soortgelijke organisaties
mijn kansen om in deze organisatie vooruit te komen
mijn organisatie vergeleken met andere soortgelijke organisaties
24.3.2 Tevredenheid over waardering van bijzondere prestade efficiëntie van werken in deze organisatie, in het algemeen
ties
gesproken
het bereiken van de gestelde doelen door mijn organisatie
24.3.3 Tevreden over efficiëntie
de kwaliteit van het produkt van deze organisatie, in het algemeen gespro24.3.4 Tevredenheid over effectiviteit
ken

24.1 Tevredenheid communicatie

24.0 Tevredenheid

Zicht op interne communicatie

25.3 Relatie met topmanagement

25.2 Relatie met collega’s

25.1 Relatie met directe chef

25.0 Relaties
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Pogingen van topmanagement
tot communiceren
Relatie tevredenstemmend

25.3.2

25.3.3

Relatie tevredenstemmend

25.2.3
Vertrouwen

Collega’s onderling een goede
relatie

25.2.2

25.3.1

Vertrouwen

Relatie tevredenstemmend

25.1.3

25.2.1

Open oor

25.1.2

25.1.1 Vertrouwen

Directe chefs moeten soms beslissingen nemen die niet in het belang van hun
ondergeschikten lijken te zijn. Wanneer u dit als ondergeschikte gebeurt, hoeveel
vertrouwen heeft u er dan in dat de beslissing van de directe chef terecht was op
grond van andere overwegingen? (volledig vertrouwen - totaal geen vertrouwen)
In hoeverre heeft u vertrouwen in uw directe chef aangaande zijn eerlijkheid in het
algemeen? (weinig vertrouwen - volledig vertrouwen)

26.1.1.2

26.1.1.3

Hieronder wordt een aantal uitspraken gedaan over communicatie. Geef ieder uitspraak een
score die aangeeft in hoeverre deze uitspraak juist is (volledig onjuist - volledig juist)
- mijn directe chef is eerlijk tegen mij (26.1.1.4)
- mijn directe chef luistert naar mij
- mijn relatie met mijn directe chef is tevredenstemmend
- ik vertrouw mijn collega’s op hetzelfde hiërarchische niveau
- mijn collega’s kunnen met elkaar opschieten
- mijn relatie met collega’s is tevredenstemmend
- ik vertrouw het topmanagement
- het topmanagement onderneemt serieuze pogingen om met zijn werknemers te communiceren
- mijn relatie met het topmanagement is tevredenstemmend

Als u in uw werk problemen of moeilijkheden hebt, hoe vrij voelt u zich dan deze
met uw directe chef te bespreken, zonder dat uw positie wordt geschaad of dat het
u later wordt aangerekend? (geheel vrij - helemaal niet vrij)

26.1.1.1
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De gepercipieerde invloed van de directe chef
op werk en carrière

27.0 Invloed directe chef

De mate waarin wordt gestreefd naar een hogere positie binnen de organisatie

26.0 Mobiliteit

Zicht op interne communicatie

Voor het uitvoeren van uw werk heeft u bepaalde ’voorzieningen’
nodig, bijvoorbeeld apparatuur, gereedschap, personeel e.d. Hoe
succesvol is uw directe chef in het overwinnen van beperkingen
(zoals budgetten en reglementen) als het er om gaat u deze ’voorzieningen’ te verschaffen (altijd succesvol - nooit succesvol)
Hoeveel denkt u kan uw directe chef voor u doen om uw carrière
binnen deze organisatie te bevorderen (veel - weinig)
Hoe belangrijk denkt u dat aanbevelingen van uw directe chef zijn
bij beslissingen die uw positie in deze organisatie beïnvloeden,
bijvoorbeeld in verband met promotie, overplaatsing, etc. (belangrijk - onbelangrijk)

27.0.2 Kan de directe chef de carrière bevorderen
27.0.3 Belang aanbevelingen directe chef voor positie binnen de organisatie

Hoe belangrijk is het voor u om binnen deze organisatie hogerop te
komen (niet belangrijk - zeer belangrijk)

26.0.2 Wens tot promotie maken

27.0.1 Rol van de directe chef bij het verkrijgen van
faciliteiten

Als we naar uw carrièreplanning kijken, wilt u dan - op enig
moment in de toekomst - promotie maken naar een hogere positie
binnen deze organisatie (nee, nu tevreden - ja, zeer zeker)

26.0.1 Belang van hogerop komen
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Was de communicatie:

2.

Wanneer in deze organisatie beslissingen worden genomen die uw werk beïnvloeden, hoe hoort u daar dan van? Wie vertelt het u? Wanneer wordt het u verteld?
Hoeveel informatie over de beslissing ontvangt u?

Wanneer er veranderingen op komst zijn in de organisatie (niet in eerste instantie betrekking hebbende op uw werk), hoe hoort u hier van? Wanneer weet u normaal
gesproken van de veranderingen? Van wie hoort u het?

Welke soorten informatie ontvangt u om duidelijk te maken wat het verband is tussen uw werk en de doelstellingen van de organisatie als totaal? Hoe vaak krijgt u deze
informatie? Van wie krijgt u het?

1.

2.

3.

De volgende vragen zijn opgenomen om u in de gelegenheid te stellen meer concrete antwoorden te geven.

2. Kwaliteit van informatie

Beschrijf de communicatiegebeurtenis, de omstandigheden die er toe leidden, wat de betreffende persoon deed waardoor hij of zij effectief dan wel ineffectief
communiceerde, en ten slotte wat de resultaten van zijn/haar optreden waren.

a. effectief
b. ineffectief
(omcirkel a of b)

Met wie had deze gebeurtenis te maken (omcirkel a, b, c, d of e):
a. ondergeschikte
b. collega
c. directe chef
d. middenkader
e. top management

1.

Terwijl u antwoord gaf op de hiervoor gestelde vragen, is misschien een recente, aan het werk verbonden gebeurtenis in uw gedachten opgekomen, waarin de communicatie
uitermate effectief of ineffectief was. Geeft u antwoord op de volgende vragen en geef een duidelijke samenvatting van die gebeurtenis.

1. Communicatiegebeurtenis

Open vragen algemeen

Bijlagen

Bijlage B Concept-werkplan helingbestrijding
Hieronder is het concept-werkplan helingbestrijding integraal weergegeven. De gecursiveerde en tussen vierkante haken geplaatste aantekeningen betreffen opmerkingen over de
lay out dan wel uitleg van vaktermen.
[voorblad]
[titel] concept werkplan helingbestrijding
[p. 1]
[kop] Wat moeten we/wat willen we.
1.
2.
3.
4.

Een goed lopend controle apparaat voor controle op registerplichtigen en helers.
Administratief zichtbaar maken van de verhouding diefstal-heling.
Voorlichting geven aan de burger over het merken/graveren van haar goederen.
De politie gaat meer aandacht schenken aan heling, met als doel: bestrijding van heling,
terugbrengen van ontvreemde goederen en tegen gaan van diefstal.

ad 1. Er moet een gruthok-controle komen.
[gruthok = plaats waar tweedehands goederen worden ge- en verkocht]
Dit is wettelijk geregeld. Daarbij willen we denken aan:
- Inventarisatie van de registerplichtigen (denk vooral aan de voor ons nieuw bijgekomen
gemeenten).
- Onderscheid aanbrengen tussen bonafide/malafide opkopers.
- Een (geautomatiseerd) systeem opzetten, waarin alle registerplichtigen met bijzonderheden in kunnen worden verwerkt.
- Mogelijkheden na gaan om een lijst te krijgen van ontvreemde goederen waarmee
gecontroleerd kan worden.
- Opzetten van "het controle-apparaat".
ad 2. Administratief zichtbaar maken van de relatie diefstal - heling.
- Is dit mogelijk in BPS?
[BPS = Bedrijfsprocessensysteem, geautomatiseerde gegevensopslag waarin de gehele
procedure van melding van een delict tot procesverbaal is opgenomen]
- Het is nu niet mogelijk om aan te geven hoeveel effect helingbestrijding heeft. Om een
juiste strategie te bepalen is dit wenselijk.
ad 3. Voorlichting.
- Naar de burgerij een aktie (?) of de nodige voorlichting betreffende het merken/graveren. Wordt door ons belangrijk geacht.
- Wijk gericht, per ploeg de nodige bekendheid aan het merken/graveren geven.
- Mogelijkheid onderzoeken naar voorlichting bij bepaalde groeperingen die door hun
afkomst of cultuur het begrip heling niet goed kennen.
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[p. 2]
ad 4. Activiteit naar personeel
- Na aanhouding ter zake 310/311 onderzoek woning bevorderen.
[310/311: artikel 310 (Wetboek van Strafrecht) beschrijft en regelt de aanhouding ter zake
van diefstal, artikel 311 ter zake van gekwalificeerde diefstal, waarbij meer dan alleen
diefstal ten laste gelegd kan worden (zoals bijvoorbeeld inbraak en beraming)]
- Niet tevreden zijn met aanhouding ter zake 310/311 maar (meer) onderzoek naar helers
en goederen. Dit bij het personeel laten "inburgeren".
- Bevorderen/uitleg geven betreffende de strategie bij een inbraak. (posten bij goede
plaatsen).
- Bevorderen van mentaliteitsverbetering voor wat betreft heling bestrijding.
[p. 3]
[kop] Wat vraagt de burger
1.
2.
3.
4.

