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1. Introductie 
 
 

 
Een medisch specialist, die jarenlang bestuurder is geweest bij een grote zorgorganisatie, is 
van functie veranderd. Hij is nu adviseur, zelfstandig gevestigd organisatieadviseur. ‘Wat me 
zo opvalt’, zegt hij tijdens een gesprekje bij het koffieapparaat, ‘is dat je als adviseur van 
alles kunt beweren. De klanten nemen het nog serieus ook’.  
 

 
Een ervaren en professionele adviseur zal niet zo snel zeggen dat ‘je van alles kunt beweren’. 
Je zult het advies moeten kunnen staven met feiten en bevindingen. Het advies zal 
onderbouwd moeten zijn met redenaties waarom je juist op dit advies uitkomt en niet op 
een ander. Ook zal een ervaren adviseur niet voetstoots aannemen dat klanten een advies 
serieus nemen. Er is werk te verzetten voordat de opdrachtgever en de adviseur een gedeeld 
beeld over de inhoud en reikwijdte van een advies hebben.  
 
 

1.1 Waarom professioneel handelen als thema? 
 
Het is niet zo dat je als adviseur van alles kunt beweren. Adviseurs hebben kennis en 
vaardigheden nodig om advies uit te kunnen brengen en te bespreken. Er is een 
dienstverlenende attitude nodig maar geen lippendienst-attitude, want een adviseur is alert 
op zijn/haar onafhankelijkheid. De adviseur balanceert tussen distantie en betrokkenheid. 
Een adviseur is in staat om meerdere rollen uit te voeren en weet te bepalen welke rol in 
welke situatie passend is. Er zijn ethische dilemma’s waar de adviseur voor komt te staan. 
Om maar een aantal belangrijke thema’s in het organisatieadvieswerk te noemen. 
  
Op dit moment wordt er veel geadviseerd. Niet alleen door de bestuurder op leeftijd die 
adviseur wordt, of door de net afgestudeerde master die zich aan een gerenommeerd 
adviesbureau verbindt. De adviesrol is breed doorgedrongen in organisaties: van managers, 
controllers, IT-specialisten en P&O-ers wordt ook verwacht dat ze kunnen adviseren. Dat is 
in de dagelijkse praktijk ingewikkeld. Als je als controller een beheersrol in een organisatie 
hebt en als controleur ten behoeve van de bestuurder wordt gezien, is het dan mogelijk om 
de rol van adviseur voor een manager aan te nemen? En deze manager te blijven adviseren, 
als de belangen van de bestuurder op enig moment in het spel zijn? In deze situatie komt de 
onafhankelijke opstelling als adviseur in het geding. In dit voorbeeld wordt duidelijk dat er 
condities nodig zijn om een adviesrol te kunnen vervullen. 
  
De aan het begin van de introductie genoemde man bij het koffieapparaat blijkt bij navraag 
op zoek te zijn naar een referentiekader voor zijn nieuwe functie. Waaraan kan hij afmeten 
dat hij goed bezig is? Wat moet hij doen of laten? Wat is professioneel?  
 
Studenten die consultancy willen leren, zien zich voor dezelfde vraag gesteld. En voor hun 
docenten geldt de vraag, hoe zij hun studenten kunnen opleiden ‘to master the art of 
consulting’ (Khanin & Teckchandani, 2012). Khanin en Teckchandani ondervonden bij het 
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uitvoeren van probleemgestuurd onderwijs, dat zij hun studenten niet zelfstandig een 
adviesopdracht konden laten uitvoeren bij een klant. De aanname (in het probleem gestuurd 
onderwijs) dat de uitdagingen van de adviesopdracht de studenten creativiteit en inzichten 
zouden opleveren, bleek niet te kloppen. Het was voor de studenten te moeilijk om de 
vraagstukken en dynamiek in een adviesopdracht te begrijpen, te ordenen en op te lossen. 
Khanin en Teckchandani losten dit probleem op door een ervaren consultant aan een 
student(enteam) te koppelen. Deze ervaren consultant hielp bijvoorbeeld om het 
consultancy proces te structureren, jumping to conclusions te voorkomen en te reflecteren 
op het eigen optreden van de consultant-in-spé. Op deze wijze leerden de studenten om een 
opdracht voor een klant uit te voeren en zich bewust te zijn van het professioneel handelen 
in het organisatieadvieswerk. 
 
Dit proefschrift gaat over adviseurs die aan de slag zijn bij hun klanten – het gaat over 
professioneel handelen in de uitvoering van opdrachten. We hebben tot nu toe een aantal 
facetten van het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk genoemd. Dat zullen 
we in de volgende hoofdstukken op een systematischer wijze doen. We zullen zien dat het 
uitvoeren van organisatieadvieswerk een vak is dat geleerd kan en moet worden – tijdens 
een opleiding èn in de praktijk. De ervaren bestuurder die gaat adviseren, zou (weer) in 
opleiding moeten en de consultant-in-spé is gebaat bij de praktijk. De adviseurs die reeds 
langere tijd praktiseren, onderhouden hun vak met professionaliseringactiviteiten, zoals 
intervisie, cursusbezoek, publiceren en dergelijke. In alle drie de situaties worden de 
principes van het vak geleerd en onderhouden. In dit proefschrift zijn we op zoek naar die 
principes. 
 
 

1.2 De onderwerpen van onderzoek 
 
We zijn op zoek naar wat de principes, de werkende beginsels, van het 
organisatieadvieswerk zijn. Organisatieadvieswerk betreft de activiteiten die de adviseur 
uitvoert en de daarbij passende attitude om raad te geven over het functioneren van 
organisatie(s) (zie paragraaf 2.6). In de uitvoering van zijn/haar werk vertoont de adviseur 
gedrag dat gericht is op de klant(en) en dat gedrag heeft een betekenis in zich. Sterker: het 
gedrag is verbonden aan moraliteit, want het gaat om gedrag dat ‘professioneel’ genoemd 
mag worden.  
 
Onder ‘professioneel handelen van de adviseur’ verstaan we: gedrag van de adviseur gericht 
op de adviesvraag/situatie van de klant(en) en geënt op de normatieve principes van het 
organisatieadvieswerk. 
 
In hoofdstuk 3 zullen we uitgebreid ingaan op het onderwerp ‘handelen’ en ‘professioneel 
handelen’ en laten we zien, hoe we tot de hiervoor genoemde definitie over professioneel 
handelen van de adviseur zijn gekomen. In hoofdstuk 3 geven we het theoretisch kader voor 
het centrale thema van dit proefschrift: het professioneel handelen. 
 
In het proefschrift beschrijven we drie empirische studies naar onderdelen van het 
professioneel handelen in het organisatieadvieswerk. Hoe zijn we tot de onderwerpen van 
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die studies gekomen? We noemen hierna een drietal aspecten die met de onderwerpkeuze 
te maken hebben. 
  
Ten eerste speelt de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek naar 
organisatieadvieswerk een rol. Het doen van onderzoek naar advieswerk verkeert in een vrij 
pril stadium. Er bestaan diverse topiclijstjes met ingrediënten die met de professionaliteit 
van de adviseur te maken hebben (zie bijvoorbeeld Kubr, 2002; Mohe c.s., 2009; Ooa, 2013), 
maar er is geen eensluidend theoretisch kader. Het veld van het professioneel handelen in 
het organisatieadvieswerk is breed. Bij het doen van onderzoek naar het professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk zijn niet alle ingrediënten van de lijstjes te betrekken. 
Dat zou (meer dan) een levensopgave zijn. 
 
Ten tweede speelt dat zich kansen moeten aandienen om onderzoek te doen: (1) er moet 
een ‘opdrachtgever’ voor het onderzoek zijn, (2) er moet toegang verschaft worden tot de 
adviseurs (respondenten) en de adviessituaties en (3) de respondenten moeten mee willen 
doen aan het onderzoek (de feitelijke toegang tot kennis en ervaring van de adviseur en tot 
de advieskamer). Wij moesten gebruik maken van de mogelijkheden en kansen die zich 
voordeden. We hebben daarbij veel medewerking gehad van Deloitte, de Orde van 
Organisatiekundigen en  -adviseurs, Sioo, de Stichting Bakkenist, Twynstra Gudde, de VU en 
daarnaast van de honderdzestien bij de onderzoeken betrokken adviseurs.  
 
Het derde aspect dat bij de onderwerpkeuze een rol speelt, is het onderwerp van onderzoek. 
Bij het onderzoek doen naar organisatieadvieswerk kan je onderzoek doen ten behoeve van 
het adviseren. Bijvoorbeeld over de wijze van organiseren en veranderen. Dit onderzoek 
draagt bij aan de ‘gereedschapskist’ met methoden en technieken van de adviseur. De 
tweede invalshoek is onderzoek doen over het adviseren. Bij dit onderzoek gaat het om de 
adviseur(s)-zelf: hun houding en gedrag.  
Beide invalshoeken vonden we interessant. In overleg met de ‘sponsors’ is bepaald waar het 
onderzoek over zou gaan en hoe het onderzoek het beste kon worden uitgevoerd.  
 
Uiteindelijk zijn we door de kansen die we hebben gekregen, uitgekomen bij het doen van 
drie empirische studies. Het betreft onderzoek naar: 
 
- Veranderaanpakken: (hoofdstuk 5) 

Dit onderzoek gaat over de methodische kennis en ervaring van adviseurs over generieke 
benaderingen van probleemsituaties, die richting geven aan veranderprocessen in 
organisaties. In de uitvoering van het advieswerk komt de vraag aan de orde, welke 
aanpak het meest passend is in de situatie (de context en het doel van de verandering) 
bij de klant. Dit onderzoek leidt tot ‘recepten’ over wanneer je een bepaalde aanpak 
gebruikt. 
 

- Competenties: (hoofdstuk 6) 
Het tweede onderzoek naar competenties gaat over wat de toepassing van de 
aanpakken en de interventies (serie geplande activiteiten) in de adviessituatie van de 
adviseur zelf vergen in termen van competenties: waar moet een adviseur goed in zijn en 
welk karakteristiek gedrag is nodig om een resultaat te behalen. 
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- Interactie: (hoofdstuk 7) 
Het derde onderzoek gaat over het verloop van het doorgaande proces van actie en 
reactie met wederzijdse beïnvloeding tijdens het adviesgesprek tussen klanten en 
adviseurs. En over hoe de klant het verloop van het gesprek en het gedrag van de 
adviseur waardeert. Eveneens is in dit onderzoek het onderwerp (zelf)reflectie van 
adviseurs en het hanteren van reflectie in interactie aan bod gekomen. 
 

In de drie onderzoeken is vooral gezocht naar tacit knowledge. Het gaat om kennis, ervaring 
en praktijktheorieën in de hoofden van ervaren adviseurs. In zijn algemeenheid hebben 
adviseurs (onze respondenten) expliciete opvattingen over het werk, maar vaak blijven 
opvattingen, ervaringen en houdingen impliciet als je er niet naar vraagt en erop doorvraagt. 
Ons doel is om die kennis uit de hoofden te halen. Dat doen we op systematische wijze om 
vervolgens de bevindingen te structureren en conceptualiseren. De concepten toetsen we 
bij vakgenoten op interpretatie en herkenbaarheid en verbinden we, voor zover beschikbaar, 
aan bestaande theorieën. 
 
 

1.3 Vraagstelling en te verwachten opbrengst 
 
Met het uitvoeren van de onderzoeken is een periode van plusminus tien jaar gemoeid. In 
die periode werd het steeds duidelijker dat het professioneel handelen van de adviseur de 
drijfveer voor het doen van onderzoek was. Als je je dat realiseert, stel je je op enig moment 
de vraag: ‘…en wat houdt dat professioneel handelen dan in?’. Deze vraag zullen we 
beantwoorden aan de hand van een literatuurstudie specifiek gericht op (professioneel) 
handelen en het organisatieadvieswerk (hoofdstuk 3). We zullen die uitkomsten uit de 
literatuurstudie vergelijken, confronteren en verrijken aan de hand van wat we hebben 
geleerd uit de drie empirische studies (hoofdstuk 8). De overkoepelende vraagstelling van 
het proefschrift luidt dan ook: 
 
‘Wat houdt professioneel handelen in het organisatieadvieswerk in en wat zijn belangrijke 
factoren bij het adviseren?’ 
 
Door de drie onderzoeken in de bredere context van het professioneel handelen te plaatsen, 
kunnen we de bijdrage van de onderzoeken aan het veld van het professioneel handelen in 
het organisatieadvieswerk aangeven. 
 
De onderwerpen van onderzoek laat zich vatten in het volgende model (figuur 1a), waarbij 
de onderwerpen in samenhang staan vermeld. 
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Figuur 1.a: Model met onderwerpen uit het proefschrift. 
 
Ter toelichting: 
1. Het veld van onderzoek is het organisatieadvieswerk, het buitenste blok.  
2. Specifiek gaat het om het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk. 
3. Wat in het proces van adviseren gebeurt, is van invloed op de waardering van het werk 

en of het advieswerk ‘professioneel’ genoemd kan worden. Wat goed of minder goed is, 
is onderwerp van gesprek en debat.  

4. Adviseren vindt plaats in een bepaalde context bij de klant, waarbij een bepaalde 
doelstelling wordt beoogd. 

5. In het proces van adviseren hanteren klant en adviseur een bepaalde veranderaanpak, 
worden interventies ingezet en speelt ook de wijze van interactie tussen klant en 
adviseur een rol. 

6. In het proces van adviseren brengt de adviseur-zelf zijn/haar competenties en een 
bepaalde mate van zelfreflecterend vermogen mee. 

 
De onderwerpen uit het model worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Het model 
dient daarmee als een wegwijzer voor de proefschrift. Per hoofdstuk, met uitzondering van 
het hoofdstuk over de methodologie en methoden (hoofdstuk 4), geven we aan welke 
onderwerpen uit het model in het betreffende hoofdstuk aan de orde zijn. 
 
 

1.4 Leeswijzer 
 
In dit proefschrift staan de drie empirische studies centraal, met daaraan voorafgaand een 
drietal kaderende hoofdstukken (zie figuur 1.b met de opbouw van het proefschrift). 
Hoofdstuk 2 gaat over het organisatieadvieswerk (‘waar hebben we het over’). 
Hoofdstuk 3 gaat over handelen, professioneel handelen in zijn algemeenheid en 
professioneel handelen in het organisatieadvieswerk. 

1. Organisatieadvieswerk

3. Adviseren

4. Context
↕

Doel

Interactie 
klant - adviseur

Interventies

Aanpak

Reflectie
adviseur

Competenties 
adviseur

2. Professioneel 
handelen

5.

6.
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Hoofdstuk 4 is het hoofdstuk waarbij de drie empirische studies in een methodologisch en 
methodisch perspectief worden geplaatst. In de beschrijving van ieder van de drie studies zit 
een paragraaf over de onderzoeksmethode, toegespitst op de uitvoering van het 
betreffende onderzoek. We hebben ervoor gekozen om daaraan voorafgaand de drie 
onderzoeken in vergelijking tot elkaar vanuit methodisch perspectief te bekijken. 
 