De burger stelt er belang in, haar ontvreemde goederen terug te krijgen.
De burger wil weten wat de politie daaraan doet.
De burger is gebaat bij een goede voorlichting.
Het is in het belang van de burger dat de politie actief is in het bovenstaande.

Doel
Bestrijding van de criminaliteit, door het bestrijden van heling en daardoor terug dringen
van de maatschappelijke- en/of economische-schade.
De burger stelt er belang in zijn ontvreemde goederen terug te krijgen, in het bijzonder die
goederen waar zij emotionele waarde aan hecht.
De burger is er bij gebaat een goede voorlichting te krijgen, over hoe zj haar eigendommen kan beschermen.
Een cijfermatig aan te geven doel, betreffende de verhouding diefstal - heling was voor
ons niet haalbaar, i.v.m. het ontbreken van deze cijfers.
Probleemstelling
ad 1. - Er wordt een controle op "gruthokkers" voorgeschreven. Er moet een inventarisatie gemaakt worden wie registerplichtig zijn. En er moet een controlesysteem
opgezet worden.
[gruthokkers: op- en verkopers van tweedehands goederen; registerplichtig: volgens
bpalingen in het WvS en de Algemene Politieverordening (APV) zijn op- en verkopers van
tweedehands goederen verplicht een overzicht (register) bij te houden van transacties]
ad 2. - Er bestaat een bepaalde verhouding tussen het oplossen van diefstallen en heling.
Deze verhouding groeit langzaam scheef. Er worden steeds meer diefstallen
opgelost in tegenstelling met heling.
Er moet dus meer activiteit ontplooit worden in zake helingbestrijding. Het is
echter momenteel niet zichtbaar te maken via het BPS. Het is nu niet mogelijk
om een juiste doelstelling te maken.
[p. 4]
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ad 3. - Het probleem was tot voor kort het op een goede manier registreren, maar door
de automatisering is dat probleem min of meer opgelost. Nu komt er een ander
probleem: Het uniek maken van de goederen die "diefstal-gevoelig" zijn. Dus het
merken en graveren.
ad 4. - Het is wenselijk dat er door de politie meer aandacht wordt besteed aan de helers
en de verdwenen goederen.
[p. 5]
[kop] Wat bieden we aan?
1. Onderzoek naar ontvreemde goederen, d.m.v. een controle op helers en registerplichtigen.
2. Ons kwetsbaar opstellen om te laten zien wat we er aan doen.
3. Voorlichting geven m.b.t. heling en merken/graveren van goederen.
4. Verhoogde activiteit naar het helingcirquit en ontvreemde goederen.
1. Wat doen (deden) we reeds?
Er is "gruthokkers" controle, maar deze controle is niet actueel en zal weer nieuw leven
ingeblazen moeten worden.
Bovendien is de gemeente groter geworden, wat een nieuwe inventarisatie van registerplichtigen vraagt.
Er zijn al activiteiten geweest m.b.t. het graveren van fietsen. Dit zou voortgezet moeten
worden. Bovendien moet dit uitgebreid worden met het registreren en merken van andere
(diefstalgevoelige) goederen.
Er wordt aandacht besteed aan ontvreemde goederen en helers. Maar gezien de scheef
gegroeide verhoudingen tussen het oplossen van diefstal en heling, lijkt het gewenst om de
activiteit m.b.t. heling en het achterhalen van ontvreemde goederen op te voeren.
2. Wat deden we nog niet?
Het is momenteel onmogeljik om aan te tonen of na te gaan welke activiteiten er zijn op
het gebied van heling.
Derhalve is het ook onmogelijk daar een lijn in te ontdekken, om een goede strategie te
kunnen bepalen.
Er wordt geen/weinig voorlichting gegeven ten aanzien van het merken van (diefstalgevoelige) goederen.
[p. 6]
Er wordt er geen voorlichting gegeven aan groeperingen die door hun afkomst of cultuur
anders dan de nederlandse wetgeving omgaan met het begrip heling.
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3. Welke verbeteringen / aanvullingen?
Er moet een goed opgezette controle komen t.a.v. de registerplichtigen, die door automatisering van het administratieve gedeelte, een minimum aan mankracht vraagt en een
maximum aan opbrengst geeft.
De mogelijkheid om de activiteiten op het helinggebied zichtbaar te maken moet onderzocht worden.
Er zou een goede voorlichting moeten komen ten aanzien van het graveren/merken/registreren van goederen, zonder onrust gevoelens bij de burger los te maken.
Het personeel moet gemotiveerd worden om mee te doen met het werkplan en (meer)
activiteiten te gaan ontplooien betrekking hebbend op heling, ieder naar vermogen en
functie.
4. Hoe presenteren we ons/dat?
A. Het maken van een concept-werkplan, om te presenteren op 5 juni 1990.
B. Bespreken met de personeelsleden (korpsbijeenkomst? - APD/recherche overleg? Groepsoverleg?) Zie notitie Communicatie-interventie.
Na de besprekingen komen tot een definitief werkplan.
C. Dan degene die gan controleren deskundig maken.
D. Naar registerplichtigen om te motiveren en uitleg geven. Zie ook notitie helingbestrijding.
E. De "automatisering" uitleggen wat de wensen zijn.
F. Indien er naar "buiten" informatie gegeven wordt, dit gepaard laten gaan van een
campagne, met b.v. de V.M. bus.
[V.M.-bus = voorlichtingscampagne voorkoming misdrijven]
G. Nadere uitvoering geven aan een goede voorlichting.
H. Personeelsleden benaderen voor wat betreft de extra aandacht voor helers en ontvreemde goederen.
[p. 7]
[kop] Wat kan er in onze organisatie?
1. Opzetten en in stand houden van een goede controle op heling en registerplichtigen.
2. Via de automatisering het heling gebeuren zichtbaar maken.
3. Op diverse manieren de burgerij bewust maken van de noodzaak van het uniek maken
van haar goederen.
4. Verhoogde activiteit ten aanzien van heling en de combinatie diefstal/heling.
ad 1. De gruthok-controle.
Gelet op een drie-ledig doelstelling, tegengaan van de handel in ontvreemde goederen,
opsporing van helers en ontvreemde goederen en het informatie inwinnen betreffende de
heling, moet er een vertrouwlijke sfeer ontstaan tussen controleurs en registerplichtigen.
Dit is alleen bereikbaar als steeds dezelfde controleurs komen. Bovendien heeft dit andere
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voordelen: kennis van gemaakte afspraken, kennis van mogelijk voorraad en kennis van de
materie, hetgeen ook tijdsbesparend werkt. Gezien het bovenstaande lijkt ons de meest
wenselijke situatie: twee personeelsleden uit 1 ploeg van de APD doen de controle’s. Zij
kunnen dit samen doen of apart, waarbij zij (steeds een ander?) iemand kunnen meenemen.
Eén personeelslid van de recherche kan als het wenselijke is meedoen met de controle’s.
Tevens zorgt hij voor de administratieve behandeling van de controle en verzorgt (indien
mogelijk) een lijst met ontvreemde goederen. Hij werkt nauw samen met de CID [Centrale Informatiedienst] medewerker i.v.m. mogelijke informanten.
Tussen + 01-09-1990 en 01-01-1991 een inventarisatie maken van alle registerplichtigen.
Tevens een onderscheid maken tussen hetgeen zinvol is (opkoper 2e hands fietsen) en wat
niet (2e hands kleding). Ook een onderscheid maken tussen malafide- en bonafide
registerplichtigen. Hierbij extra aandacht geven aan de nieuw bijgekomen gemeente.
[p. 8]
Dit wordt gedaan door de 2 man APD en 1 man JD.
Geschatte tijdsduur: (3 x 20) 60 manuren per maand.
Dit wordt echter steeds minder, omdat als een registerplichtige de nodige uitleg heeft
gehad, hij vanaf dat momemt gecontroleerd wordt en niet meer valt onder de "inventarisatie".
Na 1-1-1991, als de inventarisatie achter de rug is, wordt voor de controle-werkzaamheden
de tijdsduur geschat op: (2 x 20) = 40 manuren per maand.
ad 2. Automatisering.
Daar de nodige kennis in de werkgroep ontbreekt, is het voor ons niet mogelijk om aan te
geven wat mogelijk is.
Belangrijk achten wij wel de volgende mogelijkheden:
- Het zichtbaar maken van de verhouding diefstal - helinh. (BPS?)
- Het kunnen natrekken van helers, i.v.m. de mogelijkheid om gewoonteheling ten laste te
leggen. (HKS?)
[HKS = herkenningssysteem, computersysteem waarin gegevens van eerder veroordeelde
en verdachte personen zijn opgeslagen]
- Indien mogelijk bovenstaande te koppelen aan de aangifte’s (proces) i.v.m. terug
gevonden vermiste goederen.
- Het beter dan nu kunnen raadplegen in de regionale goederenbak.
- Het uitprinten van een lijst met vermiste goederen.
- Een database systeem m.b.t. helers en gruthokkers.
ad 3. Voorlichting.
De plaatselijke en de regionale mensen van V.M. laten meewerken bij de voorlichting over
het merken van diefstalgevoelige goederen.
Een presentatie naar "buiten" van de helingbestrijding gepaard laten gaan van voorlichting
over het merken. Gedacht wordt aan extra aandacht vragen via de pers en het plaatsen van
de V.M. bus.
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Bij festiviteiten ploegsgewijs en wijkgebonden voorlichting geven (marktkraampje? V.M.
bus?).
[p. 9]
Bij een re-contact bij slachtoffer van inbraak/diefstal voorlichting geven over het merken
van goederen. Hierbij kan een folder en een registratiekaart achter gelaten worden bij het
slachtoffer.
[re-contact = het contact opnemen met slachtoffers van misdrijven in verband met melding
voortgang onderzoek]
Voorlichting geven bij leveranciers van diefstal-gevoelige goederen en bevorderen dat zij
registratiekaarten bij de verkoop uitreiken en mogelijk mee willen werken aan het merken
van de goederen.
Andere mogelijkheden nader onderzoeken, zoals:
Voorlichting geven via de pers (kabelkrant?)
Voorlichting geven aan bepaalde groeperingen.
ad 4. Activiteit naar personeel.
Bij aanhouding (indien mogelijk) onderzoek woning.
Bij onderzoek 310/311 ook onderzoek naar 416/417 en vermiste goederen.
[416/417 Wetboek van Strafrecht: artikel 416 beschrijft en regelt aanhouding terzake van
heling met (’kwalijke’) opzet, artikel 417 ’schuld-heling’]
Strategieën ontwikkelen voor bij inbraken/diefstallen.

Bijlage C Meting werkplan helingbestrijding
1 Wat is de doelstelling van het werkplan helingbestrijding?
a [] de doelstelling is het tegen gaan van de handel, de opsporing van de helers en het
inwinnen van belangrijke informatie over heling
b [] de doelstelling is de bestrijding van criminaliteit door het bestrijden van heling,
terugbrengen ontvreemde goederen en tegengaan van diefstal
c [] de doelstelling is de verhouding tussen opgeloste diefstallen en opgeloste helingzaken
te verbeteren
d [] er is geen duidelijke doelstelling aangegeven, omdat met betrekking tot heling(bestrijding) nog niet kan worden beschikt over een cijfermatige onderbouwing
2 In het rapport werkplan helingbestrijding wordt ook gesproken over de probleemstelling. Hoe kan die probleemstelling het best worden omschreven?
a [] de probleemstelling is dat de verhouding tussen het oplossen van diefstallen en heling
langzaam scheef is gegroeid
b [] de probleemstelling is dat er meer controle moet worden voorgeschreven op ’gruthokkers’
c [] de probleemstelling is welke activiteiten we moeten ontwikkelen om heling terug te
dringen
d [] de probleemstelling is dat de politie meer aandacht moet geven aan helers en
verdwenen goederen
3 Wat voor concrete activiteiten (’wat bieden we aan?’) moet de politie gaan ontwikkelen
om het werkplan helingbestrijding te realiseren?
a [] de politie moet zich kwetsbaar opstellen om te laten zien wat we eraan gaan doen
b [] de politie moet de burger laten inzien dat de politie actief bezig is met helingbestrijding
c [] de politie moet de automatisering van het administratieve gedeelte verbeteren
d [] de politie moet regelmatig 2 APD-leden en 1 lid van de recherche gruthokcontroles
laten uitvoeren
4 In het werkplan helingbestrijding wordt stilgestaan bij de vraag wat er intern, binnen de
politie moet gaan gebeuren. Wat is hiervan een voorbeeld?
a [] de politie moet regelmatig 2 APD-leden en 1 lid van de recherche gruthokcontroles
laten uitvoeren
b [] op diverse manieren de burgerij bewust maken van de noodzaak van het uniek maken
van haat goederen
c [] tussen 1-9-1990 en 1-1-1991 een inventarisatie maken van alle registerplichtigen
d [] het personeel moet gemotiveerd worden om mee te doen met het werkplan en
activiteiten gaan ontplooien betrekking hebbende op heling
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5 In het werkplan helingbestrijding wordt onder meer stilgestaan bij ’gruthokcontrole’. In
welk verband wordt dat behandeld?
a [] bij de vraag wat we als politie-organisatie moeten doen en wat we willen
b [] bij de vraag wat de burger van de politie vraagt
c [] bij de vraag wat er in onze organisatie kan
d [] bij de vraag aan welke groepen het beste voorlichting kan worden gegeven over
helingbestrijding
6 Het werkplan helingbestrijding vond ik
a [] duidelijk qua doelstelling en de wijze waarop het werkplan in de praktijk gerealiseerd
zal worden
b [] duidelijk qua doelstelling, maar onduidelijk met betrekking tot de realisatie in de
praktijk
c [] onduidelijk qua doelstelling, maar duidelijk qua realisatie
d [] onduidelijk qua doelstelling en onduidelijk qua realisatie
7 Wat is de eerste concrete stap die gezet wordt bij uitvoering van het werkplan helingbestrijding?
a [] de presentatie naar buiten toe van het plan helingbestrijding
b [] het opzetten en instandhouden van een goede controle op heling
c [] tussen 1-9 en 1-1 een inventarisatie maken van alle registerplichtigen
d [] gruthokcontrole laten uitvoeren door 2 APD-leden en 1 lid van de recherche

Legenda

Bijlagen D tot en met L

bijlage paragraaf tekst-nummer, thema en organisatie
D
E
F
G
H
I
J
K
L

6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
6.6.6
6.6.7
6.6.8
6.6.9
6.6.10

tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

werkplan ’Fietsendiefstal’ politie-organisatie
werkplan ’Helingbestrijding’ politie-organisatie
beleidspresentatie produktie-organisatie
personeelsblad produktie-organisatie
beleidstekst ’Preventief onderhoud’ dienstverlenend bedrijf
beleidstekst ’Uitbestedingen’ dienstverlenend bedrijf
beleidstekst ’Informatiebeveiliging’ dienstverlenend bedrijf
beleidstekst ’Functiewaarderingssysteem’ produktie-organisatie
beleidstekst ’Aanpakplan ziekteverzuim’ dienstverlenend bedrijf

In de bijlagen D tot en met L zijn tabellen opgenomen waarin de resultaten van de
verschillende metingen worden weergegeven. De tabellen geven het volgende weer:
– horizontaal: per vraag de resultaten van de scores in percentages;
– verticaal: kolommen de keuzemogelijkheden per vraag, in de laatste kolom wordt
aangegeven of de vraag betrekking had op een bepaald tekstbegripsniveau (macro,
meso, micro), op de functie van de vraag (functie) of op een oordeel over de tekst
(oordeel);
– de inhoud van de oordeelsvragen worden weergegeven direct na de resultaten-tabel;
– een asterix (*) geeft aan dat deze keuze het correcte antwoord betreft;
– twee asterixen (**) geven een significant verschil aan (<0.05) op Pearson’s Chikwadraattoets tussen meting 1 en 2;
– de resultaten van de Cronbach-alfa-toets worden in aparte tabellen weergegeven, waarin
in de eerste kolom de vragen genoemd worden die per tekstniveau of met betrekking tot
de functie samengevoegd worden, en in de tweede kolom de uitkomst van de Cronbachalfa-toets; twee asterixen (**) geven een resultaat weer > 0.65, leidend tot de conclusie
dat van één schaal kan worden gesproken;
– de resultaten van de gemiddelden-berekening per tekstniveau en met betrekking tot de
functie worden in een aparte tabel weergegeven, waarbij twee asterixen (**) aanduiden
dat sprake is van een significant verschil op basis van Pearson’s Chikwadraattoets;
– bij een aantal metingen is een oordeelsvraag gesteld over de duidelijkheid van inhoud
en doelstelling van de tekst; deze vraag met de bijbehorende antwoordmogelijkheden is
apart weergegeven.