Daarna komen de drie studies aan bod. 
In hoofdstuk 5 staat het onderzoek naar de keuze van veranderaanpakken beschreven. Dit 
onderzoek heeft het doel om een praktisch toepasbaar model te ontwikkelen, dat helpt bij 
het kiezen van een effectieve veranderaanpak, gegeven de doelen van verandering en de 
context waarin deze verandering plaats moet vinden. 
Hoofdstuk 6 met het onderzoek naar de competenties van adviseurs heeft als doel, om te 
achterhalen welke competenties een adviseur nodig heeft om bepaalde aanpakken en 
interventies in verandertrajecten te kunnen uitvoeren. 
Hoofdstuk 7 gaat over de interactie tussen klant en adviseur tijdens een adviesgesprek. Bij 
dit onderzoek is het doel om factoren te vinden, die bepalend zijn voor de waardering van de 
klant over de interactie met de adviseur.  
 
Hoofdstuk 8, als afsluitend hoofdstuk, is gewijd aan de belangrijkste uitkomsten van dit 
proefschrift over het thema: ‘professioneel handelen in het organisatieadvieswerk’, inclusief 
een aantal reflecties op het resultaat.  
 

 
Figuur 1.b: Opbouw van het proefschrift. 
 
We zullen nu, in hoofdstuk 2, de centrale begrippen over organisatieadvieswerk definiëren 
en aan de hand van bestudeerde literatuur een aantal veel voorkomende thema’s 
bespreken. 

 

H3. Het veld van het professioneel handelen 

H2. Oriëntatie op het organisatieadvieswerk 

H5. Onderzoek  naar  de keuze van veranderaanpakken

H6.  Onderzoek naar competenties van adviseurs

H7. Onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur

H8. Professioneel handelen in het organisatieadvieswerk

H4. Methodologie en methoden van onderzoek
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2. Oriëntatie op het organisatieadvieswerk en degenen die het 
uitvoeren 
 
 

 
‘Wat doe jij eigenlijk voor werk?’, vroeg het meisje van vijf. ‘Ik praat met mensen. Ik lees en 
ik schrijf en dat doe ik achter een bureau’. Zij scheen tevreden met het antwoord – ik niet. 
 

 
Dit hoofdstuk gaat over een aantal centrale begrippen in het organisatieadvieswerk (figuur 
2.a). Om beter te kunnen duiden wat het werk inhoudt, dan in het hiervoorstaande 
conversatie-fragment. Eveneens zullen we een aantal thema’s bespreken die met de 
ontwikkeling van het organisatieadvieswerk te maken hebben.  
 

 
Figuur 2.a: Oriëntatie op het organisatieadvieswerk. 
 
In dit hoofdstuk komen de volgende thema’s aan de orde: 

 De sleutelbegrippen organisatieadviseur en organisatieadvieswerk: wat wordt vanuit de 
literatuur en de beroepsorganisaties onder deze begrippen verstaan? (paragraaf 2.1) 

 Is organisatieadvieswerk een professie: waarom is het zo moeilijk om over ‘de’ adviseur 
en over ‘de’ professie te spreken? (paragraaf 2.2) 

 Verkenning van de branche: wat is de omvang en welke marktontwikkelingen doen zich 
voor? (paragraaf 2.3) 

 Opvattingen over ‘de echte adviseur’: welke opvattingen zijn er over stijlen van 
adviseren? (paragraaf 2.4) 

 Tendensen en ontwikkelingen in het organisatieadvieswerk: welke ontwikkelingen zien 
wetenschappers, adviseurs en klanten? (paragraaf 2.5) 

Het voorgaande leidt tot de definiëring en afbakening van de richtinggevende begrippen 
voor doen van onderzoek en wat dat betekent voor wat we wel en wat we niet in de 
onderzoeken betrekken (paragraaf 2.6). 
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2.1 Sleutelbegrippen organisatieadviseur en organisatieadvieswerk 
 
In meerdere publicaties hebben we beschreven wat onder de begrippen organisatieadviseur 
en organisatieadvieswerk wordt verstaan (De Caluwé & Reitsma, 2006, 2010).  
Aangezien het om essentiële begrippen gaat, geven we hier een samenvatting om te duiden 
waar we het over hebben. Zoals later aan bod zal komen, kunnen we deze begrippen niet te 
statisch bezien, alsof ze voor altijd zouden gelden. Het werk van de organisatieadviseur en 
de context waarin hij/zij werkt, is aan verandering onderhevig en daarmee zal de inkleuring 
van de begrippen veranderen (paragraaf 2.5). Zoals we zullen zien, zijn er daarnaast 
verschillende opvattingen over hoe een organisatieadviseur zijn/haar werk met klanten zou 
moeten doen (paragraaf 2.4). Voor nu worden de begrippen geduid als vertrekpunt voor 
verdere verkenning. 
 
De organisatieadviseur  
Hierna vermelden we drie definities over de organisatieadviseur. De definities hebben alle 
drie gelijkende en elkaar aanvullende elementen in zich. 
 
De eerste definitie is van de International Council of Management Consultancy Institutes 
(ICMCI), de koepelorganisatie van de beroepsverenigingen van organisatieadviseurs in 46 
landen in de wereld. De ICMCI hanteert de volgende definitie voor de organisatieadviseur en 
de gecertificeerde management consultant (CMC): 
‘A management consultant is an individual who provides independent advice and assistance 
about the process of management to clients with management responsibilities. The 
individual can be a generalist or a specialist and may approach an assignment with, for 
example, a purely financial point of view, as required by the client. 
A Certified Management Consultant is a management consultant who views management 
consulting as a profession and meets certain requirement pertaining to character, 
qualifications, experience, independence and competence as defined by the professional 
body issuing certification.’ (ICMCI, 2002, pg. 5). 
 
Terwijl de ICMCI de nadruk legt op de raad en hulp bij het managementproces en hulp aan 
degene die managementverantwoordelijkheid heeft, legt de veel gehanteerde definitie over 
management consulting van Greiner en Metzger de nadruk op de advisering aan ‘de 
organisatie’ en de (probleemoplossende) stappen die in het adviesproces worden gezet. 
Maar ook hier gaat het over managementproblemen en zij verwachten van degene die dat 
uitvoert, de organisatieadviseur, gelijkende kwalificaties zoals als de ICMCI die noemt. 
Zij definiëren management consulting als: ‘an advisory service contracted for and provided 
to organizations by specially trained and qualified persons who assist in an objective, and 
independent manner, the client organization to identify management problems, analyze 
such problems, recommend solutions to these problems, and help, when requested, in the 
implementation of solutions’(Greiner & Metzger, 1983, pg. 7).  
 
Via haar website laat de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa) weten, wat een 
organisatieadviseur te bieden heeft (in dit geval een gecertificeerd lid van de Orde). 
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Vergeleken met de vorige twee definities zijn de verschillende rollen die worden benoemd 
opvallend: 
‘Een Ooa-adviseur brengt met professionaliteit en in samenspraak met de opdrachtgever 
organisatie- en/of veranderkundige problemen op orde. De aard van het vraagstuk bepaalt 
de rol die de adviseur moet vervullen. Als generalist of als specialist. Variërend van 
innovator, regisseur en inspirator tot ondersteuner, troubleshooter of uitvoerder. Met alle 
aandacht voor het adequaat managen van processen. Een Ooa-adviseur staat garant voor 
deskundigheid, kwaliteit en onafhankelijkheid.’ 
 
De drie definities over de organisatieadviseur hebben eenzelfde strekking. Als we de 
kernelementen in een aantal vragen verwoorden, dan gaat het om:  

 Aan wie wordt geadviseerd? 
Aan een opdrachtgever, veelal met managementfunctie. 

 Over welk ‘domein’ wordt geadviseerd? 
Over organisatie- en veranderkundige problemen; in de Engelstalige definities: 
managementproblemen.  

 Aan welke kwalificaties moet de adviseur voldoen?  
Onafhankelijk, objectief, deskundig/vaardig en aan de eigen ontwikkeling blijven werken.  

 
In de hierna genoemde kenmerken van het organisatieadvieswerk wordt nog preciezer 
uiteengezet waar de organisatieadviseur mee bezig is. 
 
Organisatieadvieswerk 
De onderstaande opsomming van kenmerken die aan het organisatieadvieswerk worden 
toegeschreven, zijn gebaseerd op het werk van De Sonnaville (2005) en De Caluwé en 
Stoppelenburg (2003). 
 
Organisatieadvieswerk is…… 

 een professionele dienst, gebaseerd op specifieke (beroepsgebonden) kennis en 
vaardigheden;  

 een dienst en dus geen management. De adviseur heeft geen formele bevoegdheid om 
in een (klant)organisatie beslissingen te nemen; 

 gebaseerd op een vrijwillige relatie: de opdrachtgever en adviseur kiezen ervoor een 
relatie aan te gaan. Voor beiden geldt dat zij dat vrijwillig doen; 

 gericht op het helpen in gang zetten van veranderingen in organisaties; daarmee is 
organisatieadvies anders dan outsourcen van werk of het verkopen van 
gestandaardiseerde diensten of services; 

 een onafhankelijke dienst; de adviseur moet in een positie verkeren waarin hij/zij een 
onafhankelijk oordeel kan geven; 

 een tijdelijke dienst; de adviseur is voor een bepaalde periode werkzaam voor een cliënt, 
waarna hij/zij de organisatie verlaat; 

 een commerciële dienst, de adviseur vraagt een vergoeding voor zijn werk.  
 
In het organisatieadvieswerk…. 

 zijn de kwaliteit van en de integriteit in het werk de primaire verantwoordelijkheden van 
de adviseur; 
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 neemt de adviseur een buitenstaanderpositie in. Adviseurs maken geen deel uit van de 
(client-) organisatie. Adviseurs kunnen gebruik maken van dit kenmerk. Er wordt dan wel 
gezegd: ‘vreemde ogen dwingen’, ‘de frisse blik’, ‘een andere kijk’; 

 maakt de adviseur gebruik van specifieke methoden en benaderingen, die in een aantal 
bekende handboeken zijn opgenomen;  

 aanvaardt en veronderstelt de cliënt/opdrachtgever de deskundigheid van de adviseur; 

 heeft de opdrachtgever/cliënt een eigen verantwoordelijkheid in opvolging of acceptatie 
van het advies. 

 
Samenvattend kunnen we nu ook zeggen wat organisatieadvieswerk NIET is (De Caluwé & 
Reitsma, 2010): 

 blijven hangen in een organisatie; 

 uitvoeren of implementeren met lijnverantwoordelijkheid; 

 gesloten opgaven accepteren: maak me iets of lever me iets; 

 de aanvangsvraag zonder meer overnemen; 

 verantwoordelijkheid van de klant/opdrachtgever overnemen; 

 niet aan adviesrijpheid werken. 
 
Intern/extern 
Uit een aantal van de bovenstaande kenmerken over organisatieadvieswerk blijkt dat een 
‘externe’ positie is gekozen: de adviseur komt als outsider van buiten en is niet in loondienst 
van de organisatie waar hij/zij adviseert. De interne adviseur heeft een andere positie. Hij/zij 
maakt onderdeel uit van een hiërarchie in de organisatie (Nathans, 2002). Dat kan een wat 
ingewikkelde positie zijn. Wright noemt het zelfs een ambigue positie: enerzijds samen 
binnen (‘loyal insiders’) en anderzijds op afstand (‘outsiders within’) (Wright, 2009). Zo kan 
het voorkomen dat de interne adviseur onderworpen is aan het beleid en de cultuur van de 
organisatie maar tegelijkertijd de taak heeft om deze te veranderen. Daarnaast is de 
combinatie van de schijnbaar tegenstrijdige taken als ondersteuner versus beheer en 
controle al eerder benoemd in het eerste hoofdstuk.  
 
Interne adviseurs zijn veelal afhankelijk van de status en de positie van hun 
opdrachtgevende manager(s) (Cummings & Worley, 2005). Eveneens kan de interne 
adviseur een flink probleem hebben, als een manager de adviseur niet ziet zitten, getuige 
het volgende citaat van Blok: ‘Wanneer één belangrijke manager kwaad op u is, kan dat een 
ramp betekenen. Het potentiële aantal cliënten beperkt zich tot het aantal managers in één 
organisatie. Als u één of twee opdrachten verprutst, gaat dat snel rond en kan de vraag naar 
uw diensten spoedig verdwijnen. Als dat gebeurt, bent u werkloos, ook al houden ze u op de 
loonlijst.’(Blok, 2000, pg. 100). Volgens Blok is een belangrijk aandachtspunt voor de interne 
adviseur dat hij/zij een contract met de interne klant (vaak een lijnmanager) en een contract 
met de eigen baas (supervisor) afsluit. Soms speelt de baas van de interne klant ook nog een 
rol. Het is dus als interne adviseur zaak om na te gaan wie je allemaal (direct of indirect) 
contracteert.  
 
De verschillen tussen interne en externe adviseurs zijn door Cummings en Worley op een 
rijtje gezet. We noemen in tabel 2.a een aantal van deze verschillen aan de hand van de 
fasering in het adviesproces. (We zullen later, in hoofdstuk 3, uitgebreider stil staan bij de 
fasering in het adviesproces.) 
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Fase adviesproces Externe consultants Interne consultants 
Entree  Relatie opbouwen 

 Onvoorspelbare uitkomst 
 Toegang en relatie aanwezig 
 Begrip van de situatie 

Contracteren  Formeel contract (offerte) 
 Rol als onafhankelijke 

 Informele overeenkomst 
 Positie/rol kan wisselend zijn 

Diagnosticeren  Aanzien van een ‘externe’  Aanzien is mede afhankelijk van 
statuur opdrachtgever 

Interveniëren  Moet binnen de systeemgrenzen 
handelen die de opdrachtgever 
aangeeft 

 Kan (eenvoudiger) 
systeemgrenzen verleggen als dat 
bevorderlijk is 

Evalueren  Zien zelden de lange termijn 
resultaten 

 Kunnen veranderingen volgen 

Tabel 2.a: Verschillen tussen externe en interne adviseurs, vrij naar Cummings & Worley 
(2005). 
 
Naast de verschillen in de adviessetting van de interne en de externe adviseur zijn er ook 
overeenkomsten, die we bij de kenmerken van het werk hebben beschreven: het helpen 
met het in gang zetten van veranderingen, de specifieke kennis en vaardigheden die 
daarvoor nodig zijn en het belang van het kunnen geven van een onafhankelijk oordeel. In 
dit proefschrift zullen we in verband met de afbakening van het onderzoek de positie van de 
externe adviseur innemen. Maar voor een interne adviseur zal de materie vermoedelijk even 
interessant zijn. 
 
Resumerend 
Als we de hiervoor genoemde definities en kenmerken tot ons nemen, dan is er sprake van 
een ‘vak’ dat niet door iedereen kan worden uitgevoerd. De begrippen professioneel en 
professionaliteit worden genoemd. Het vak komt ‘niet aanwaaien’ maar moet geleerd en 
onderhouden worden. Er zijn onderliggende waarden en normen over het vak, die 
onderscheiden wat wel en wat niet professioneel is, zoals bijvoorbeeld de in de definities 
genoemde ‘onafhankelijkheid’. 
 
De begrippen professioneel, professionaliteit en professie liggen dicht bij elkaar. Voor ons 
doel is het echter wel van belang om een onderscheid te maken en af te bakenen waar we 
het over willen hebben. Daarom wordt in de volgende paragraaf het begrip professie en het 
organisatieadvieswerk verkend. 
 