Bijlage D Tekst 1: werkplan ’fietsendiefstal’ politieorganisatie
De weergave van de meetresultaten is als volgt:
-

tabel A: vragen met betrekking tot het beleidsplan
tabel B: vragen met betrekking tot werkplan fietsendiefstal

Meting 1
Tabel A: beleidsplan

vragen

A

B

C

D

niveau

1

0

7,4

74.1 *

18,5

functie

2
n=27

63

7,4

7,4

22,2 *

macro

Tabel B: werkplan fietsendiefstal

vraag

A

B

C

D

niveau

3

44,4 *

0

51,9

3,7

macro

4

14,8

44,4 *

0

40,7

macro

5

3,7

22,2

66,7 *

7,4

functie

6

23,1

11,5

34,6 *

30,8

micro

7

74 *

0

3,7

22,2

micro

8

18,5

29,6

7,4

44,4 *

meso

9
n=27

51,9

48,1

0

0

oordeel

Meting 2
Tabel A: beleidsplan

vraag

A

B

C

D

Pearson Chikwadraat

niveau

1

3,6

7,1

67,9 *

21,4

.777

functie

2
n=28

51,9

22,2

7,4

18,5 *

.497

macro
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Tabel B: werkplan fietsendiefstal

vraag

A

B

C

D

Pearson Chikwadraat

niveau

3

48,3 *

0

41,4

10,3

.538

macro

4

20,7

69 *

3,4

6,9

.022 **

macro

5

17,9

7,1

67,9 *

7,1

.197

functie

6

31

17,2

41,4 *

10,3

.302

micro

7

60,7 *

7,1

0

32,1

.280

micro

8

17,2

31

3,4

48,3 *

.924

meso

9
n=28

51,7

27,6

17,2

3,4

.066

oordeel

Gemiddelde goed-scores meting 1 en 2

niveau

meting 1

meting 2

Pearson Chikwadraat

functie

66,6

67,8

.197

macro

44,4

58,5

.328

meso

44,4

48,2

.924

micro

54,3

54,4

.807

Cronbach-alfa

vragen

Cronbach-alfa

macro: 3 en 4

0.4480

micro: 6 en 7

0.1543

Oordeel-vraag
9
a
b
c
d

Het werkplan fietsendiefstal vond ik:
duidelijk qua doelstelling en de wijze waarop het werkplan in de praktijk gerealiseerd zal worden
duidelijk qua doelstelling, maar onduidelijk met betrekking tot de realisatie in de praktijk
onduidelijk qua doelstelling, maar duidelijk qua realisatie
onduidelijk qua doelstelling en onduidelijk qua realisatie

Bijlage E Tekst 2: werkplan ’helingbestrijding’ politieorganisatie
De weergave van de meetresultaten is als volgt
- de meting 1 en 2 van het werkplan helingbestrijding
- de meting 1 en 2 van de tekstfunctie

Meting 1

vragen

A

B

C

D

niveau

1

14.8

70.4 *

11.1

3.7

macro

2

48.1 *

7.4

40.7

3.7

meso

3

11.1

29.6

14.8

44.4 *

meso

4

20

20

24

36 *

meso

5

46.2 *

3.8

26.9

23.1

micro

6

44.4

48.1

7.4

0

oordeel

7
n=27

12.5

16.7

66.7 *

4.2

micro

Meting 2

vragen

A

B

C

D

Pearson Chikwadraat

niveau

1

10.7

82.1 *

3.6

3.6

.680

macro

2

64.3 *

7.1

17.9

10.7

.257

meso

3

29.6

14.8

3.7

51.9 *

.135

meso

4

15.4

15.4

23.1

46.2 *

.889

meso

5

44.4 *

3.7

33.3

18.5

.955

micro

6

60.7

35.7

3.6

0

.456

oordeel

8

20

68 *

4

.956

micro

7
n=28
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Resultaten tekstfunctie
Meting 1

vragen

A

B

C

D

niveau

8

65.4

30.8 *

0

3.8

functie

9
n=27

70.4

22.2

7.4

0

oordeel

Meting 2

vragen

A

B

C

D

Pearson Chikwadraat

niveau

8

46.2

42.3 *

11.5

0

.148

functie

69

13.8

17.2

0

.439

oordeel

9
n=28

Gemiddelde goed-scores meting 1 en 2

niveau

meting 1

meting 2

Pearson Chi-kwadraat

functie

43.1

51.5

.148

macro

70.3

82.1

.680

meso

42.8

54

.215

micro

56.3

56.2

.983

Cronbach-alfa

vragen

Cronbach-alfa

meso: 2 en 3

0.4340

micro: 5 en 7

0.1333

Oordeel-vraag
6
a
b
c
d

Het werkplan helingbestrijding vond ik:
duidelijk qua doelstelling en de wijze waarop het werkplan in de praktijk gerealiseerd zal worden
duidelijk qua doelstelling, maar onduidelijk met betrekking tot de realisatie in de praktijk
onduidelijk qua doelstelling, maar duidelijk qua realisatie
onduidelijk qua doelstelling en onduidelijk qua realisatie

Bijlage F Teksten 3: beleidspresentatie produktiebedrijf
Kwartaalinfo 1
Meting 1
Kwartaalinfo-deelnemers
vragen

A

B

C

D

niveau

1

22.2

25.5

31.1 *

17.7

macro

2

71.4

2.2

25.5 *

1.1

macro

3
n=90

24.4

2.2

15.5

53.3 *

macro

Niet-Kwartaalinfo-deelnemers
vragen

A

B

C

D

niveau

1

19.5

24.3

26.8 *

29.6

macro

2

73.8

4.7

21.4 *

0

macro

3
n= 42

22.2

13.8

36.1

44.4 *

macro
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Meting 2
Kwartaalinfo-deelnemers
vragen

A

B

C

D

niveau

1

2.8

91.4 *

0

5.7

macro

2

2.9

97 *

2.9

0

meso

3

11.7

2.9

73.5 *

11.7

meso

4

62.5 *

34.3

0

3.1

micro

5

0

97 *

2.9

0

meso

6

5.7

82.8 *

5.7

5.7

meso

7

0

91.4 *

8.5

0

macro

8

0

48.3 *

3.2

48.3

macro

9

2.9

52.9 *

44.1

0

macro

10

0

5.7

74.2 *

20

micro

11

0

9

90.9 *

0

meso

12

76.4 *

2.9

14.7

5.8

macro

52.7

47.2 *

0

0

functie

13
n=36

niet-Kwartaalinfo-deelnemers
vragen

A

B

C

D

niveau

1

22.2

81.1 *

0

0

macro

2

0

91.6 *

0

8.3

meso

3

7.6

0

76.9 *

15.3

meso

4

80 *

20

0

0

micro

5

0

100 *

0

0

meso

6

46.1

38.4 *

15.3

0

meso

7

0

76.9 *

23

0

macro

8

9

9*

27.2

54.5

macro

9

0

46.1 *

53.8

0

macro

10

0

0

84.6 *

15.3

micro

11

0

40

50 *

10

meso

12

40 *

0

20

20

macro

13
n=14

72.7

27.2

0

0

functie
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Gemiddelde goed-scores meting 1 en 2
Kwartaalinfo-deelnemers
niveau

meting 1

functie
macro

meting 2
47.2

36.6

meso

78
88.2

micro
meting 1: n=90
meting 2: n=36

68.3

niet-Kwartaalinfo-deelnemers
niveau

meting 1

functie
macro
meso
micro
meting 1: n=42
meting 2: n=14

meting 2
27.2

30.86

50.6
71.3
82.3
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Kwartaalinfo 2

Meting 1
Kwartaalinfo-deelnemers
vragen

A

B

C

D

niveau

1

28.8

24.4

42.2 *

4.4

macro

2

63

0

36.9 *

0

macro

23.9 *

0

2.1

73.9

macro

3
n=46

niet-Kwartaalinfo-deelnemers
vragen

A

B

C

D

niveau

1

20

25.7

20 *

34.2

macro

2

83.3

5.5

11.1 *

0

macro

22.2 *

11.1

36.1

30.5

macro

3
n=36

Meting 2
Kwartaalinfo-deelnemers
vragen

A

B

C

D

niveau

1

40.6

59.3 *

0

0

macro

2

84.3 *

3.1

0

12.5

macro

3

9.6 *

35.4

32.2

22.5

meso

4

0

19.3

6.4

74.1 *

meso

5

6.2

0

68.7 *

25

meso

6

96.8 *

0

3.1

0

micro

7

6.4

12.9

6.4

74.1 *

meso

8

0

54.8 *

45.1

0

macro

9

83.3 *

10

3.3

3.3

micro

10

29.6 *

7.4

62.9

0

macro

56 *

4

0

40

functie

11
n=32
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niet-Kwartaalinfo-deelnemers
vragen

A

B

C

D

niveau

1

54.1

33.3 *

0

12.5

macro

2

69.5 *

13

4.3

13

macro

3

33.3 *

5.5

22.2

38.8

meso

4

9

22.7

9

59 *

meso

5

26

13

17.3

43.4 *

meso

6

78.2

0

21.7

72.7 *

micro

7

0

13.6

13.6

72.7 *

meso

8

15

35 *

40

10

macro

9

52.3 *

14.2

14.2

19

micro

10

0

0

100

0*

macro

10 *

20

30

40

functie

11
n=22

Gemiddelde goed-scores meting 1 en 2
Kwartaalinfo-deelnemers
niveau

meting 1

functie
macro

meting 2
56

34.3

meso

57
56.6

micro
meting 1: n=46
meting 2: n=32

90.5

niet-Kwartaalinfo-deelnemers
niveau

meting 1

functie
macro
meso
micro
meting 1: n=36
meting 2: n=22

meting 2
10

17.7

34.4
52.1
62.3

Bijlage G Tekst 4: personeelsblad produktie-organisatie
Tekst 1 Hyperdense aluinaardetransport

Meting tekst zonder functie-aanduiders

vragen

juist

onjuist

niveau

1

82

18

macro

2

86

14

meso

3

93

7

micro

4

90

10

meso

5

90

10

macro

6
n=28

93

7

micro

Meting tekst met functie-aanduiders

vragen

juist

onjuist

niveau

1

87

13

macro

2

97

3

meso

3

90

10

micro

4

94

6

meso

5

97

3

macro

6
n=28

97

3

micro

macro

meso

micro

met functie-explicitering

92

95.5

93.5

zonder functie-explicitering
n=28

86

88

93

Gemiddelde goed-scores tekst 1
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Tekst 2 Ovenpuin naar DDR

Meting tekst zonder functie-aanduiders

vragen

juist

onjuist

niveau

1

57

43

macro

2

46

54

meso

3

96

4

micro

4

89

11

meso

5

75

25

macro

6
n=31

89

11

micro

Meting tekst met functie-aanduiders

vragen

juist

onjuist

niveau

1

65

35

macro

2

45

55

meso

3

100

0

micro

4

76

23

macro

5

77

23

meso

6
n=31

81

19

micro

macro

meso

micro

70.5

61

90.5

66

67.5

92.5

Gemiddelde goed-scores tekst 2

met functie-explicitering
zonder functie-explicitering
n=31
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Gemiddelde goed-scores beide teksten met en zonder functie-explicitering

niveau

zonder functie

met functie

macro

76

81.3

meso

77.8

78.3

micro
n=28

92.3

92

Bijlage H Tekst 5: beleidstekst ’preventief onderhoud’
dienstverlenend bedrijf
Meting 1

vragen

A

B

C

D

niveau

1

21.4

7.1

71.4 *

0

functie

2

50

42.9 *

7.1

0

functie

3

42.9

50 *

7.1

0

macro

4

71.4 *

7.1

7.1

14.3

meso

5

14.3

14.3

35.7 *

35.7

meso

6

0

14.3

78.6 *

7.1

micro

7

28.6 *

7.1

57.1

7.1

micro

78.6

14.3

7.1

0

oordeel

8
n=14
Meting 2

vragen

A

B

C

D

Pearson Chikwadraat

niveau

1

0

14.3

85.7 *

0

.172

functie

2

78.6

21.4 *

0

0

.235

functie

3

35.7

28.6 *

35.7

0

.167

macro

4

71.4 *

14.3

7.1

7.1

.881

meso

5

7.1

21.4

50 *

21.4

.713

meso

6

7.1

7.1

71.4 *

14.3

.633

micro

7

42.9 *

7.1

28.6

21.4

.434

micro

21.4

42.9

35.7

0

.009 **

oordeel

8
n=14
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Gemiddelde goed-scores meting 1 en 2

niveau

meting 1

meting 2

Pearson Chi-kwadraat

functie

57.1

53.2

.479

macro

50

28.5

.167

meso

53.5

60.7

.856

micro
n=14

53.5

57.1

.153

Cronbach-alfa

vragen

Cronbach-alfa

functie: 1 en 2

0.6010

meso: 4 en 5

0.1204

micro: 6 en 7

0.5167

Oordeelsvraag
8
a
b
c

Wat is uw oordeel over het vergaderstuk over het project preventief onderhoud?
Het stuk is duidelijk qua inhoud en doelstelling
Het stuk is onduidelijk qua inhoud en doelstelling
anders, namelijk: [invullen]

Bijlage I

Tekst 6: beleidstekst ’uitbestedingen’ dienstverlenend bedrijf

Meting 1

vragen

A

B

C

niveau

1

5.7

34.3

60 *

functie

2

54.3

40 *

5.7

functie

3

11.4

45.7 *

42.9

macro

4

2.9

71.4 *

25.7

micro

5

11.4

80 *

8.6

micro

6

22.9

45.7 *

31.4

meso

7

37.1

54.3 *

8.6

micro

8

14.7

2.9

82.4 *

meso

9

42.9

48.6 *

8.6

meso

10
n=35

77.1

5.7

17.1

oordeel

Meting 2

vragen

A

B

C

Pearson Chikwadraat

niveau

1

2.7

10.8

86.5 *

.375

functie

2

45.9

45.9 *

8.1

.760

functie

3

2.7

62.2 *

35.1

.207

macro

4

0

83.8 *

16.2

.334

micro

5

16.7

69.4 *

13.9

.589

micro

6

32.4

35.1 *

32.4

.577

meso

7

41.7

55.6 *

2.8

.561

micro

8

14.3

8.6

77.1 *

.605

meso

9

35.1

48.6 *

16.2

.572

meso

10
n=37

43.3

32.4

24.3

.005 **

oordeel
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Gemiddelde goed-scores

niveau

meting 1

meting 2

Pearson Chi-kwadraat

functie

53

61.5

.044**

macro

57.7

54.1

.207

meso

57.7

54.1

.091**neg

micro
n=36

67.7

66.7

.934

Cronbach-alfa

vragen

Cronbach-alfa

functie: 1 en 2

0.249

meso: 6, 8 en 9

0.229

micro: 4 en 5

0.119

Oordeelsvraag
10 Wat is uw oordeel over het vergaderstuk over uitbestedingsbeleid?
a Het stuk is duidelijk qua inhoud en doelstelling
b Het stuk is onduidelijk qua inhoud en doelstelling
c anders, namelijk: [invullen]

Bijlage J Tekst 7: beleidstekst ’informatiebeveiliging’
dienstverlenend bedrijf
Meting 1

vragen

A

B

C

niveau

1

7.9

36.8

55.3 *

functie

2

45.9

54.1 *

0

functie

3

13.9

72.2 *

13.9

macro

4

45.9

8.1

45.9 *

meso

5

18.4

2.6

78.9 *

meso

6

22.2

22.2

55.6 *

micro

7
n=38

68.4

21.1

10.5

oordeel

Meting 2

vragen

A

B

C

Pearson Chikwadraat

niveau

1

13.5

45.9

40.5 *

.411

functie

2

44.7

44.7 *

10.5

.120

functie

3

27

62.2 *

10.8

.377

macro

4

45.9

10.8

43.2 *

.917

meso

5

16.2

8.1

75.7 *

.567

meso

6

23.7

21.1

55.3 *

.985

micro

7
n=38

81.6

15.8

2.6

.283

oordeel
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Gemiddelde goed-scores meting 1 en 2

niveau

meting 1

meting 2

Pearson Chi-kwadraat

functie

54.6

42.6

.306

macro

72.2

62.1

.377

meso

62.4

59.4

.817

micro
n=38

55.5

55.2

.985

Cronbach-alfa

vragen

Cronbach-alfa

functie: 1 en 2

0.0496

meso: 4 en 5

0.3162

Oordeelsvraag
7
a
b
c

Wat is uw oordeel over het vergaderstuk over informatiebeveiliging?
Het stuk is duidelijk qua inhoud en doelstelling
Het stuk is onduidelijk qua inhoud en doelstelling
anders, namelijk: [invullen]