 

2.2 Organisatieadvieswerk een professie? 
 
Het onderwerp van onderzoek is het organisatieadvieswerk. Degene die dat uitvoert is de 
organisatieadviseur, ook wel de management consultant genoemd. De vraag naar wat 
professioneel handelen in het organisatieadvieswerk inhoudt, kan gezien worden als vraag 
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naar de ontwikkeling van het organisatieadvieswerk als professie1. We willen uit dit 
perspectief blijven, omdat het dan gaat om de ontwikkeling van de beroepsgroep-als-geheel 
en die ontwikkelingsgang blijkt een moeizame exercitie te zijn. We zullen dit kort toelichten. 
 
De beroepsgroep 
Over ‘de’ organisatieadviseur valt moeilijk te spreken. Vanuit het ideaaltypisch denken van 
de beroepensociologie komt de professie van de organisatieadviseur als een versnipperde 
professie over. Sociologen zien professionalisering als een vorm van arbeidsdeling, die 
kenmerkend is voor de moderne samenleving (Van Houten, 2008). Er zijn meerdere 
benaderingen in de beroepensociologie en als illustratie gebruiken we de 
attributenbenadering van Friedson (1970). De kenmerken (attributen) van de professie zijn 
volgens Friedson: een theoretische fundering, een wetenschappelijke/HBO-opleiding, een 
beroepsvereniging, wettelijke bescherming, maatschappelijke erkenning, een esprit de corps 
en eigen jargon.  
 
Zonder de attributen van Friedson diepgaand te analyseren, willen we een tweetal 
attributen doornemen: (1) de beroepsvereniging, omdat deze de beroepsgroep beoogt te 
positioneren en representeren en (2) de theoretische fundering omdat deze fundering van 
betekenis is voor onze empirische studies. Later komen we overigens nog op onderdelen van 
het werk van Friedson terug die in de loop der jaren geëvolueerd zijn, omdat die interessant 
zijn in het licht van professioneel handelen (zie paragraaf 3.3.2). 
 
De beroepsvereniging is er: de Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa). De Ooa 
profileert zich als de oudste beroepsvereniging voor organisatieadviseurs ter wereld (zie 
website Ooa). De Ooa is in 1940 van start gegaan en in 1949 is de vereniging statutair 
opgericht. Relatief gezien, vergeleken met andere professies, is dit een jonge 
beroepsorganisatie. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst (KNMG) is bijvoorbeeld in 1849 opgericht.   
De Ooa heeft plusminus 1.600 leden (peildatum voorjaar 2011), dit zijn voornamelijk ZZP-ers 
en adviseurs van kleinere bureaus. De laatste telling naar het aantal werknemers bij 
organisatieadviesbureaus dateert uit 2009. Het CBS meldt dat per december 2009 62.600 
werknemers bij organisatieadviesbureaus werkzaam zijn (Statline,wijzigingsdatum 7-10-
2010, zie tabel 2.c). De CBS telling betreft een vrij diffuse groep waarbij ook interim-
managers meegenomen zijn. Desalniettemin doet de vraag zich voor wie de Ooa kan 
representeren, als een kleine 3% van de werknemers van organisatieadviesbureaus lid is van 
de beroepsorganisatie.  
 
Het tweede attribuut is de Body of Knowledge and Skills (BoKS). De BoKS is ontwikkeld door 
de Ooa en te zien als de theoretische fundering (2002, 2010 en 2013). Maar de 
totstandkoming was geen sinecure. Van Aken meldt over de voorloper (de BOK-AO, Body of 
knowledge voor organisatieadviseurs) dat het inhoudelijk niet zo moeilijk is om een BOK te 
formuleren. Hij typeert de BOK als een literatuurlijst en een normering. Waar hij tegen aan 
loopt is de grote veranderkundige opgave (Van Aken, 2000).  
 

                                                      
1 Met professie wordt in navolging van De Jager en Mok (1983) verstaan: een beroep gebaseerd op 
specialistische intellectuele studie met als doel hulp te verlenen of adviezen te verstrekken aan derden tegen 
een bepaald honorarium  of salaris. 
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Het veranderkundig vraagstuk omschrijft Van Aken als het benodigde debat over de BOK, 
dat zo moeizaam tot stand komt. Hij heeft drie mogelijke verklaringen voor het gebrek aan 
debat (Van Aken, 2000, pg. 246, 247). Ten eerste dat het debat vooral door oude rotten 
gevoerd wordt, die zelf geen behoefte aan een BOK hebben. Wellicht speelt ook een rol, dat 
de onttoverende suggestie dat hun kennen en kunnen in kaart wordt gebracht, hen tegen 
staat. Ten tweede denkt Van Aken dat discussies over begrenzingen ook groepen buiten 
kunnen gaan sluiten, of tot de consequentie kan leiden dat bepaalde groepen hun kennis 
over kennisdomeinen bij moeten spijkeren. De vraag is of organisatieadviseurs deze 
discussie aan willen gaan. Als derde argument voor het gebrek aan debat voert Van Aken 
aan, dat naast een beschrijving van het kennisdomein ook een vorm van normering nodig is. 
Bijvoorbeeld over hoeveel bedrijfskundige kennis of algemeen maatschappelijke kennis 
nodig is. 
Van Aken meent dat een debat mogelijk moet zijn, zo lang er maar geen stevige 
domeinclaim wordt geformuleerd. Hij noemt het organisatieadviesvak een ‘lichte professie’. 
Voor een lichte professie kan de BOK niet voor onbepaalde tijd gelden maar moet de BOK 
een ‘uiterste consumptiedatum’ krijgen. 
 
Bij professies zoals medisch specialisten, accountants en advocaten is beroepsvorming en  
-ontwikkeling een langdurige kwestie die ondermeer wordt beïnvloed door de verhouding 
tussen beroepsbeoefenaren en de overige leden van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan 
de richtlijnen voor het uitvoeren van bepaalde operaties door medisch specialisten. Deze 
worden door de wetenschappelijke vereniging van de beroepsgroep versneld opgeleverd, 
omdat zorgverzekeraars dreigen deze zorg niet langer in te kopen als niet aan de criteria van 
de zorgverzekeraar wordt voldaan. 
 
Voor organisatieadviseurs geldt dat er sprake is van een jonge beroepsgroep, waarbij 
wetenschappers en practitioners nog geen overeenstemming hebben over een 
kwaliteitsstandaard voor het werk (Millenaar, 2007). Ook een leidend theoretisch paradigma 
voor het doen van onderzoek naar organisatieadvieswerk ontbreekt (Mohe c.s., 2009). Het 
professionaliseringsproces is daardoor minder gekaderd dan bij de andere genoemde 
professies. En dat is ook zichtbaar in de huidige BoKS. De ambitie van normering, waar Van 
Aken nog over spreekt (Van Aken, 2000), is losgelaten. Expliciet vermelden de versies van 
2002, 2010 en 2013 dat er geen normatieve pretenties zijn en dat de BoKS een ‘levend 
document’ is dat in ontwikkeling blijft. De BoKS geeft een beschrijving van het adviesproces 
en de bijbehorende kennis en competenties die professionele adviseurs gemeenschappelijk 
hebben. In de versie van 2010 staat dat de Body of Knowledge and Skills van 
organisatieadviseurs wordt vastgelegd maar dat die vastlegging slechts deels haalbaar is. Als 
verklaring worden twee redenen aangevoerd: (1) vakkennis is in ontwikkeling en (2) 
organisatiedeskundigen wisselen steeds vaker van rol tussen adviseur, interim-manager, 
opleider en trainer, projectmanager en coach. 
 
Voor de twee hiervoor besproken attributen uit de benadering van Friedson (1970) is de 
typering ‘lichte professie’ van Van Aken (2000) voor het organisatieadviesvak op zijn plaats. 
Het vak is divers en in ontwikkeling en de beoefenaren organiseren zich vooralsnog beperkt 
als collectief. 
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Het organisatieadviesbureau 
Als het lastig is om op het niveau van de hele beroepsgroep uitspraken over de mate van 
professionalisering te doen, is dat misschien eenvoudiger op het niveau van een bureau of 
alle bureaus. In Nederland hebben we de ROA (Raad van Organisatie-Adviesbureaus).  Bij de 
ROA zijn op dit moment van schrijven 22 bureaus aangesloten (website ROA, zomer 2013). In 
Nederland hebben we volgens het CBS eind 2012 66.944 adviesbureaus, waaronder 59.175 
zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) en 35 bureaus met meer dan 100 werknemers 
(CBS, Statline, wijzigingsdatum 31-5-2012, zie tabel 2.a en 2b). De 22 bij de ROA aangesloten 
bureaus zijn dus een deel van het totaal. 
 
ROA en Ooa werken samen, bijvoorbeeld op het gebied van de gedragscode. De ROA is 
echter ook op zoek naar een heldere en herkenbare positie – een positie die de bureaus 
onderscheidt van andere, niet aangesloten bureaus en adviseurs. Hier zien we dat de 
zoektocht naar professionalisering en onderscheidend vermogen binnen de beroepsgroep 
en bureaus gaande is. 
 
In Duitsland en Oostenrijk is onderzoek gedaan naar professionaliteit binnen adviesbureaus. 
In aanvang wilden de auteurs onderzoeken of organisatieadvies een professie is (Hasenzagl 
c.s., 2009). Ze komen tot de assumptie dat: ‘a sophistical theoretical basis of professional 
activities is the most criterion for professionalism’. Met andere woorden: de activiteiten van 
adviseurs moeten, analoog aan Friedson en andere representanten uit de 
beroepensociologie, een theoretische basis hebben. Volgens Hasenzagl c.s. betreft het 
theorie over consulting (‘about’)2, dus over je vak èn theorie ten behoeve van consulting 
(‘for’) om complexe situaties in organisaties te begrijpen. De tweede is niet onderscheidend 
van management; de eerste wel. Hasenzagl c.s. komen tot de conclusie dat hun assumptie 
stand houdt. Maar er is wel een verschil binnen de diverse segmenten van 
consultancypraktijken. De eenpitter en kleine bureaus (2-9 adviseurs) werken nauwelijks op 
een theoretische basis. Firma’s en netwerken van 10-20 consultants werken veelal wel op 
theoretische basis maar Hasenzagl c.s. betwijfelen of ze dat vol kunnen houden. De auteurs 
zien dat de beperkte omvang van deze firma’s een negatieve invloed heeft op het benodigde 
duurzame karakter van kennisoverdracht, publiceren en onderzoeken. De grotere en 
internationaal werkende bureaus werken wel op theoretische basis. De theoretische basis 
uit zich volgens de auteurs in het ontwikkelen van methoden en instrumenten, het 
publiceren in vaktijdschriften en de trainingsprogramma’s voor junioren. Dit onderzoek geeft 
de notie dat de setting van waaruit adviseurs werken, van invloed is op het 
professionaliseringsproces. 
 
Er is een ander facet waar bureaus in relatie tot de professionele ontwikkeling van het 
organisatieadvieswerk mee worstelen: zien de adviseurs in het bureau zichzelf als 
ondernemer of als professional? Kubr c.s. noemen dit facet in een afsluitend hoofdstuk van 
hun standaardwerk ‘Management Consulting’ (Kubr c.s., 2002). De constatering is dat 
invloedrijke adviseurs zichzelf jarenlang als ‘professionals who happened to be in business’ 
hebben gezien. Dat perspectief is gewijzigd in: ‘businessmen who happened to be 

                                                      
2 Een belangrijke internationale bundeling en verspreiding van de theorievorming over consulting vindt plaats 
via de Management Consulting divisie van de Academy of Management. De serie ‘Research in Management 
Consulting’, met Anthony F. Buono als series editor, bundelt sinds 2001 de (beste) op wetenschappelijk 
onderzoek gebaseerde consultancy papers, die binnen de divisie zijn gepresenteerd. 
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professionals.’ Met andere woorden: waar ligt de primaire oriëntatie, de loyaliteit en 
ontwikkeling? In het ondernemerschap of in professionele ontwikkeling? Kubr c.s. maken er 
korte metten mee: ‘However, the future will belong to true professionals, not to instant 
experts willing to promise and sell anything to uninformed clients without worrying about 
the outcome.’ (Kubr, pg. 830).  
Desalniettemin zullen we later zien dat het spanningsveld professional – ondernemer niet 
weg te poetsen is in het organisatieadvieswerk (zie paragraaf 3.3.1).  
 
Containerdiscipline 
De ontwikkelingsgang die het organisatieadvieswerk doormaakt, verloopt zowel op meso-
niveau (bureauniveau) als op macro-niveau (de professie)  moeizaam. De Sonnaville meent 
dat de professionaliseringsdiscussies in Nederland een optelsom zijn van met zichzelf 
communicerende individuen. Voor zover er al enige convergentie bestaat, is deze vooral 
retorisch van aard (De Sonnaville, 2005). Deze constatering wordt hem onder 
beroepsgenoten niet in dank afgenomen. Toch is dat ons inziens niet terecht. Hans de 
Sonnaville heeft zich in het kader van zijn proefschrift de vraag gesteld waarom het 
organisatieadviseurs niet lukt om er een duidelijk, welomschreven beroep van te maken met 
algemeen geaccepteerde conclusies voor het beroepsmatig handelen. Juist met de intentie 
om de beroepsgroep verder te helpen. Hij wilde onderzoeken hoe de versnippering in 
opvattingen is te doorbreken en stelde zich de vraag of er een professionaliseringsmodel is 
te ontwikkelen. De Sonnaville concludeert uiteindelijk dat de diversiteit over 
organisatieadvies voor de korte termijn als gegeven moet worden beschouwd en dat van 
organisatieadvies door middel van onderzoek geen geheel is te maken. De beroepsvorming 
ontwikkelt zich vooral in de lokale context met collega’s en klanten en dus vrij versnipperd. 
 
In 2008 verschijnt er een artikel van de toenmalige voorzitter van de Ooa, Miel Otto. Otto 
publiceert niet  vanuit de formele positie van het voorzitterschap maar op persoonlijke titel. 
Desalniettemin is tussen de regels door te lezen dat er een verschuiving is in beeldvorming 
over de mate van gewenste uniformiteit van organisatieadviseurs.  Otto stelt dat 
organisatieadviseurs deel uitmaken van een containerdiscipline met  adviseurs, die heel 
verschillende profielen hebben en zich op verschillende manieren hebben ontwikkeld (Otto, 
2008). De door De Sonnaville omschreven diversiteit wordt hier bevestigd.  
 
Het lijkt een slingerbeweging te zijn. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw was er een 
bewuste loskoppeling van de individuele professional en de professie als collectief. Er was in 
die tijd ruimte voor variatie en niemand moest worden buitengesloten (Maas, 2004). In de 
jaren negentig komt de tegenbeweging naar aanleiding van crises en integriteitvraagstukken 
die het beroepsbeeld dreigen te vervagen (zie bijvoorbeeld Rubinstein, 1999). Er is behoefte 
aan helderheid over collectieve beroepsopvattingen. Het niveau waarop die moeten worden 
geformuleerd en vooral wie die opvattingen mogen bepalen, blijken lastige thema’s te zijn. 
Vanuit dat perspectief is het logisch dat Otto over een containerdiscipline spreekt. Otto 
heeft echter wel opvattingen over wat een organisatieadviseur in ieder geval wèl moet doen 
(namelijk reflectie). Er zijn meer adviseurs en wetenschappers die hun opvattingen 
publiceren (zie paragraaf 2.4). De convergentie van die opvattingen en de validatie ervan 
blijkt lastig, zoals De Sonnaville in zijn proefschrift constateerde.   
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Resumerend 
Door de variëteit aan adviseurs en het gebrek over een eenduidige definitie is het nauwelijks 
mogelijk om van één professie en van ‘de’ organisatieadviseur te spreken. Er is geen 
beschermde titel en geen universeel vastgesteld curriculum en ‘eindprofiel’ voor 
afstudeerders aan de postdoc en universitaire opleidingen. Iedereen die het wil, kan een 
bordje op zijn deur spijkeren of zich op een website profileren als ‘organisatieadviseur’ of 
‘management consultant’.  
  