Bijlage K Tekst 8: beleidstekst ’functiewaarderingssysteem’ produktie-organisatie
Meting 1

vragen

A

B

C

niveau

1

3.4

76.3

20.3 *

micro

2

15.3

74.6 *

10.2

macro

3

52.5 *

30.5

16.9

micro

4

11.9

23.7 *

64.4

micro

5

25.4

10.2

64.4 *

meso

6

27.1

44.1

28.8 *

micro

7
n=59

40.7

49.2 *

10.2

functie

Meting 2

vragen

A

B

C

Pearson Chi-kwadraat

niveau

1

3.4

60.3

36.2 *

.157

micro

2

1.7

81 *

17.2

.023 **

macro

3

24.6 *

45.6

29.8

.007 **

micro

4

6.9

32.8 *

60.3

.429

micro

5

15.5

6.9

77.6 *

.289

meso

6

22.4

32.8

44.8 *

.194

micro

7
n=59

43.1

51.7 *

5.2

.597

functie
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Gemiddelde goed-scores meting 1 en 2

niveau

meting 1

meting 2

Pearson Chi-kwadraat

functie

49.1

51.7

.597

macro

74.5

81

.023 **

meso

64.4

77.5

.289

micro
n=58

31.1

46

.145

Cronbach-alfa

vragen

Cronbach-alfa

micro: 1, 3 en 4

0.1113

Bijlage L Tekst 9: beleidtekst ’aanpakplan ziekteverzuim’ dienstverlenend bedrijf
Meting 1

vragen

A

B

C

niveau

1

36.6

14.6 *

48.8

micro

2

0

0

100 *

micro

3

27.9

41.9 *

30.2

meso

4

17.1

78 *

4.9

macro

5

81 *

16.7

2.4

meso

6

11.6

44.2

44.2 *

meso

7

27.9

16.3

55.8 *

functie

8

33.3

57.1 *

9.5

functie

28.6 *

7.1

64.3

functie

9
n=43

Meting 2

vragen

A

B

C

Pearson Chikwadraat

niveau

1

30

12.5 *

57.5

.732

micro

2

0

0

100 *

-

micro

3

37.2

34.9 *

27.9

.642

meso

4

11.9

81 *

7.1

.747

macro

5

78.6 *

19

2.4

.960

meso

6

14.3

28.6

57.1 *

.326

meso

7

25.6

16.3

58.1 *

.968

functie

8

40.5

50 *

9.5

.782

functie

40.5 *

2.4

57.1

.360

functie

9
n=43
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Gemiddelde goed-scores meting 1 en 2

niveau

meting 1

meting 2

Pearson Chi-kwadraat

functie

47.13

49.5

.324

macro

78

80.9

.747

meso

55.6

56.8

.169

micro
n=43

57.3

56.2

.079

Cronbach-alfa

vragen

Cronbach-alfa

micro: 1 en 2

0.0

meso: 3, 5 en 6

0.4916

functie: 7, 8 en 9

0.1905

Oordeelsvraag
8
a
b
c

Wat is uw oordeel over het Aanpakplan Ziekteverzuim?
Het stuk is duidelijk qua inhoud en doelstelling
Het stuk is onduidelijk qua inhoud en doelstelling
anders, namelijk: [invullen]

Bijlage M Leesbaarheidformule Flesch-Douma
Onderstaande uitleg over de leesbaarheidsformule van Flesch-Douma is gebaseerd op De
Jong en Schellens (1995: 58-68). Hierna wordt ook over de leesbaarheidsformule (ook wel
Reading Ease, RE) gesproken wanneer slechts de formule van Flesch-Douma bedoeld
wordt.
De Flesch-Douma-formule is een door Douma (in 1960) voor het Nederlands vervaardigde
aanpassing van de leesbaarheidsformule van Flesch. De formule leidt tot een uitspraak
waarin een voorspelling gedaan wordt over het begrip van een tekst (61). De toepassing
van de formule houdt een berekening in (zie onder b) die leidt tot een score; deze score is
gekoppeld aan een moeilijkheidsniveau (zie onder c).
Schellens en De Jong merken, naar aanleiding van diverse publikaties, op dat er serieuze
bezwaren bestaan tegen de validiteit van leesbaarheidsformules (58-59). Ik gebruik de
uitkomsten van de berekeningen om:
a. een indicatie te geven van de moeilijkheid van de onderzochte teksten;
b. een vergelijking van de verschillende teksten mogelijk te maken.
Naast de uitkomst van de berekening wordt een indicatie van de moeilijkheid gegeven
door een of meer medewerkers van de organisatie.
a. Toepasbaarheid
De leesbaarheidsformule kan slechts een uitspraak doen over lopende tekst, dus niet over
kopjes, schema’s, tabellen, enzovoorts.
De formule is ontwikkeld voor leesteksten in het onderwijs, en kan niet gebruikt worden
voor in sterke mate afwijkende teksten (zoals instructieve teksten). De Jong en Schellens
melden dat niet met zekerheid te zeggen is of de formule kan worden toegepast op
informatieve of persuasieve voorlichtingsteksten (60).
Zoals reeds aangegeven, gaat het mij slechts om een indicatie van de moeilijkheid en om
de mogelijkheid de moeilijkheid van de teksten te kunnen vergelijken.
b. Werkwijze
1. Kies a-select delen van de tekst; bij een tekst van geringe omvang kan de gehele tekst
gebruikt worden.
2. Bereken de gemiddelde zinslengte (ZL) door het aantal woorden te delen door het
aantal zinnen. Een zin wordt gemarkeerd door een punt, een puntkomma, een dubbele
punt, een uitroep- of vraagteken, haakjes en aanhalingstekens. Een woord wordt
gemarkeerd door spaties.
3. Bereken de gemiddelde woordlengte (WL) door het aantal lettergrepen per 100 woorden
vast te stellen.
4. De gemiddelden ZL en WL worden ingevuld in de RE-formule:
RE = 206,84 - (0,77 x WL) - (0,93 x ZL)
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c. Interpretatie
De score wordt aan de hand van het volgende overzicht geïnterpreteerd:
RE-score
Stijl
Opleidingsniveau
0 - 30
zeer moeilijk
universiteit
30 - 45
moeilijk
vwo, hbo
45 - 60
tamelijk moeilijk
mbo, havo
60 - 70
standaard
lbo
70 - 80
tamelijk gemakkelijk
groep 8 basisschool
80 - 90
gemakkelijk
groep 7 basisschool
90 - 100
zeer gemakkelijk
groep 6 basisschool