Wij nemen de variëteit onder organisatieadviseurs als gegeven.  We  willen het 
organisatieadvieswerk niet benaderen vanuit het professieperspectief voor de hele groep 
maar vanuit het handelingsperspectief voor het individu: wat betekent het om een 
professional te zijn met een intentie om advies te geven over kwesties die zich in 
organisaties voordoen? Daarom is in dit werk voor het uitgangspunt gekozen, dat mensen 
die organisatieadvieswerk uitvoeren, vanuit heel verschillende contexten (van zelfstandige 
zonder personeel tot de global firms) hun werk doen, met verschillende opvattingen en 
aannames. Ze hebben echter allemaal te maken met het ontwikkelen van hun activiteiten en 
hun handelingen om het werk voor klanten goed uit te voeren. We enten ons op het type 
werk en de activiteiten die het organisatieadvieswerk met zich meebrengt en wat nodig is 
om dat goed te doen, en niet op de wording van een beroep/professie. 
 
Vanuit dit uitgangspunt gaan we in hoofdstuk 3 verder in op de thema’s professionalisering 
en professioneel handelen. In hoofdstuk 2 maken we nu nog een aantal verkenningen: we 
geven een beeld over de omvang van de branche en het tijdgewricht waarin de branche zich 
ontwikkelt (paragraaf 2.3). Een woelig tijdgewricht – in zijn algemeenheid – en dus ook voor 
het organisatieadvieswerk. Ook geven we een beeld over de diversiteit in de opvattingen die 
bestaan over de ‘echte’ adviseur (paragraaf 2.4). En over de tendensen die zich in het 
organisatieadvieswerk voordoen (paragraaf 2.5). We sluiten het hoofdstuk af met de 
definiëring die we hanteren voor: adviseren, organisatieadvies en organisatieadvieswerk. 
Tevens bakenen we af waar dit proefschrift wel en niet over gaat (paragraaf 2.6).  
 
 

2.3 De (omvang van de) branche 
 
In de vorige paragraaf zijn al enige kengetallen genoemd over het aantal adviseurs en het 
aantal bureaus. In deze paragraaf zullen we daar wat preciezer naar kijken met als doel de 
maatschappelijke relevantie van het thema professioneel handelen voor het voetlicht te 
brengen. Het zal blijken dat we over een groeiend deel van de Nederlandse 
beroepsbevolking spreken. We verkennen ook het tijdgewricht waarin dit document tot 
stand is gekomen: wat zijn de kwesties in de branche van het organisatieadvieswerk? Dit 
deel is toegevoegd om deze studie in perspectief te plaatsen. 
 
Een groeiende groep 
Uitspraken doen over de omvang van de groep professionals die zich in het 
organisatieadvieswerk begeven, is een redelijk hachelijke zaak, omdat bij een belangrijke 
bron, de databank ‘Statline’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), grof 
gedefinieerd is welke functionarissen precies meetellen. Bij het CBS verstaan ze onder 
organisatieadviesbureaus, bureaus die zich bezig houden met: 
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 advisering, onderzoek en begeleiding van bedrijven op het gebied van 
bedrijfsorganisaties (bv. fusies, samenwerkingsverbanden en personeelsbeleid); 

 interim-management (het tijdelijk inhuren van ervaren en gespecialiseerde managers); 

 management-BV's (het besturen van één of meerdere bedrijven vanuit één 
hoofdonderneming). 

 
In de databank van het CBS is op dit moment van schrijven onder de zoekfunctie 
‘organisatieadviesbureaus’ het aantal adviesbureaus en hun omvang te vinden. Ook is het 
aantal werknemers bij organisatieadviesbureaus te vinden. Het aantal bureaus en omvang 
van de bureaus over de gerapporteerde jaren worden echter met regelmaat gewijzigd. 
Daarnaast kloppen de totalen niet altijd met de som van het betreffende rijtje. 
Desalniettemin zijn de peilingen als indicatie te beschouwen. 
Interessanter dan uit te gaan van ‘exacte’ getallen is het om naar de trends tijdens de loop 
der jaren te kijken. 
 
Kijkend naar het aantal bureaus, dan valt op dat er een stijgende trend is: over een periode 
van 18 jaar is de toename bijna vernegenvoudigd (zie figuur 2b). In een overzichtelijke 
periode van vijf jaar (2007 – 2012) is het aantal bureaus met meer dan 60% toegenomen. 
 
Aantal organisatieadviesbureaus per 1 januari van het betreffende jaar 
1995: 7.540 
1996: 8.805 
1997: 9.660 
1998: 11.965 
1999: 13.995 

2000: 15.660 
2001: 16.720 
2002: 20.005 
2003: 21.290 
2004: 22.725 

2005: 24.790 
2006: 27.400 
2007: 39.860 
2008: 46.590 
2009: 51.675 

2010: 55.645 
2011: 60.015 
2012: 66.945 

 

 
Figuur 2b: aantal adviesbureaus in de periode 1995-2012  
(bron: 1995-2006 CBS, Statline, wijzigingsdatum 8 april 2008 en 2007-1012 CBS, Statline, 
wijzigingsdatum 31 mei 2012. Vanaf 2007 is de wijze van telling veranderd, vandaar de 
extreme stijging tussen 2006 en 2007.) 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

periode 1995-2012

Aantal adviesbureaus



 

Adviseurs aan de slag 26 

 
Die toename is voor een groot deel te verklaren door de toename van het aantal 
Zelfstandigen Zonder Personeel (zie tabel 2.b). Het aantal ZZP-ers is in de periode 2007 - 
2012 met 80% gestegen. Onder de beroepsbevolking is het aantal ZZP-ers in de periode 2008 
tot medio 2011 gestegen van 678.000 naar 722.000. Dat is een ruime 7%. In de 
adviesbranche is het ZZP-schap aantrekkelijk, volgens de uitkomsten van een enquête die 
Management en Consulting in het voorjaar van 2011 heeft gehouden (Management en 
Consulting, 2011, pg. 32-35). Een kleine 60% van de ZZP-ers zou ‘voor geen goud’ meer in 
loondienst willen werken. ZZP-ers blijken overigens wel samenwerkingsverbanden – in de 
vorm van een netwerk - aan te gaan: zelfstandig maar niet alleen.  
   
Omvang bureau 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1 persoon 32.820 40.220 45.190 49.205 52.655 59.175 
2 personen 3.275 3.200 3.370 3.725 4.265 4.555 
3-5 1.965 1.565 1.475 1.160 1.335 1.420 
5-10 1.030 850 815 765 905 945 
10-20 460 455 475 445 495 490 
20-50 230 215 255 245 250 255 
50-100 45 55 60 65 70 70 
> 100 35 30 35 35 40 35 
Tabel 2.b: omvang van adviesbureaus (bron: CBS, Statline, wijzigingsdatum 31 mei 2012). 
 
Den Ouden heeft kwalitatief onderzoek gedaan naar de verschillen tussen het werken in 
loondienst van een organisatieadviesbureau en als ZZP-er (Den Ouden, 2012). Zo vindt hij 
bijvoorbeeld dat onder dienstverbanders enerzijds een hoge druk wordt ervaren om te 
innoveren. Maar anderzijds dat een innovatief idee aan intensieve discussie onderhevig is en 
daardoor soms nauwelijks tot uitvoering komt. Terwijl de ZZP-er alle vrijheid heeft om met 
een innovatief idee te experimenteren.  
 
De verschillen (in werkwijze) tussen dienstverbanders en ZZP-ers verklaart Den Ouden door 
de mate van autonomie en vrijheid van de ZZP-er en de mate waarin middelen, faciliteiten 
en kansen op werk en voor ontwikkeling beschikbaar zijn voor adviseurs in loondienst, die de 
ZZP-er ontbeert. Maar Den Ouden heeft ook aanwijzingen dat er verklarende factoren zijn 
voor de verschillen in handelen tussen de twee groepen, die niet afhankelijk zijn van de aard 
van het dienstverband. De persoonlijke karakteristieken (de manier van ‘zijn’), de privé-
omstandigheden (bijvoorbeeld het hebben van jonge kinderen) en de marktomstandigheden 
lijken ook invloed te hebben op de verschillen. Met andere woorden: de aard van het 
dienstverband, dus het zijn van ZZP-er of loondienster is deels bepalend voor hoe er gewerkt 
wordt, maar voorafgaand daaraan bepalen de persoonlijke kwaliteiten en de sociaal 
economische context of iemand ZZP-er wordt ofwel loondienster. 
 
Het aantal werknemers bij organisatieadviesbureaus is in tien jaar meer dan verdubbeld (zie 
tabel 2.c). De werknemers bij organisatieadviesbureaus maken anno 2011 een kleine 1% van 
de Nederlandse beroepsbevolking uit (de beroepsbevolking bedraagt per juni 2011 7,7 
miljoen mensen). 
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Aantal werknemers bij organisatieadviesbureaus een het eind van het betreffende jaar 
1999: 28.300 
2005: 40.500 
2006: 56.900 (35.000 mannen en 22.000 vrouwen) 
2009: 62.600 (38.500 mannen en 24.200 vrouwen) 
Tabel 2c: aantal werknemers bij adviesbureaus (bron: CBS, Statline,wijzigingsdatum 12 
januari 2010 – deze wijze van telling is om onbekende reden stopgezet). 
 
Eén procent van de beroepsbevolking lijkt misschien weinig maar als we dit bijvoorbeeld in 
het perspectief van de huisartsenzorg zetten, dan valt op dat de consultancydichtheid groter 
is dan de huisartsendichtheid. In 2010 zijn er ruim 10.000 huisartsen (bron: Landelijke 
Huisartsen Vereniging). Dat betekent dat er 1 huisarts op plusminus 1.650 inwoners is 
(uitgaande van 16,5 miljoen inwoners). Er is 1 medewerker van een organisatieadviesbureau 
op de 263 inwoners. Door te vergelijken met huisartsen willen we niet suggereren dat 
Nederland ‘organisatie-ziek’ is. Want een deel van de werkzaamheden betreffen 
uitvoerende werkzaamheden en geen advisering, zoals we later zullen zien (zie paragraaf 
2.4).  Wel willen we aangeven dat er discussie is over de impact van dit aantal en of het uit 
maatschappelijk oogpunt wel zo gezond is. Dit wordt bijvoorbeeld verwoord door Floris 
Croon, voormalig directeur van Boer & Croon: ‘Er zijn teveel adviseurs. Iedereen kan zich 
adviseur noemen, en ze worden ook nog eens allemaal coach. Wie werkt er nog gewoon? 
Wie durft nog het risico te nemen?’ (Management en Consulting 2011, pg. 16). 
 
De bureaus 
Het Financieele Dagblad (11 februari 2011) heeft onder de grotere adviesbureaus een 
inventarisatie gedaan naar het type organisatieadviesbureau en de omzet in miljoenen over 
de periode 2008 of 2009, voor zover beschikbaar (zie tabel 2.d). Het FD komt uit op vijf type 
bureaus en een totaalomzet van een kleine 2 miljard euro. De Data Monitor Management & 
Marketing Consultancy (Global Industry Guide, 2007) meldt dat de Nederlandse consultancy 
markt een portfolio van 2,2 miljard euro bedraagt. Het FD berekende dat hiermee nog géén 
1% van het bruto binnenlands product is gemoeid. In dat opzicht is de adviesbranche niet 
substantieel. 
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IT adviseurs: 
Logica Nederland   : 466 
Verdonck, Klooster & associates : 20 
Cap Gemini Benelux   : ? 
Atos Origin Benelux   : 104 
Ordina     : 97 
 
Adviestak accountancykantoren 
E&Y overige diensten   : 209 
PWC Advisory    : 130 
KPMG Advisory                  :196 
Deloitte Consulting   : 81 
 
Strategische advieskantoren 
Boer & Croon    : 70 
Twynstra Gudde   : 65 
BCG     : 56 
Berenschot    : 65 
McKinsey & co NL   : ? 

Personeelsadviseurs 
Schouten & Nelissen   : 60 
GITP     : 41 
Bureau Zuidema   : 9 
Leeuwendaal    : 10 
Hay Group NL    : ? 
 
Algemeen en overige invalshoeken 
BMC-groep    : 172 
Eiffel     : 64 
Andersson Elffers Felix                 : 12 
AT Osborne    : 18 

Tabel 2.d: inventarisatie type adviesbureaus en hun omzet (x1M euro) (bron: Financieele 
Dagblad, 11 februari 2011). 
 
De marktontwikkelingen 
De adviesbranche is afhankelijk van de marktontwikkelingen, zowel qua omvang van de 
werkzaamheden als de aard van de werkzaamheden. Om het tijdgewricht waarin dit 
document is geschreven te kunnen plaatsen, is het goed om te weten dat de financiële crisis 
en economische crisis, die in 2008/2009 is ontstaan, zijn sporen heeft achtergelaten (zie 
tabel 2.e). Er vinden diverse ‘bijltjesdagen’ in de grotere adviesbureaus plaats. Dat verklaart 
wellicht ook de stijging van het aantal ZZP-ers. 
 
De branche is hard geraakt in de afgelopen jaren. In 2009 was een forse omzetdaling al merkbaar  
(-7.0%), in 2010 is deze daling volgens het CBS nog groter geweest (-10,7%). In 2011 was wederom 
sprake van een krimpende omzet, namelijk -1,3%. Na drie jaren van forse krimp, liet 2012 weer een 
omzetstijging zien: 4,4%. Voor 2013 wordt verwacht dat het herstel zich doorzet, met een 
verwachte omzetgroei van 1-1,5%. Aangezien de branche sterk conjunctuur gevoelig is, is de 
economische situatie van grote invloed op deze branche. 
Tabel 2.e: Uit: Branche-informatie over de economische en organisatieadviesbureaus (bron: 
Rabobank, augustus 2013). 
 
De brancherapportage van de Rabobank ziet voorts kansen in het MKB voor strategische 
sparringpartners en een daling van omzet binnen de overheidssector vanwege de 
aangekondigde bezuinigingen. De tarieven blijven onder druk staan en het aantal nieuwe 
starters als ZZP-er zal door het hoge werkloosheidspercentage toenemen. Van 
organisatieadviseurs wordt onderscheidend vermogen gevraagd met een duidelijke 
specialisatie als verkoopstrategie, aldus de Rabobank (2013). Al met al is te constateren dat 
de marktsetting er voor het organisatieadvieswerk niet al te rooskleurig voor staat. 
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Resumerend 
Ondanks de financiële en economische crisis, die een negatieve invloed heeft op het aantal 
te vergeven adviesopdrachten en op de hoogte van de tarieven, is het aantal adviesbureaus 
nog steeds stijgende. Deze toename is met name toe te schrijven aan de substantiële 
toename van het aantal ZZP-ers, die ook als organisatieadviesbureau geregistreerd worden.  
De dienstverlening van organisatieadviesbureaus is diffuus: het betreft algemeen (breed) 
organisatieadvies en specialistische dienstverlening, zoals informatietechnologie en 
personeelsadvies.  
 
Over hoe deze dienstverlening uitgevoerd zou moeten worden, bestaan ook diverse 
opvattingen. Daar gaan we in de volgende paragraaf mee verder.  

 
 

 2.4 Opvattingen over de ‘echte’ adviseur 
 
In paragraaf 2.2 werd duidelijk dat er met betrekking tot het organisatieadvieswerk weinig 
convergentie is in de opvattingen over het organisatieadvieswerk. Uit de voorgaande 
paragraaf blijkt dat er verschillende aandachtsvelden (specialismen) onder de bureaus – en 
naar verwachting ook ZZP-ers – aanwezig zijn. Als organisatieadviseurs deel uitmaken van de 
containerdiscipline aan adviseurs, is de vraag hoe die container er voor het 
organisatieadvieswerk uitziet. Welke variëteit in opvattingen is er? Hoe pakken de adviseurs 
hun werk aan en waar zou het werk zich op moeten richten?  
Deze verkenning gaat over de variëteit in de opvattingen over ‘de echte adviseur’. ‘De echte 
adviseur’ moet niet te letterlijk worden genomen. Boonstra (2004) spreekt over het einde 
van ‘dé’ echte adviseur. Boonstra accentueert het belang van wat je als 
‘organisatieprofessional’ wilt zijn en wilt bijdragen aan organiseren, vernieuwen en leren. 
Daarbij is het ook interessant om te weten waaruit je kunt kiezen. 
 
Wat is ‘echt’? 
De BoKS uit 2002 geeft een indeling van vier adviesrollen of profielen: expert, 
programmatisch, gedragsontwikkeling en persoonsontwikkeling. De profielen onderscheiden 
zich door de verschillen in interactie (van inhoudelijk gericht tot persoonlijk gericht) en in 
interventies (van oppervlakkig tot diep). Maar er is een kentering gaande in de advieswereld, 
die in de BoKS van 2010 wordt beschreven: adviseurs wisselen van rol. Ze zijn afwisselend 
adviseur, interim-manager, opleider en trainer, projectmanager en coach. De hierna 
beschreven notie over ‘de echte’ adviseur is daar ongetwijfeld vandaan gekomen. 
 
De notie van de ‘echte’ adviseur komt uit een artikel uit het Financieele Dagblad, geschreven 
door Ila Kasem (FD, 2010). Kasem vindt dat de branche zelf meer helderheid moet 
verschaffen in de rollen die adviseurs vervullen en wat onder advieswerk wordt verstaan. 
Kasem maakt onderscheid tussen adviseurs die ‘handjes en voetjes’ leveren en de adviseurs 
die echt adviseren.  Bij de inzet van, wat Kasem noemt, de ‘echte’ adviseurs gaat het primair 
om de vraag welke kwaliteiten hij/zij moet inbrengen. Het gaat dan om kwaliteiten die een 
relatief lichte inbreng vragen en meer liggen op het vlak van het meedenken en adviseren 
over de aanpak van een vraagstuk, dan over de feitelijke uitvoering. Met enige 
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betrokkenheid bij de uitvoering is niets mis, aldus Kasem, zolang de inbreng van de adviseur 
de inzet van de vaste medewerkers aanvult; co-makerschip dus. 
 
Ook Weggeman pleit voor heldere positionering van de adviseur. Hij maakt een onderscheid 
tussen 3 typen ‘adviseurs’: de bedrijfskundig dienstverlener, de eclectisch adviseur en de 
literair adviseur (Weggeman, 2000). Volgens Weggeman zal de eclectisch adviseur nooit een 
volwaardige, door wetenschap en de praktijk gerespecteerde status bereiken, omdat zijn 
positie per definitie halfslachtig is. De extremen maken duidelijk waar de adviseur voor 
staat: hij/zij is òf de wetenschappelijk opgeleide bedrijfskundig dienstverlener, die evidence 
based business engineering uitvoert; òf de niet-analyserende literair adviseur, die zich 
baseert op verhaal- en vertelkunst. 
 
Bij Kaulingfreks vinden we ook twee extremen in de uitvoering van de advisering terug maar 
in een andere bewoording: enerzijds de ‘hulpkrachten van de manager’ en anderzijds 
adviseren als bijzondere houding: die van de aandachtige en vrijmoedige gesprekspartner 
die uitnodigt tot zelfonderzoek. Het eerste vindt Kaulingfreks geen advieswerk. De essentie 
van het advieswerk is het niet-delen van de discours, maar andere vooronderstellingen 
hebben. Het verschil in denken dus. Organisaties kunnen ontbrekende 
organisatiedeskundigheid inkopen maar dat is iets anders dan advieswerk (Kaulingfreks 
2010). Kaulingfreks spreekt over ‘het luisterend advies’. Het doel van het advieswerk is het 
expliciteren van het denken van de klant. Een bewustwordingsproces op gang brengen 
waardoor er inzicht ontstaat in de verzwegen vooronderstellingen en een onderzoek naar de 
uitgangspunten en impliciete waarden die bij de klant spelen. Daarvoor is de consultant een 
buitenstaander die de vooronderstellingen van de klant niet deelt maar er ook niet volledig 
los van staat. De taak van de consultant is de vooronderstellingen te herkennen en ze ter 
discussie te stellen. Deze opvatting over het advieswerk zit dicht bij het ‘denkadviseren’ van 
Edu Feltmann (De Jonge, 2010). Bij denkadviseren zijn de goede vragen kunnen stellen en je 
kunnen (blijven) verwonderen belangrijke vaardigheden van de adviseur. Taal is daarbij erg 
belangrijk: hoe drukken mensen zich uit? Welke blinde vlekken zitten in denkpatronen? 
 
In paragraaf 3.3.1 zullen we, onder andere met de typeringen van Schein en Vansina, verder 
ingaan op de posities die de adviseur ten opzichte van de opdrachtgever kan aannemen. Dan 
hebben we het over de rollen van de adviseur in het organisatieadvieswerk. 
 
Resumerend 
Voor nu is het in dit verkennende hoofdstuk van belang om te constateren dat, als we over 
de organisatieadviseur en het organisatieadvieswerk spreken, we rekening moeten houden 
met een verschil in opvatting over wat een ‘echte’ adviseur doet. Wat ‘echt is’ is in the eye 
of the beholder: variërend van de ‘hulpkracht van de manager’ tot de ‘denkadviseur’. 
 
De opvattingen over wat het adviesvak is en wat de adviseur doet, is echter niet alleen aan 
de adviseurs zelf. Er zijn klanten en maatschappelijke opvattingen, die mede bepalen waar 
de accenten liggen. We gaan in de volgende paragraaf in op de tendensen en ontwikkelingen 
in het advieswerk.  
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2.5 Tendensen en ontwikkelingen in het organisatieadvieswerk 
  
Tijdens de Ernst Heijmanslezing van 2009 merkt Wallage op, dat er weinig waardering voor 
organisatieadviseurs is (Wallage, 2009). Kritische geluiden gaan niet alleen over hoge 
uurtarieven, maar ook over de voorspelbaarheid van adviezen en het gebrek aan 
onafhankelijkheid. Deze kritiek op organisatieadviseurs blijkt van alle tijden te zijn.  
Op 11 april 1981 publiceert ‘Bernie Ramsbottom’ een prikkelend gedichtje in the Financial 
Times (Canback, 1998) (zie tabel 2.f). 
 
Of all the businesses, by far, 
Consultancy’s the most bizarre. 
For to the penetrating eye, 
There’s no apparent reason why, 
With no more assets than a pen, 
This group of personable men 
Can sell to clients more than twice 
The same ridiculous advice, 
Or find, in such a rich profusion, 
Problems to fit their own solution. 
Tabel 2f. Bernie Ramsbottom in de Financial Times 1981 (uit: Canback, 1998). 
 
Het reproduceren van adviezen en het ‘hamer zoekt spijker’-mechanisme, ook wel ‘pigeon 
holing’ genoemd (problems to fit their own solution), worden door Ramsbottom ruim dertig 
jaar geleden aan de kaak gesteld. De thema’s zijn echter nog steeds herkenbaar. Dat doet de 
vraag stellen wat de aanwezigheid van adviseurs legitimeert: in de tijd van Ramsbottom en 
heden ten dage. Daar gaan we nu kort op in, om vervolgens een aantal trends en 
ontwikkelingen in het organisatieadviesvak te benoemen. Die trends komen uit het vak zelf 
maar ook van buiten, veelal van betrokken buitenstaanders: opdrachtgevers of adviseurs die 
uit het vak zijn gestapt. 
 
Waarom adviseurs?  
Drucker (1981) omschrijft 2 redenen waarom management consultancy bestaat: (1) de 
gemiddelde manager heeft geen brede ervaring (in verschillende settings) die zorg dragen 
voor goede management technieken en vaardigheden. Terwijl consultants door hun variëteit 
aan settings waarin ze opdrachten doen, dit wel kunnen. En (2) Drucker meent dat de 
consultant objectiever naar een organisatieprobleem kan kijken omdat hij ‘outsider’ is. 
Canback (1998) deelt deze opvatting van Drucker en voegt toe dat adviseurs gewild zijn 
vanwege hun hoge productiviteit. Er is overigens wel een omslagpunt volgens Canback: als 
er diepgaande kennis van de betreffende organisatie nodig is, wordt het, geredeneerd vanuit 
de transactiekostentheorie, rendabeler om een interne adviseur of manager in te schakelen 
dan een externe adviseur. 
 
Voorts is de vraag of door Drucker en Canback genoemde brede ervaring nog wel opgaat in 
het huidige tijdsgewricht. Het management is beter opgeleid (de MBA’s) dan vroeger en de 
gemiddelde manager rouleert frequenter van baan dan in Druckers tijd. Daarnaast zijn 
allerlei modellen op het internet en via sociale media te vinden. Strikwerda (2010) signaleert 
ook deze tendensen. Klanten zijn zelf veel deskundiger geworden. De opdrachtgever is soms 
zelfs beter opgeleid dan zijn adviseur. Daarnaast gaat de klant instrumenteel om met de 
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adviseur, want de klant heeft een hoger probleemoplossend vermogen en zoekt daar zijn 
hulpmiddelen (adviseurs) bij. 
 
Strikwerda (2009, 2010 en 2011) ziet echter wel toekomst voor de consultant. De 
organisatieadviseur werkt in een duidelijke institutioneel-maatschappelijke context die 
gericht is op systematische verhoging van de arbeidsproductiviteit en bedrijfsontwikkeling 
(Strikwerda volgt hier Hellema en Marsman). En in navolging van Sloterdijk stelt hij: de 
maatschappelijke functie van de consultant was en is: individuen, groepen en organisaties 
zich bewust doen worden van disfunctioneel geworden conventies, routines, uitgangspunten 
en dergelijke, en die van zich afwerpen om nieuwe groei en ontwikkeling mogelijk te maken. 
De combinatie van deze twee inzichten doen Strikwerda betogen dat: 
1. Het historische bewustzijn over de rol van organisatieadviseur in de ontwikkeling van de 

samenleving breder moet worden getrokken dan de lijn Taylor - reengeneering. 
2. Het referentiekader bij het geven van adviezen niet per definitie die van de klant is maar 

dat het gaat om een hoger liggend en algemener belang; namelijk wat dient de klant te 
doen of na te laten vanuit het belang van de vennootschap, respectievelijk het 
maatschappelijk belang. 

Het is aan de adviseur om ook een institutionele rol te spelen. De adviseur is steunbeer van 
de samenleving. Daarbij horen het doorgronden van institutionele veranderingen, het 
afstand kunnen nemen van de dominante logica van klanten en samenleving en het doorzien 
van de macht van de media en het effect van verhullingen door taalgebruik. 
 
Trends 
Strikwerda beschouwt de toegevoegde waarde van het organisatieadvieswerk vanuit een 
maatschappelijk enfilosofisch/ethisch perspectief. Andere auteurs nemen de adviseur of de 
inzet van adviseurs door klanten als onderzoeksobject, of geven op basis van hun eigen 
inzichten als wetenschapper, adviseur of klant hun mening over wat adviseurs zouden 
moeten doen of laten. Hier volgen de gevonden opvattingen. 
 
Sturdy c.s. (2009) zien dat de grens tussen insider (iemand uit de organisatie) en outsider 
(buitenstaander, de adviseur) aan het vervagen is. Consultants zijn volgens Sturdy zowel in 
organisatorisch opzicht als in de transfer van kennis geen buitenstaanders, want:  

 er wordt gezamenlijk in projecten gewerkt, waarbij de grenzen veranderen tijdens de 
voortgang van het project; 

 er is een toenemende trend richting partnership-contracten; 

 er zijn persoonlijke banden tussen klanten en consultants; 

 de consultants kunnen een legitimerende rol hebben (in plaats van kennisdrager te zijn); 

 de kennisdomeinen tussen klanten en consultants komen dichter bij elkaar, door 
bijvoorbeeld zich herhalende veranderingen, carrière verandering en opleiding. 

Sturdy betoogt dat de grens tussen insider – outsider dynamisch is met wisselende 
patronen. 
 
Een dergelijke zienswijze doet de vraag stellen of management, projectmanagement en 
advies ‘één tout de même’ is geworden of een set van rollen met fluïde grenzen. Is de blik en 
de kennis van de buitenstaander nog wel nodig? Volgens Wallage (2009) wel: externe 
adviseurs zijn nodig, omdat organisaties niet/nauwelijks in staat zijn om zichzelf, net als de 
baron van Münchhausen, met de haren uit het moeras te trekken. Een andere metafoor 
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wordt door Brederode (2010) gebruikt. Wat zij voorstaat, is de adviseur die lijkt op de 
oudere meester die een Masterclass voor klassieke muziek aan jonge, getalenteerde musici 
geeft. Je ziet hier moraliteit in actie. De meester gebruikt al zijn inzichten (kunde) en ervaring 
om de leerling beter te laten presteren. Geheel aangepast aan de leerling en aan het 
muziekstuk. ‘Wellicht dat de Masters die een dvd van hun classes terugzien, zelf ook staan te 
kijken van hun eigen inzichten en kennis en vaardigheden, en zullen beweren: ‘Ik had er 
nooit eerder over nagedacht, maar pas in het luisterend begeleiden van die en die leerling, 
ontstond mijn theorie. Alsof zijn (de leerling) leergierigheid die wakker kuste.’ (Brederode, 
2010, pg. 42). 
 
In het organisatieadvieswerk zijn ontwikkelingen gaande, waarbij organisaties dit advieswerk 
zelf uitvoeren – de opkomst van de interne adviseurs en adviesbureaus (De Bruijn, 2011). 
Welke mogelijkheden ziet De Bruijn dan nog voor externe dienstverleners? Minder 
commodity meer speciality, is zijn antwoord. De externe leverancier is gids met 
innovativiteit: meer train de trainer, meer complementair. Er ontstaat dan volgens De Bruijn 
een meer volwassen verhouding. Geen oudere meester dus, in de woorden van Brederode, 
maar ervaring en know how inzetten ten behoeve van een meer gelijkwaardige relatie. 
 