Summary

Zicht op interne communicatie. De functionaliteit van teksten.
(Understanding internal communication. The functionality of texts)
This study on internal communication focuses on the following questions:
1. Is it possible, while using theories from the field of language usage, to describe
(un)desired functioning of oral or written texts within an organization and to explain
this (dis)functioning?
2. Do suggested changes to the texts result in a correct, i.e. desired, functioning of those
texts within the internal communication system of the organization concerned?
These questions are discussed successively in the first part of this Ph.D. thesis, Chapters 1
through 4. This part of the thesis comprises the following: firstly, the analysis of internal
communication; secondly, an instrument of communication diagnosis and thirdly, a
description of communication problems within three organizations. In the second part,
Chapters 5 through 8, the focus is on verbal communication. This part is a report on
experimental research on texts in which the text function has been made explicit. The
research involved three organizations.
A Diagnosis of internal communication
The first four chapters of the thesis contain a (concise) explanation of the methods
currently used to study internal communication, followed by the presentation of a model
of diagnosis for internal communication, that was used to study the internal communication of the three organizations.
Regarding research on internal communication, Chapter 2 states that there is increasing
interest nowadays for this subject, both with different organizations and with students.
Especially organizational scientists, however, have shown an interest in internal
communication. The methods organizational scientists use to study internal communication
are strongly influenced by the different schools and approaches, that can be discerned
within the organizational sciences. The model of diagnosis presented here is in keeping
with the contingency approach, that sees the organization as having strong ties with
situation, time and environment.
Different publications concerning research on verbal internal communication show time
and again that, in order to adequately describe the functioning of texts within
organizations, it is necessary to have a model at one’s disposal for describing the
(organizational) context. To this day, little or no Dutch-language publications are known
that explain how the functioning of texts can be related to (parts of) the organizational
context.
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Instruments are available, however, for judging the channels, structures and means of
communication used. These instruments are known as communication audits. The data
gathered through audits is contrasted with certain norms, that were set beforehand, after
due consultation with those concerned. By comparing the data to the norms, it is
established which channels, means et cetera do not function well. As a final step in such
audits, solutions to the established problems are proposed.
Major objections were raised to the use of audits, such as the high level of standardization,
the limited number of variables that can be included, problems of measurement and
problems of interpretation.
In spite of these objections, it was decided to use this instrument for making a
communication diagnosis in the present study. An audit offers a relatively easy way to
acquire a large quantity of information on internal communication. It also makes it
possible to study a problem, that has not yet been strictly defined, and enables
comparisons with other organizations, provided that identical or similar audits were used.
Chapter 3 describes a diagnosis model of internal communication. This model was
developed in collaboration with Dr. C. Reezigt of the Faculty of Economic Sciences at the
University of Groningen (now the Faculty of Business Administration at the University of
Groningen). The background and operation of this model are described in Dr. Reezigt’s
thesis Zicht op interne communicatie. Ontwerp van een bedrijfseconomisch georiënteerd
diagnose-instrument (Understanding internal communication. Design of a business-oriented
diagnosis instrument) (1995).
The main focus of this conceptual organization model is especially coordination and
control of organizational activities. Within this framework, attention is paid to the
acceptance of the decisions taken. Both in controlling an organization and in gaining
acceptance, communication plays an important part.
This conceptual diagnosis model consists of the elements Structure, Culture, Technology
and Strategy, which are then related to internal communication, i.e. the communication
system. This system is subdivided into the following four parts: firstly, the communication
structure; secondly, the means of communication; thirdly, the specific use of these means
and finally, the image of communication practices.
The diagnosis model is applied to three organizations, in order to describe the
communication problems. These are the three organizations concerned:
a. a police organization;
b. a production organization;
c. a commercial service company.
Firstly, Chapter 4 summarizes each organization in view of the elements mentioned before.
Secondly, it decribes the internal communication, including a discussion of strong and
weak points. Thirdly, it formulates recommendations to improve the internal
communication. The descriptions of the internal communication and the recommendations
have been presented to the respective managements of the organizations concerned, in the
form of a report.
In consultation with the management, the report was followed by a threefold decision:
firstly, which recommendations should be implemented by the organization; secondly,
which part the researchers would play in this implementation and thirdly, when these
intervention activities would be set on the agenda. This period of intervention lasted about
one year. After a period during which the researchers had withdrawn, the diagnosis was
repeated, in order to establish the effects of the implementation of the recommendations.
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One of the communication problems concerns the status and function of the information
offered to staff members in the organizations. This problem is the main focus of my study
and is elaborated further in the second part of the thesis. I shall now summarize and
explain these problems for the three organizations.
a. The police organization
The police organization had a staff of 50. Due to the transition to a proactive procedure at
the organization, the following goals were of prime importance: policy participation was to
be realized at the base of the organization; responsibilities were to be delegated as low in
the organization hierarchy as possible; the organization’s different activities were to be
better geared to one another, in order to enable the management to coordinate tasks better.
One of the means to be used in order to reach these goals was the so-called ’working
plan’. This plan was tailored to concrete police problems and specified the following
questions: which tasks were to be completed in the immediate future, and when precisely;
which means should be used; and which moments of measurement would be chosen to
establish, whether the plan had indeed had the desired result. Examples of such plans are
’Curbing bicycle theft’ and ’Discouragement of fencing’.
In several areas, the internal communication system of the organization did not function
well enough. It was difficult to raise the working plans within the organization.
Furthermore, the system facilitated neither adequate response to the plans from staff
members nor relay of this response to the management team. In other words, the
possibility of adequate feedback was lacking in the organization.
b. The production organization
The production organization had a staff of 750. The organization’s goal was to sigificantly
raise the management’s level of efficiency. The organization was forced to do so by a
policy change at the parent company and the government, making increased market
orientation necessary.
The company was characterized by a high degree of separation between different services
and departments. It was a collection of ‘little kingdoms’, rather than a cooperating
organization. The management wanted the communication system to allow them to reach
every unit within the organization, and to make feedback possible. Feedback was also
important for checking whether staff members were reached.
To make all this possible, it was important that the status and function of all
communicated information was made clear. The premeasurement showed, that the purpose
of circulated information was currently unclear.
c. The service company
The research at the service company was carried out at one of the company’s head offices,
with a staff of 250. The company is part of a privatized government organization, that, at
the time of research, still had a monopoly in a considerable part of its services. The loss
of this monopoly was the management’s reason for a more market-oriented operation.
For the service company to become more market-oriented, feedback from staff should be
made possible. A further reason to stimulate feedback was to ensure some level of
involvement and motivation on the part of the staff, whose position had become less
secure due to the privatization.