Aan de zijde van de klant zijn ook nieuwe trends te bespeuren. Law (2009) vindt dat klanten 
zelf een verantwoordelijkheid hebben in het organisatieadviesproces: het succes of falen van 
de consultant is het succes of falen van de cliënt. Law pleit voor consultinggovernance: 
cliënten moeten leren hoe ze op consultants toezicht houden en hoe ze sturen en 
beheersen. 
 
Opdrachtgevers professionaliseren zich bij het inschakelen van adviseurs en hanteren 
raamcontracten of biedingen voor opdrachten. Pemer en Werr (2009) hebben bij de 500 
grootste organisaties in Zweden onderzocht of en hoe het professionaliseren bij 
opdrachtgevers speelt. Daar blijkt 50% van de organisaties initiatieven te hebben 
ondernomen of een plan daartoe te hebben. Het gaat dan om beleid en procedures 
bijvoorbeeld over: (1) hoe je een consultant selecteert, (2) een prijslijst, (3) criteria voor 
wanneer je een consultant inhuurt en (4) richtlijnen voor beoordeling en evaluatie van de 
consultant. De inhuur, waarbij deze vier punten spelen, betreft met name 
projectmanagement, objectieve analyse en kennisspecifieke methoden; niet zozeer 
opdrachten met betrekking tot visie, strategie en ontwikkeling van nieuwe expertise in de 
organisatie. Hoewel dit onderzoek in Zweden is uitgevoerd, zien we in Nederland gelijkende 
tendensen. Bijvoorbeeld verwoord door Kwakkel (2010) in termen van criteria waar klanten 
rekening mee kunnen houden bij de keuze van hun adviseur. De aanleiding van het tot stand 
komen van de criteria is de groei in het aantal zelfstandigen zonder personeel, die zich 
aanmeten ‘alleskunners’ te zijn. Hoed u voor adviserende eenpitters en alleskunners, is de 
titel van Kwakkel’s visie.  
 
Resumerend 
Een rode draad in de hiervoor genoemde trends is enerzijds ‘vervaging’ tussen insider en 
outsider. Oorzaak hiervoor is onder andere dat klanten steeds deskundiger worden en 
selectiever te werk gaan bij het inschakelen van een adviseur. 
Anderzijds is er ook behoefte aan een explicitering van de toegevoegde waarde in termen 
van rollen: de adviseur als steunbeer van de samenleving, als ‘oudere meester’, als een 
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(tijdelijke) complementaire sparringpartner of als toepasser van kennis in de specifieke 
situatie. Volgens Kasem (2010) is de ‘branche’ zelf aan zet door: (1) het neerzetten van de 
verschillende rollen die adviseurs vervullen en het verduidelijken wat onder advieswerk 
wordt verstaan en (2) het zichtbaar maken van de kwantitatieve en kwalitatieve waarde die 
de branche heeft voor onze economie. Met name het punt over de benodigde 
verduidelijking van het advieswerk is in het kader van ons onderzoek van belang. In 
paragraaf 2.4 hebben we gezien dat er verschillende opvattingen zijn over wat 
organisatieadvieswerk wel en niet is. We zullen voor dit proefschrift dan ook zelf keuzen 
maken over wat we onder organisatieadvieswerk verstaan. 
 
In de eerste vijf paragrafen van dit hoofdstuk hebben we een verkenning gedaan naar het 
organisatieadvieswerk en degenen die het organisatieadviesvak uitoefenen. Er is een 
overzicht gegeven van sleutelbegrippen zoals die in de literatuur en door de 
brancheorganisatie(s) zijn omschreven. We hebben de vraag gesteld of het 
organisatieadvieswerk een professie is en zijn tot de conclusie gekomen, dat je niet anders 
dan van een lichte professie kunt spreken. We hebben de omvang van de branche verkend 
en gezien dat de branche substantieel uitbreidt, vooral met ZZP-ers. Vervolgens hebben we 
opvattingen over de uitvoering van het organisatieadvieswerk opgetekend; opvattingen van 
binnen en buiten de branche. 
 
In de volgende paragraaf gaan we in op de reikwijdte van het onderzoek. We zullen keuzen 
maken hoe we de begrippen definiëren en het onderzoek afbakenen. 
 
 

2.6 Definiëring en afbakening: adviseren, organisatieadvies, 
organisatieadvieswerk 
 
In deze paragraaf geven we onze definiëring van de begrippen adviseren, organisatieadvies 
en organisatieadvieswerk naar aanleiding van de voorgaande verkennende paragrafen. We 
brengen ook een afbakening aan, waar we het in dit onderzoek wel en waar we het niet over 
zullen hebben. 
 
Adviseren is iemand (een) raad geven. Raad is hier bedoeld als raad van een ‘expert’ die 
zegt: zo moet je het doen. Raad geven is ook bedoeld als het bevragen op aannames of het 
voorhouden van andere, alternatieve perspectieven. Adviseren heeft een mate van 
onvoorspelbaarheid in zich: van tevoren weet je niet precies wat eruit komt. 
Bij adviseren gaat het erom dat degene die wordt geadviseerd (de klant) een 
handelingsperspectief ziet. Dat perspectief is gebaseerd op hetgeen de raadgever (adviseur) 
heeft aangedragen maar het kan ook zo zijn dat dit handelingsperspectief door de 
geadviseerde zelf wordt geconstrueerd. De bijdrage van de adviseur aan het 
handelingsperspectief kan door de klant worden ervaren als hulp bij het vinden van dé 
oplossing. Maar de klant kan ook van mening zijn dat het advies slechts een geringe bijdrage 
heeft aan de oplossing en de klant kan zelfs een advies afwijzen. 
 
Organisatieadvies is (een) raad geven over het functioneren van de organisatie of 
organisaties. Het begrip functioneren heeft een grote reikwijdte: van betekenis in de 
samenleving, koersbepaling en management tot de wijze van samenwerken van individuen. 
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Organisatieadvieswerk betreft de activiteiten die de adviseur uitvoert en de daarbij 
passende attitude om raad te geven over het functioneren van organisatie(s) en 
management.  
 
Afbakening 
In paragraaf 2.4 en 2.5 zagen we verschillende opvattingen over organisatieadvieswerk en de 
behoefte aan verduidelijking over het organisatieadvieswerk, vanwege de verwachtingen die 
een klant over de toegevoegde waarde mag hebben. Voor dit proefschrift hebben we een 
afbakening nodig: waar hebben wij het over?  
 
1. Organisatieadvieswerk – geen lijnverantwoordelijkheid of functionele aansturing 

 
Voor de afbakening van dit onderzoek zullen wij uitgaan van organisatieadvieswerk 
waarbij adviseurs niet de directe uitvoerders zijn van het advies of de directe uitvoerders 
aansturen. De nadruk van de waardetoevoeging kan op de dialoog en dialectiek of op de 
inbreng van expertise liggen. De uitvoerende werkzaamheden zien we als management, 
projectmanagement of praktijkgestuurd onderzoek. Dit werk kan uitgevoerd worden 
door iemand die zich adviseur noemt, maar dan kiest deze ‘adviseur’ vanuit ons 
perspectief voor een andere rol, namelijk die van manager met lijnverantwoordelijkheid, 
projectmanager, -medewerker of onderzoeker. 
 

2. Externe positie 
 
Organisatieadvieswerk kan vanuit een interne positie of een externe positie worden 
uitgevoerd (zie paragraaf 2.1). De positie impliceert veelal een aantal karakteristieken 
van en omstandigheden in het werk, zoals bekendheid met de organisatie(s) voor de 
interne adviseur en het effect van de ‘frisse wind van buiten’ voor de externe adviseur. 
Hier wordt uitgegaan van de externe positie van de adviseur. 
 

3. Adviseurs die een opdracht bij klant(en) uitvoeren 
 
Het gekozen perspectief richt zich op de inhoud van het organisatieadvieswerk. We gaan 
niet in op productontwikkeling, relatiebeheer en marketing en het managen van een 
firma of groep adviseurs. 
 

4. Geen professie-professional vraagstuk 
 
De vraag naar professioneel handelen in het organisatieadvieswerk kan begrepen 
worden als een vraag naar de mate waarin organisatieadvieswerk een professie is en de 
organisatieadviseur een professional. De professie-benadering als ontwikkelingsgang van 
het beroep, zoals in de beroepensociologie wordt bestudeerd, wordt hier buiten 
beschouwing gelaten. Wel is de vraag aan de orde ‘wat professioneel handelen’ is. Daar 
gaan we in hoofdstuk 3 op in. 
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Het volgende hoofdstuk gaat over het veld van het professioneel handelen: eerst over 
handelen en professioneel handelen in zijn algemeenheid en daarna toegespitst op het 
organisatieadvieswerk. 
Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 op de methodologische vertrekpunten en methoden van 
onderzoek. Daarna worden drie onderzoeken beschreven over: hoofdstuk 5 over de 
veranderaanpakken, hoofdstuk 6 over de competenties van adviseurs en hoofdstuk 7 over 
de interactie tussen klant en adviseur. 
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3. Het veld van het professioneel handelen 
 
 
In hoofdstuk 2 hebben we organisatieadvieswerk gedefinieerd als de activiteiten die de 
adviseur uitvoert en de daarbij passende attitude om raad te geven over het functioneren 
van organisatie(s) en management. De vraag is vervolgens welk type activiteiten, welke wijze 
van uitvoering en welke daarbij passende attitude als professioneel kunnen worden 
beschouwd. 
 

 
Het is vrijdagochtend. De groep adviseurs zit bij elkaar, van half tien tot half een. Iedereen 
wordt geacht er op vrijdagochtend te zijn. De onderwerpen van gesprek zijn: de markt, 
casuïstiek in opdrachten, vakthema’s en bureauzaken. Het eerste uur is een rondje ‘stoom 
afblazen’. Wat heb je deze week beleefd bij klanten. Heb je vragen? Wil je wat checken? 
Soms wordt het opeens spannend: er wordt doorgevraagd en nog eens doorgevraagd – het 
gesprek krijgt het karakter van ‘aan de tand voelen’. Er volgt discussie, soms heftig, wikken 
en wegen: wat is in deze situatie het beste? En hoe stel je je als adviseur op? Wat moet je 
doen of laten?  
Tijdens deze ‘spannende situaties’ gaat het om de vraag wat collega’s goed en juist vinden – 
het met elkaar zoeken en verwoorden wat (volgens deze groep) professioneel is in het 
dagelijks handelen.  
 

 
Dat verwoorden en expliciteren van professionaliteit gebeurt in meer of mindere mate in 
gesprekken tussen adviseurs, in gesprekken met klanten en in het hoofd van de individuele 
uitvoerder van het organisatieadvieswerk. In dit hoofdstuk willen we het thema 
professioneel handelen systematischer bekijken. We willen in dit hoofdstuk verkennen 
wanneer het handelen van de adviseur in de literatuur ‘professioneel’ wordt genoemd 
(figuur 3.a). 
 

 
Figuur 3.a: Professioneel handelen. 
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We zullen in dit hoofdstuk het veld van het professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk in kaart brengen. Dat hebben we nodig om in het slothoofdstuk 
(hoofdstuk 8) te kunnen constateren, wat we aan de hand van de drie empirische studies 
(over veranderaanpakken, competenties en interactie) hebben geleerd en wat we aan het 
veld van het professioneel handelen hebben bijgedragen. 
 
We zullen een aantal stappen doorlopen, voordat we aan het onderwerp professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk toe zijn. De begrippen ‘handelen’ en ‘professioneel’ 
behoeven enige toelichting. De volgende vragen worden in de komende paragrafen gesteld: 
1. Wat is handelen? Wat houdt het in? Op basis waarvan komen we tot actie en waartoe 

leidt het handelen? Aan de hand van handelingstheorieën uit de sociologie en sociale 
psychologie bespreken we het begrip ‘handelen’ (paragraaf 3.1.1). 

2. Wanneer is handelen als ‘goed’ of ‘juist’ te benoemen? Met behulp van de theorieën van 
Habermas en Kunneman gaan we in op hoe handelen verbonden is met moraliteit 
(paragraaf 3.1.2). 

3. Wanneer is handelen ‘professioneel’ te noemen? Deze vraag beantwoorden we vanuit 
het perspectief van professionals (paragraaf 3.2.1) en vanuit maatschappelijk perspectief 
(paragraaf 3.2.2). Dit leidt tot een overzicht met vier essentiële aspecten van het 
professioneel handelen (paragraaf 3.2.3).  

4. Welke normatieve uitspraken vermeldt de literatuur over organisatieadvieswerk over het 
professioneel handelen en de voorwaarden daartoe: wat wordt als professioneel 
gekarakteriseerd? Voor de vier essentiële aspecten van professioneel handelen gaan we 
in de literatuur over organisatieadvieswerk na in hoeverre deze aspecten voorkomen 
(paragraaf 3.3.1). Vervolgens brengen we resumerend het veld van het professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk in kaart (paragraaf 3.3.2). 

 
We beginnen nu met een algemene inleiding over ‘handelen’ en het morele oordeel over 
handelen. 
 
 

3.1 Handelen 
 
Adviseurs worden door hun klanten ingeschakeld om een verandering te bewerkstelligen. 
Bijvoorbeeld: een verandering in de werkprocessen om klanten beter van dienst te zijn; een 
ontvlechting van een organisatieonderdeel omdat het onderdeel niet rendabel is; een 
evaluatie leidend tot aandachtspunten om het toezicht zo goed mogelijk uit te voeren. De 
adviseur heeft in deze voorbeelden te maken met bestuurders, groepen medewerkers en 
managers, staffunctionarissen en toezichthouders. Het gedrag van de adviseur is gericht op 
de ander of op groepen anderen. Het gaat over ‘sociaal handelen’. Sociologen stellen zich de 
vraag hoe het gedrag en het handelen van individuen kan worden begrepen (Laeyendecker, 
1981). Het antwoord op deze vraag is van belang om te kunnen onderzoeken en begrijpen 
hoe dat handelen van invloed is op orde (stabiliteit) en verandering in groepen en in de 
samenleving. In de sociale psychologie wordt ook onderzocht hoe gedragingen van 
individuen op elkaar inwerken. In beide wetenschappen is ‘handelen’ een belangrijk begrip. 
 
Max Weber (1864 – 1920) wordt gezien als de ‘grondlegger’ van de theorie over het sociaal 
handelen. Weber spreekt van menselijk handelen als mensen daaraan een bedoeling of 



 

Adviseurs aan de slag 39 

betekenis toekennen: de handeling is subjectief zinvol. Dat handelen wordt sociaal handelen 
als handelen is betrokken op anderen en het handelen in zijn verloop op anderen is 
georiënteerd (Scott & Marshall, 2005). Er zijn meerdere sociologen, sociaal psychologen en 
filosofen die hun theorievorming en onderzoek op het Weberiaanse handelingsperspectief, 
ook wel actietheorie genoemd, hebben voortgebouwd. 
  
In deze paragraaf verkennen we wat ‘handelen’ conceptueel inhoudt aan de hand van een 
aantal  stromingen en de wetenschappers die deze stromingen vertegenwoordigen. 
Daarmee leggen we een basis voor de paragraaf over het professioneel handelen (paragraaf 
3.2). 
 
 

3.1.1 Handelingstheorieën 
 
Aangezien het handelen niet willekeurig is, kan je, als je het onderzoekt, significante 
handelingspatronen vinden. De vraag is vervolgens, wat de bron is van deze patronen. 
Cohen (2000) maakt een onderscheid tussen theory of action en theory of praxis. ‘Some 
theorists maintain that action is best understood in terms of its subjective (existential or 
phenomenological) meaning to the actor or actors involved. Other theorists locate the 
source of significant patterns in the way conduct is enacted, performed or produced.’ 
(Cohen, 2000, pg. 74). Het eerste is theory of action. Volgens Cohen zijn daarvan de 
representanten o.a. Weber (actietheorie) en Parsons (actiesociologie en het functionalisme). 
Het tweede is theory of praxis met als representanten o.a. Mead (symbolisch 
interactionisme) en Giddens (structuratietheorie). Daaraan voegen wij toe: Bourdieu 
(reproductietheorie) en Fligstein (theory of fields, waarbij wordt voortgebouwd op het 
gedachtegoed van Giddens en Bourdieu). Deze zes theorieën worden nu beknopt besproken. 
 
Zoals gezegd, stelt Max Weber dat het handelen van individuen moet worden verklaard door 
het sociaal handelen (Laeyendecker, 1981). Sociaal handelen is al het handelen van de 
individu dat volgens de daaraan gegeven zin (subjectiviteit) betrokken is op het gedrag van 
anderen. Sociale gehelen bestaan bij Weber slechts bij de gratie van het individuele 
handelen. Collectiviteiten, Weber noemt dat ‘Soziales Gebilde’, bestaan omdat individuen de 
collectiviteit uitdragen via hun handelen. Bijvoorbeeld: ‘de kerk wil….’, ‘de organisatie heeft 
besloten dat….’. Handelen wordt in de visie van Weber voortgedreven door belangen – 
materiële belangen of ideële belangen. Conflict tussen individuen over belangen en een 
verschil in machtspositie, zijn bepalend in het verklaren van stabiliteit en verandering: er is 
steeds een wankel belangenevenwicht. 
 
Talcott Parsons leunt in zijn actietheorie op de integratie van de op de individu gerichte 
Weber met de holistische visie van een andere grondlegger in de sociologie, Emile Durkheim 
(Scott & Marshall, 2005). Uitgangspunt in Parsons’ theorie is dat de samenleving een geheel 
is dat meer is dan de som der delen. Alle delen hebben een functie in het geheel en dragen 
bij aan de continuïteit en harmonie. Continuïteit en harmonie berusten op consensus over 
fundamentele waarden en dat is het vertrekpunt in het denken over het sociaal handelen. 
Bijvoorbeeld: ‘het gaat in ons verpleeghuis om betrokken zorg’ of ‘de overheid staat een 
participatiesamenleving voor’. Mensen oriënteren zich op individu overstijgende waarden en 
normen in een sociaal systeem en dat bepaalt hun handelen. 
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Een heel andere invalshoek, vanuit de Chicago School en het sociaal behaviorisme, heeft 
George Mead. Hij legt in het begrijpen van gedrag en van het sociale leven de nadruk op 
communicatie (Laeyendecker, 1981). Communicatie ligt aan de basis van 
werkelijkheidsconstructies en vindt plaats door de zingeving aan symbolen (symbolisch 
interactionisme). Door herhaling ontstaan er gebruiken, losstaand van de individu(en); ze 
worden een sociaal feit. Het symbool verwijst naar een betekenis: zwaaien is geen 
bewegende arm maar een groet. Of: de uitspraak ‘er lopen grijze pakken op de gang’ 
verwijst naar de aanwezigheid van adviseurs en de verwachting dat er iets staat te gebeuren. 
Die interpretaties zijn niet aangeboren maar zijn ontstaan door sociale interactie. Orde 
berust bij Mead op communicatie door middel van het uitwisselen van symbolen. Mead is 
met zijn theorie over de rol van communicatie in het handelen een inspiratiebron geweest 
voor de in paragraaf 3.1.2 door ons besproken Habermas. 
 
Terwijl het symbolisch interactionisme de handelende persoon/personen als uitgangspunt 
neemt (micro-sociologie), koppelt Anthony Giddens in zijn structuratietheorie individueel 
gedrag (micro) en sociale systemen (macro) aan elkaar. De handelingsvrijheid van een 
persoon wordt begrensd door regels (patronen die mensen volgen) en historisch en sociaal 
bepaalde structuren met bronnen (autoriteit en materieel). Maar de individu heeft zelf ook 
mogelijkheid om normatief gedrag te ontwijken of zelf met zijn gedrag te beïnvloeden en 
systemen te veranderen (Scott & Marshall, 2005). De mate van vertrouwen die mensen in 
deze structuren hebben, bepaalt of er (sociale) stabiliteit of verandering is. Zo produceert en 
reproduceert sociaal handelen sociale structuren en is er wisselwerking tussen individu en 
sociale structuur. De taak van de adviseur is veelal om te beïnvloeden – om een verandering 
te bewerkstelligen. De theorie van Giddens laat zien dat die beïnvloeding niet als 
vanzelfsprekend tot resultaat leidt. Sociale structuren reproduceren zichzelf en als er dwang 
is tot veranderen kunnen individuen die dwang proberen te ontwijken of de verandering in 
een andere richting proberen te beïnvloeden. 
 
De wisselwerking tussen individu en structuur/onderdelen van de samenleving komt ook in 
het werk van Pierre Bourdieu aan de orde (Bourdieu, 1972/2007). Bourdieu introduceert het 
begrip ‘veld’ (champ). De individu bevindt zich in een of meerdere velden, bijvoorbeeld die 
van de kunst, de politiek, de gezondheidszorg. De velden overlappen elkaar deels. Binnen 
een veld gelden specifieke regels en is er strijd om de (schaarse) middelen. Om in die strijd 
mee te doen heb je, wat Bourdieu noemt, ‘kapitaal’ nodig. Invloed in een veld verkrijg je 
door kapitaal in de vorm van bijvoorbeeld geld (economisch), kennis en vaardigheden 
(cultureel), relaties (sociaal) en taalbeheersing (linguïstisch kapitaal).  
 
Om verder te kunnen komen in een veld of zich te kunnen handhaven, ontwikkelen de 
individuen onbewust een manier van waarnemen, denken en handelen. Dat noemt Bourdieu 
de ‘habitus’. De habitus wordt door een samenspel van individuen gevormd en neemt 
structurele vormen aan, die vervolgens weer het gedrag van mensen beïnvloeden. Als 
voorbeeld: Yolande Witman beschrijft dat in een academisch ziekenhuis de 
gezagsverhouding in een groep medisch specialisten voornamelijk wordt bepaald door de 
medische habitus (Witman, 2008). Een afdelingshoofd kan gezag ontlenen aan klinische, 
wetenschappelijke, professionele of collegiale ‘disposities’. De klinische dispositie draagt het 
meest bij aan het gezag van het afdelingshoofd. In de organisatieadvieswereld is, naar wij 
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weten, geen onderzoek gedaan naar de ‘consultancy habitus’. Maar als dat onderzoek zou 
zijn verricht, dan is het nog maar de vraag of het samenspel van individuen (adviseurs) reeds 
structurele vormen heeft aangenomen en tot een habitus leiden. Medici vormen een 
eenduidiger groep dan organisatieadviseurs en zij hebben als professie een langere historie. 
In paragraaf 2.2 hebben we reeds geconstateerd dat het adviesvak in ontwikkeling is en dat 
de beoefenaren zich vooralsnog beperkt als collectief organiseren. Organisatieadvies is een 
zwak sociaal veld. 
 
Neil Fligstein en Doug McAdam bouwen voort op het werk van Giddens en Bourdieu en 
expliciteren nadrukkelijker het meso-niveau (Fligstein & McAdam, 2012). Giddens staat 
volgens Fligstein c.s. nauwelijks stil bij (de wil tot) collectieve actie van individuen. Ook bij 
Bourdieu missen Fligstein c.s. de collectieve actie van personen die tot transformatie leidt. 
Bourdieu gaat immers uit van de invloed van een veld op de persoon en hoe de persoon 
acteert om zijn belangen te verwezenlijken. De ‘theory of fields’ van Fligstein en McAdam is 
gericht op het verklaren van stabiliteit en verandering, die door sociale actoren (individuen) 
in afgebakende sociale systemen (velden) worden bereikt.  
 
De theorie van Fligstein c.s. vinden we om twee redenen interessant. Ten eerste omdat 
adviseurs tot taak hebben om verandering te bewerkstelligen en Fligstein c.s. laten zien dat 
er ondanks de ‘systeemdwang’ of een ‘belangenevenwicht’ te veranderen valt. Fligstein c.s. 
leggen de nadruk leggen op de wil tot collectieve actie en het mobiliseren hiervan, zodat een 
transformatie tot stand komt. Fligstein c.s. kennen daarbij een grotere invloed aan de 
individu toe, dan de andere hiervoor beschreven wetenschappers. Zij noemen de 
beïnvloedende factor de ‘social skill’ van de individu (de social skill wordt hierna uitgebreider 
beschreven). Theoretisch gezien draagt het handelen van adviseurs bij aan verandering als zij 
social skill bezitten en deze in weten te zetten. 
 
Ten tweede is in paragraaf 2.5 aan de orde gekomen dat de adviseur in een institutioneel-
maatschappelijke context werkt. De adviseur zou, naast de toegevoegde waarde voor de 
organisatie(s), ook maatschappelijk gezien een te expliciteren bijdrage moeten leveren als 
‘steunbeer van de samenleving’ (Strikwerda, 2009). We komen daar later in dit hoofdstuk 
nog op terug (paragraaf 3.3.1), omdat de vraag naar de maatschappelijke bijdrage van het 
organisatieadvieswerk steeds meer gehoord wordt. Voor nu willen we aangeven dat de 
handelingstheorie van Fligstein en McAdam een interessant theoretisch kader kan vormen 
voor een dergelijk onderzoek naar de maatschappelijke bijdrage van adviseurs. Daarom 
bespreken we de theory of fields op deze plaats uitgebreider en zullen we er bij de 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek in hoofdstuk 8 op terug komen. 
  
De theory of fields bestaat uit drie onderdelen – drie niveaus (Fligstein & McAdam, 2012): 
1. Het strategisch handelingsveld op meso niveau:  
Strategische handelingsvelden vormen de basis van collectief handelen in onze samenleving. 
Bijvoorbeeld: de land- en tuinbouw, de economie, de gemeenschap (‘civil society’). In een 
veld zijn er gedeelde beelden over het doel van het veld, de relaties tot andere velden en de 
regels binnen het veld. In een veld zijn er zo te noemen ‘incumbents’ te onderkennen 
(‘bekleder van het ambt’ – in de literatuur ook wel ‘members’ genoemd), die invloedrijk zijn 
en gericht zijn op stabiliteit in het veld. En er zijn ‘challengers’ (uitdagers), die een niche-
positie innemen. Challengers kennen de dominante logica in het veld maar hebben een 
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alternatieve visie. Ze draaien mee in het systeem tot ze de kans zien om hun alternatieven te 
adresseren en door te drukken. 
 
2. Een kluwen van naast gelegen velden en velden op afstand op macro niveau: 
De kansen en bedreigingen voor een bepaald veld komen veelal voort uit de relatie met deze 
bredere omgeving. Nieuwe velden of transformaties binnen velden zijn vaak het gevolg van 
destabiliserende processen in deze bredere omgeving. 
 
3. De social skill op micro niveau: 
‘Social skill highlights the way in which individuals or collective actors possess a highly 
developed cognitive capacity for reading people and environments, framing lines of actions 
and mobilizing people in the service of broader conceptions of the world and of themselves’ 
(Fligstein & McAdam, 2012, pg. 17). Sociale vaardigheid speelt dus in op het collectieve 
belang en houdt in essentie in, dat je je kunt inleven en verplaatsen in de ander. Sociale 
vaardigheid zorgt ervoor dat je samenwerking en een gedeelde zingeving kunt bevorderen. 
En dat leidt dan tot control in een gegeven context en handhaving van de status quo of tot 
een gedeelde visie op verandering.  
Social skill is een individuele kwaliteit. Wat individuen met de social skill doen is afhankelijk 
van de rol die ze in een veld hebben. In stabiele velden zijn ze degenen die het veld 
betekenis geven en reproduceren en de status quo handhaven. In dynamische velden zijn 
het de ondernemers, die anderen weten te mobiliseren om een coalitie op te bouwen. 
 
Fligstein en McAdam plaatsen met de theory of fields het handelen van individuen en de 
interactie en betekenisgeving tussen individuen in een context van micro-, meso- en 
macroniveau. De drie niveaus zijn met elkaar verbonden. Door elk niveau en de samenhang 
met de andere niveaus te onderzoeken, komen Fligstein en McAdam tot verklaringen voor 
stabiliteit en verandering. 
 
Resumerend 
Om het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk te kunnen verkennen, is de 
vraag aan de orde van waaruit we het gedrag en het handelen van adviseurs kunnen 
begrijpen. En ook is aan de orde is of adviseurs – geredeneerd vanuit handelingstheorieën -  
met hun handelen individuen en sociale systemen kunnen beïnvloeden. 
 
Het uitgangspunt van de handelingstheorieën is, dat handelen zinvol is voor de actor(en) en 
dat handelen in zijn verloop op anderen is betrokken: sociaal handelen. Sociale systemen 
ontstaan doordat individuen de collectiviteit in hun handelen uitdragen (Weber). Sociaal 
handelen produceert en reproduceert sociale systemen. De bindende factoren in sociale 
systemen zijn ondermeer: gedeelde waarden (Parsons), gedeelde zingeving aan symbolen 
(Mead) en een ‘habitus’ (Bourdieu). Daardoor ontstaat stabiliteit en wordt de reproductie 
bestendigd. Maar aan die stabiliteit valt te tornen. Er is een wisselwerking tussen micro 
niveau (individuen) en macro niveau (sociale systemen). Individuen kunnen proberen 
normatief gedrag te ontwijken of met hun eigen gedrag proberen te beïnvloeden (Giddens). 
Of individuen in staat zijn om te beïnvloeden, is afhankelijk van hun sociale vaardigheid en 
van de mate van stabiliteit in een veld (sociale systeem) en tussen de velden (Fligstein c.s.). 
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Vanuit de handelingstheorieën bezien, zullen adviseurs met hun handelen zowel 
reproduceren en de stabiliteit (op onderdelen) handhaven, als proberen om (op onderdelen) 
de reproductie te doorbreken en verandering te creëren op het niveau van groepen en 
sociale systemen. Vanuit dit perspectief zou het ook mogelijk moeten zijn om de 
maatschappelijke bijdrage van adviseurs, die nu nog nauwelijks is geëxpliciteerd, te 
onderzoeken. De maatschappelijke bijdrage van het organisatieadvieswerk is een actueel 
thema maar gaat voorbij aan de vraagstelling van dit proefschrift. 
 
We gaan nu verder met de vraag of en zo ja, hoe er aan het handelen een kwalificatie van 
‘juist’ of ‘goed’ (of onjuist en fout) is toe te kennen, omdat ‘professioneel handelen’ een 
moreel oordeel in zich draagt: het handelen is professioneel of onprofessioneel. 
 