314

Zicht op interne communicatie

Also the management of this organization wanted the internal communication system to
allow them to reach every unit. The management furthermore wished to receive feedback,
within the not too distant future and from different departments and regions.
It was established, that a considerable amount of information was being offered to staff
members. It remained unclear, however, whether the information actually was reaching
them. In any case, feedback seldom took place.
B Communication problems as processing problems
The problems in the area of information’s status and function are further described and
explained in Chapter 5, on the basis of theories from the field of cognitive text processing.
The intention of the sender (the management) can be described as follows: to allow staff
members to respond to the information (policy proposals) being offered.
In this study, the ’functions’ of these texts are equated with ’the expression of the request
for response’. ’Function’ is thus equated with the concept of illocution, as developed by
Searle (1977).
According to Searle, a function can roughly be realized in two different ways. One way is
entirely implicitly. In those cases, staff members themselves attribute the function intended
by the management to the information offered. The other extreme is entirely explicitly. In
those cases, the function is made explicit in the text.
Until the time of research, text function at the organizations was realized entirely
implicitly. The management (wrongly) supposed that staff members themselves would be
able to attribute the correct function to the text. The management furthermore supposed
that staff members would realize the function, and give feedback accordingly.
The understanding of functions, for that matter, does not demand exceptional skills. In
everyday conversation and other (formal or informal) communication practices, competent
language users are well able to give an adequate interpretation of the other’s intentions
(for example: ’she/he is asking a question’).
Therefore, the main question in Chapter 5 is the following: ’why don’t staff members
adequately interpret the function of the information offered?’. In order to answer this main
question, a more fundamental issue is considered: which kind of knowledge is used in
processing texts? This issue is considered on the basis of explanations by Ensink (1992),
Bax (1995), Craik & Jennings (1992) and Schank (1982) of the cognitive text processing
system.
In view of this theoretical explanation, a relation is established with the knowledge staff
members have of the customs and habits in the organization. More concretely put, the
issue here is the knowledge of the context in which the information is brought up. In this
case, the context is the work meeting (discussion of progress). Staff members have
knowledge of the parts that participants play in this type of meeting and of the function
that information normally has there. The text is processed by staff members against the
background of this knowledge.
At the time, in the organizations concerned, the staff on the one hand thought of work
meetings as meetings, in which announcements were made and instructions were given by
the management. The intention of the management, on the other hand, was to receive
response to a text containing a policy concept. This same text was interpreted by staff
members as an announcement on tasks to be executed.
In interpreting the text, staff members use their knowledge of the theme of the text, of the
organization’s communication system and of its communication culture. The
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communication problem can be traced to the difference between the actual intention of the
management and the attributed intention. The attributed intention is what staff members
think the management intends with the information.
To solve the communication problem, the intention has to be made explicit. If this solution
is to be implemented, obviously the communication system has to be adapted first. By
explicitly mentioning the function of each text, internal processing is more clearly
focussed on a goal, thereby reducing the amount of processing involved. The interpretative
effort to arrive at a significant processing goal decreases (Craik & Jennings 1992).
Where and how it is best to make the text function explicit, is discussed at the end of
Chapter 5. The answer to this question is given after a reflection on text processing, based
on Ensink (1992), Kintsch & Van Dijk (1978) and Hacquebord (1989). The conclusion is
that the most attractive and most realistic view seems to be ’interactive text processing’. In
accordance with this view, ’top-down’ and ’bottom-up’ processing strategies are used
alternately. When these strategies of text processing are related to cognitive explanation, it
is concluded that the best place to make the function of a text explicit, is at the beginning
of the text. When this is done, a maximal use of external stimuli takes place, making it
possible to immediately steer text processing into the desired direction. In other words: by
making the function of a text clear at the start of text processing, the reader will
immediately start processing the entire text within the framework of the desired
interpretation.
Chapter 6 contains a research report on the effect of making the function of a text explicit.
An extra page is added to the (existing) text. This page includes the following:
1. the part of the communication structure that is employed;
2. the demands that are placed on the structure;
3. the general function of the text (to inform, to carry out the instruction or to give a
response);
4. the context of the content (relevant information related to the subject);
5. the intention of the sender, on the basis of questions.
All these elements, that make the function of the text explicit are called function
indicators.
The expectations were the following:
1. understanding of the function of the text will increase;
2. understanding of the content of the text will increase;
3. the intended communication process (i.e. attaining feedback) will be realized;
4. satisfaction with the meetings will increase;
5. satisfaction with the internal communication will increase.
As a result of intermediate evaluation of the results, the implementation of function
indicators was changed during the research. Function indicators were given both orally and
in writing. As a consequence, the measurement moments were also subject to change, with
obvious effects on the comparability of the results. The intermediate evaluation of the
results, however, made these changes necessary.
A sum total of 9 texts were studied: 7 written policy statements, 1 oral policy presentation
and 1 text from a staff magazine. The reading results were measured by means of tests,
which consisted of multiple-choice questions about the content of the text. These tests
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established whether readers understood the texts correctly. Whenever possible, both
premeasurements and postmeasurements were held in relation to all ’reading levels’
(’macro’,’meso’ and ’micro’), as well as the function level. Of each text, all data relevant
to the research is included in the report. This data consists of, in no particular order: the
sender, the receivers, the communication structure that was used, the content of the text
(including length and difficulty level), the function of the text, the results of both
measurements, the meeting and an evaluation.
Chapter 7 shows the postmeasurement of the entire research. As with the premeasurement,
the results were presented to the management. In the final chapter, Chapter 8, the results
of the research on text functionality are given. A concise discussion of these results
follows next, related to the five expectations mentioned in Chapter 6.
1 and 2. Understanding of the function of the text will increase and understanding of the
content of the text will increase.
In a small number of cases a significant result was found, on the function level, the macro
level and the micro level.
Test scores concerning status and function of the texts in the communication audits did not
show a significant rise in any of the organizations.
3.
The desired communication process (i.e. attaining feedback) will be realized.
The results show a positive picture at the police organization, although not significant.
There was no positive result at the production organization, where the internal
communication system could hardly be adapted. At the service organization, a slight
improvement was noted in the case of response from the management. This improvement
was certainly influenced by the use of the function indicators.
4.
Satisfaction with the meetings will increase.
At the police organization a rise in the value judgement on the meetings could be
established, although not significant. At the other organizations, however, there was a fall
in the satisfaction ratings.
5.
Satisfaction with the internal communication will increase.
All the organizations show a higher degree of satisfaction with the internal communication, although not significant.
These results are discussed in Chapter 8 and summarized below. Firstly, it should be
noted, that the research involved a limited number of test subjects. Secondly, it was not
possible during the intervention period to set up a properly functioning (’linking pin’)
communication structure at every organization in time. As it turned out, the management
teams of the organizations concerned did not always have the perseverance necessary for
this adaptation. When a communication structure could not be entirely realized, feedback
was made much more difficult.
Finally, in Chapter 8 the diagnosis model, the theory employed, the research method and
possibilities of application are evaluated.

Summary

317

Concerning the diagnosis model, it is noted that the relation between the functioning of
texts and contextual variables should be made more explicit. In the model, these variables
mainly concern the dimensions of the communication environment.
In relation to the theories employed, it is noted that an accurate insight is currently lacking
in the relation between contextual variables and (elements of) the processing of complex
linguistic structures, i.e. texts.
The measurement of the processing result (the measurement of text comprehension) is
impeded by the complexity of the skills involved in the formation of understanding. Apart
from that, the reader’s processing goals are related to the reader’s place and function
within the organization. In the measurements, no distinction is made between this data and
the processing result. Although function indicators are unambiguous when written down,
the management can still influence the effect of the function indication during a meeting.
These variables could not be sufficiently controlled during the research. Within the
organizations, it was clearly shown to be possible to work with function indicators, but it
should be noted, that adaptations regarding verbal communication presuppose an
adequately functioning communication structure. Successfully adapting the internal
communication structure requires perseverance on the part of those responsible, which was
often lacking within the organizations.
Finally, it should be noted, that when the research was being conducted, important
developments took place at the organizations, such as reorganization, possible bankruptcy
and privatization, that have influenced the results.

stellingen
bij het proefschrift van Wim Vuijk
Zicht op interne communicatie; de functionaliteit van teksten
Groningen, 7 november 1996

1.

Managers in Nederland verstaan onder ’communiceren met medewerkers’ vooral
’het doen van mededelingen aan medewerkers’.

2.

Adviezen over de interne communicatie worden altijd gevraagd in omstandigheden
die van sterk negatieve invloed zijn op de realiseerbaarheid van die adviezen.

3.

De naam driehoeksoverleg suggereert ten onrechte een gelijkwaardige positie van
het bevoegd gezag, de officier van justitie en de politiechef.

4.

Het is niet te bewijzen dat reorganisatie helpt.

5.

Het adequaat toepassen van aanwijzingen met betrekking tot taalgebruik (zoals te
vinden in de vele taalbeheersingshandboeken) vraagt een zo groot inlevingsvermogen van taalgebruikers, dat juist gebruikers die uit zichzelf niet tot een goed
resultaat kunnen komen, niet goed in staat zijn deze aanwijzingen in een tekst te
realiseren.

6.

Het spelprogramma Wie ben ik kan, indien het in integrale vorm (dus zonder
knippen en plakken) wordt uitgezonden, zicht bieden op associatieprocessen van
bekende Nederlanders en op de ontwikkeling van die processen bij André van Duin
en Ron Brandsteder (vergelijk het ’fabelachtig associatief vermogen’ van mensen;
naar R. Scha (1992), Virtuele grammatica’s en creatieve algoritmen, in Gramma/TTT, 1,1, 57-77).

7.

De studievoorlichting van universiteiten en beroepsopleidingen dient gericht te zijn
op het studiekeuzeproces van aankomende studenten en mag niet gebruikt worden
als PR-instrument van genoemde onderwijsinstellingen.

8.

De kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van efficiëntie-operaties in het
onderwijs (zoals de ’tempobeurs’), dienen expliciet op de begroting van onderwijsinstellingen vermeld te worden en apart door het ministerie van onderwijs, cultuur
en wetenschappen vergoed te worden aan de instellingen die de last van de uitvoering van deze maatregelen dragen.

9.

Een psycho-analytische beschrijving van ex-DDR-burgers geeft nauwelijks inzicht in
de specifieke psychische problemen waarmee burgers uit een ex-communistisch land
te kampen hebben. Deze burgers hebben namelijk te maken met problemen (zoals
de ’Gefühlsstau’) die sterk vergelijkbaar zijn met de psychische problemen van burgers uit democratische landen.
(contra Hans-Joachim Maaz, Der gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR. Droemersche Verlagsanstalt T. Knaur Nachf., München, Argon Verlag GmbH, Berlin,
1990)

10.

Gedogen in de samenstelling gedoogbeleid heeft net zo goed betrekking op het
gedogen van de besluiteloosheid van politiek verantwoordelijken als op het gedogen
van de maatschappelijke problemen waarop genoemd beleid betrekking heeft.

11.

Zowel vanuit esthetisch als vanuit historisch oogpunt verdient het aanbeveling het
monteren van een Mercedes-grille op de voorkap van een VW-kever te verbieden.

12.

Het mislukken van campagnes om de bedrijvigheid in het noorden van het land te
vergroten vormt een van de belangrijkste voordelen van de noordelijke regio.

13.

Het kijk- en luistergeld dient proportioneel gereduceerd te worden met het percentage herhaalde programma’s.

14.

Ook Nederlandse automobilisten moeten de mogelijkheid hebben een autokenteken
samen te stellen en van dat kenteken eigenaar te worden.

15.

Een stelling over Bob Dylan is nimmer verdedigbaar.