 

3.1.2 Moraliteit en handelen 
 
Aan het sociaal handelen is de meer filosofische vraag te koppelen welke normatieve 
implicaties het menselijk handelen heeft (Cohen, 2000). Cohen meent dat het ethische 
perspectief op het sociaal handelen door Jürgen Habermas is ‘gerevitaliseerd’, omdat hij in 
zijn werk waarde hecht aan de normatieve implicaties van het sociaal handelen en het 
onderzoeken van die implicaties. Habermas is te typeren als een exponent van de kritische 
sociologie voortkomend uit de Frankfurter Schule (Heysse, Rummens & Tinnevelt, 2007). De 
kritische sociologie is niet tevreden met neutraal, ‘waardevrij’ onderzoek met de nadruk op 
de vaktechnische kant van het uitvoeren van onderzoek. Onderzoek moet in de ogen van 
kritische sociologen vooral bijdragen aan de emancipatie van alle mensen (De Jager & Mok, 
1983). 
 
We gaan nu uitgebreider in op het gedachtegoed van Habermas en de in ons land door 
Habermas geïnspireerde Kunneman om een brug te kunnen slaan naar een perspectief op 
professioneel handelen. 
 
Voor Habermas bestaat het begin van alle samenleven uit twee mensen die met elkaar 
spreken: taalhandelingen uitwisselen - een uiting met een betekenis (Heysse, Rummens & 
Tinnevelt, 2007). We kunnen een uitspraak alleen begrijpen als we weten welke argumenten 
de spreker zou kunnen aanvoeren om de geldigheid van zijn taalhandeling in een discussie 
aan te tonen. Habermas noemt dat: Geltungsbasis der Rede. Weten wat een concrete 
taalhandeling betekent, is weten hoe de spreker die aanspraken kan rechtvaardigen in een 
discussie. 
  
Volgens Habermas staan we voor de vraag welke redenen het handelen van mensen 
bepalen: Technische of pragmatische redenen? Morele redenen? Subjectieve behoeften of 
verlangens? (Heysse, Rummens & Tinnevelt, 2007). Habermas onderscheidt naast het sociaal 
handelen, dat intersubjectief is, het doelrationeel handelen. Doelrationeel handelen is 
gericht op resultaat.  
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Er komen in het werk van Habermas drie grondvormen (logica’s) van handelen voor 
(Koningsveld & Mertens, 1989): 
Doelrationeel handelen: 
1. Instrumenteel handelen:  
Instrumenteel handelen is het realiseren van vooraf omschreven doelen en opvolgen van 
technische adviezen. Instrumenteel handelen wordt in de rationele probleemoplosmethode 
gebruikt. 
2. Strategisch handelen:  
Strategisch handelen gaat vooraf aan het instrumenteel handelen: er wordt op basis van een 
interpretatie van andermans bedoelingen (‘strategen’; tegenspelers) tot een rationele 
doel/middelenkeuze gekomen. Er kunnen conflictsituaties ontstaan als actoren gericht zijn 
op de maximalisering van het eigen belang. Het resultaat kan een toegespitst conflict zijn, 
waarbij de wederzijdse doelen elkaar uitsluiten of een gematigd conflict met een 
compromis. 
Sociaal handelen:  
3. Communicatief handelen:  
Communicatief handelen is door overleg tot een gemeenschappelijke probleemdefinitie 
komen. Habermas noemt dit: Verständigung.  
Dit wordt consensueel handelen genoemd als de definitie van de situatie stilzwijgend wordt 
verondersteld. Consensueel handelen is een verkorte vorm van communicatief handelen 
met een gegeven situatiedefinitie. 
 
Interferentie tussen handelingslogica’s 
Aan deze vormen van handelen zijn ook de begrippen leefwereld en systeem te koppelen 
(Heysse, Rummens & Tinnevelt, 2007). De leefwereld is in het perspectief van Habermas een 
samenwerkingsverband op basis van wederzijds overleg. Communicatief handelen is het 
uitgangspunt, met als structurele elementen: cultuur, samenleving en persoon. In onze 
huidige complexe samenleving is wederzijds overleg een te beperkt mechanisme om tot 
samenwerking te komen. Daarom hebben we in de loop van de geschiedenis toevlucht 
genomen tot andere sturingsmechanismen (‘sturingsmedia’), zoals geld en macht. Die 
setting noemt Habermas een systeem. In een systeem wordt op handelingen gestuurd 
zonder overleg. In een systeem gaan deelnemers alleen op een strategische en 
instrumentele manier met elkaar om. Dat kan ontaarden in het overvleugelen van het 
communicatieve handelen door een systeem. Habermas’ bekende these over de kolonisatie 
van de leefwereld gaat daarover: het vermogen om de zin of de betekenis van 
gebeurtenissen te erkennen raakt aangetast.  
 
Kunneman (1996) plaatst een ‘overgangsgebied’ tussen leefwereld en systeem. De 
leefwereld betreffen privérelaties en informele groepen. Een systeem bestaat uit bedrijven, 
markten en staatbureaucratieën. Daartussen zitten in het overgangsgebied het 
onderwijssysteem, gezondheidszorg, welzijnswerk, massamedia, juridische en politieke 
instituties. De grenzen tussen de drie domeinen zijn beweeglijk. De interferentie tussen 
systeemlogica en de logica van de communicatieve processen is per definitie in een 
voortdurende strijd verwikkeld. Je kunt systeem en leefwereld echter niet scheiden en moet 
kijken hoe je het beste met beide logica’s om kunt gaan.  
 



 

Adviseurs aan de slag 45 

Kunneman stelt dat het voor professionals in hun professionele handelen belangrijk is om de 
interferentie tussen strategische en oplossingsgerichte handelingsvormen (systeem) en 
communicatieve handelingsvormen (leefwereld) te kunnen hanteren (Kunnenman, 1996, pg. 
242, 243). In het verlengde hiervan omschrijft Kunneman het begrip ‘normatieve 
professionaliteit’. Daarbij gaat het om de verhouding tussen de deskundologische inzichten 
uit bijvoorbeeld de bedrijfskunde en organisatietheorie enerzijds en communicatie met 
betrokkenheid, respect en sensibiliteit anderzijds. Het begrip normatieve professionaliteit 
wordt later omgedoopt in ‘normatieve professionalisering’ om het voortdurende leerproces 
naar de vraag ‘wat goed handelen is’ te benadrukken (Jacobs c.s., 2008). Daar gaan we in de 
volgende paragraaf nader op in. 
 
Resumerend 
Aan het handelen en de betekenis ervan zit ook een normatieve component, stelt Habermas. 
Hij onderscheidt: (1) het sociaal handelen (communicatief handelen), waarbij overleg over 
de zin van de gebeurtenissen centraal staat en (2) het doelrationeel handelen, waarbij op 
handelingen wordt gestuurd zonder overleg. Doelrationeel handelen kent twee vormen van 
handelen: instrumenteel en strategisch. Deze vormen van handelen zijn belangrijk omdat ze 
van andere logica’s en sturingsmechanismen uitgaan dan communicatief handelen. 
Communicatief handelen en doelrationeel handelen - twee werelden - kunnen botsen. Het 
kunnen omgaan met de interferentie tussen de twee werelden is volgens Kunneman een 
belangrijk opgave voor professionals. Hij noemt die opgave ‘normatieve professionaliteit’: 
het kunnen hanteren van de verhouding tussen de bedrijfskundige en 
organisatietheoretische inzichten enerzijds en communicatie met betrokkenheid, respect en 
sensibiliteit anderzijds. Het voortdurende leerproces naar de vraag wat goed handelen is, 
wordt normatieve professionalisering genoemd. 
 
 

3.2 Professioneel handelen 

 
De noties van Habermas en Kunneman zijn op het niveau van samenlevingen en sociale 
systemen te bekijken maar ook op het niveau van groepen en individuen. Sociaal handelen 
start immers, zoals is weergegeven aan het begin van paragraaf 3.1, met het toekennen van 
een betekenis aan individueel handelen. Zoals we hebben gezien koppelt Habermas een 
ethisch, normatief aspect aan het handelen. Dit is door te trekken naar de opvatting dat 
moraliteit inherent is verbonden aan professioneel handelen (Jacobs c.s., 2008, Kunneman 
1996). Met andere woorden: het handelen is verbonden met expliciete of impliciete 
‘standaarden’ of opvattingen over goed/juist gedrag en fout/onjuist gedrag. Die standaarden 
zijn niet statisch: ze zijn onderhevig aan debat en aan leerprocessen. Door ze te benoemen 
en te onderzoeken dragen ze bij aan de ontwikkeling van het professioneel handelen. In 
deze studie volgen we deze lijn. Als we het straks in paragraaf 3.3 over het professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk gaan hebben, dan zit daar een moreel vraagstuk aan 
vast. We zullen zoeken naar normatieve principes voor het uitvoeren van het advieswerk. 
Die normatieve principes zijn input voor het doorgaande debat en de leerprocessen over 
professioneel handelen in het organisatieadvieswerk. 
 
Maar voordat we naar het organisatieadvieswerk overstappen, verkennen we eerst een 
meer algemeen perspectief over professioneel handelen. We stellen de vraag aan de orde 
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wanneer handelen als professioneel te beschouwen is. Welke gedragspatronen worden als 
goed, minder goed en als onprofessioneel beschouwd en wie geeft daar een oordeel over? 
In de bestudeerde literatuur zien we dat er via twee invalshoeken naar het professioneel 
handelen wordt gekeken: vanuit het perspectief van de professional zelf en vanuit het 
perspectief van de samenleving, het maatschappelijke debat. We beginnen met het 
perspectief van de professional. 
 
 

3.2.1 Professioneel handelen bezien vanuit de professional 
 
Maister (1999) heeft professioneel handelen bezien vanuit opvallende gedragskenmerken 
van professionals in dienstverlenende organisaties. Professionals hebben voortdurend 
uitdagingen nodig en willen constant kunnen groeien; anders verliezen ze hun belangstelling 
en worden ze ongedurig. Professionals moet je dus niet in een werkomgeving met 
dichtgetimmerde standaarden zetten. Desalniettemin hebben professionals volgens Maister 
behoefte aan ondubbelzinnige doelen en maatstaven voor succes. Ook hebben ze behoefte 
aan bevestiging, vertrouwen en respect. Dat heeft te maken met hun (fundamentele) 
onzekerheid en de onduidelijkheid die bestaat over wat ‘goed werk’ is in de professionele 
wereld. 
 
Volgens Weggeman zijn er vijf kenmerkende karakteristieken van de professional: het 
beschikken over gespecialiseerde kennis, het streven naar autonomie, de behoefte aan 
identificatie met de beroepsgroep, de sterke beroepsethiek en het hanteren van 
professionele standaarden (Weggeman, 2007). Deze karakteristieken komen ook in andere 
omschrijvingen van professionals voor. Van Delden bijvoorbeeld, definieert professionals als 
dienstverleners met kennis (Van Delden, 2011). Sterke motivatie en onafhankelijk gedrag 
horen bij de professional en dan kan er spanning ontstaan op terreinen waar men 
afhankelijk is van anderen. ‘Professionals functioneren autonoom, zijn daar ook trots op, 
maar zien vaak slecht waar ze anderen (collega’s, leiding, klanten, financiers) nodig hebben.’ 
(Van Delden, 1993, pg. 188). 
 
Weggeman (2007) maakt een onderscheid tussen karakteristieken van ‘I-profs’ en ‘R-profs’. 
In een, wat hij noemt ‘geforceerde dichotomie’, is het verschil dat de improviserende, 
innoverende professional (I-prof) radicaal nieuwe informatie maakt, flexibel en creatief is en 
patronen doorbreekt. De routinematig werkende professional (R-prof) is met het 
ontwikkelen van patronen bezig, is efficiënt en geconcentreerd en vooral gericht op het 
verbeteren, zo niet overtreffen van bestaande normen en standaardpraktijken. Voorbeelden 
van R-profs zijn volgens Weggeman chirurgen en uitvoerende musici en van I-profs 
architecten, advocaten en adviseurs. Van Delden voegt een derde type professional toe: de 
frontlinieprofessional. Deze professional heeft een praktisch georiënteerde werkstijl in een 
context van weerbarstige gelaagde problemen en is in staat een brede interventie in te 
zetten – van hemzelf of van een professional uit een andere discipline (Van Delden, 2011). 
Een voorbeeld van een frontlinieprofessional is een medewerker, die in dienst is van een 
GGZ-instelling en is gestationeerd in een multidisciplinair team in een wijk ten behoeve van 
de zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis. 
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Het type professional waar wij het in dit werk over hebben, de adviseur, wordt door 
Weggeman ingedeeld in de categorie I-profs, waar de invloed van kennis, de behoefte aan 
autonomie en de improvisatie kenmerkend in het handelen zijn. Meij (2008) stelt, dat in die 
handelingsvrijheid het zelfstandig (kunnen) oordelen door veel auteurs wordt aangewezen 
als de plaats waar het professionele handelen tot haar recht komt. ‘Als het professionele 
handelen ergens een huis heeft, is het wel in het oordelen’ (Mey, 2008, pg. 97).  
 
Strikwerda (2009) voegt een dimensie aan de ‘autonomie’ toe, namelijk de maatschappelijke 
dimensie. Strikwerda plaatst de professional als tegenhanger van de amateur. De 
professional is hoogopgeleid en heeft handelingsvrijheid nodig. Handelingsvrijheid is nodig 
om enerzijds vakmanschap te kunnen tonen om een probleem professioneel op te lossen. 
Anderzijds is die vrijheid nodig om de gelofte aan een roeping (profiteri) en de daarmee 
verbonden waarden te kunnen waarmaken. Dat laatste heeft volgens Strikwerda als 
consequentie dat professionals zich bewust moeten zijn van hun specifieke 
maatschappelijke rol en hun verplichtingen tegenover de samenleving. En dat impliceert dat 
de professional in staat moet zijn om zijn/haar vrijheid in te perken en zijn/haar oordeel 
ergens op moet baseren. We hebben gezien dat professionals oordelen op basis van 
professionele standaarden, beroepsethiek en identificatie (Weggeman, 2007). Maar wat 
maakt dat hun oordeel leidt tot ‘goed werk’? 
 
Om te weten wat ‘goed werk’ is, is het aan de individuele professional om voortdurend te 
blijven werken aan professionalisering. Maas (2004) geeft een aantal kenmerken van de 
professionalisering van individuele interim-managers maar die kunnen evenzeer voor 
organisatieadviseurs (of dokters, notarissen etc.) gelden. Professionalisering betreft volgens 
Maas vooral de beroepsbeoefenaar in zijn context. Volgens Maas vergt professionalisering 
van de individuele beroepsbeoefenaar een reflectieve houding. Een belangrijke reflectieve 
vraag is wat de beroepsbeoefenaar tot zijn specialisatie acht en wat niet: welke technische 
expertise heeft de adviseur in huis? Naast reflectie op de eigen technische expertise is er ook 
reflectie op een tweetal andere niveaus nodig: het niveau van de eigen rol en van de 
beroepsmatige positionering (Maas, 2004; Weggeman, 2007).  
Vanuit de wijze van zien van de eerder benoemde ‘normatieve professionaliteit’, is een 
dimensie toe te voegen aan het reflecteren op de technische expertise (zoals Maas die 
omschrijft), namelijk: reflectie op de waardegeladenheid van professionele keuzes, 
handelingen en beslissingen (Jacobs c.s. (2008)). Dus naast reflectie over ‘kan ik het’ is er ook 
reflectie nodig op ‘ik kan het maar is het in deze situatie juist?’. Reflecteren is dan het 
hanteren van meerdere spiegels tegelijkertijd. 
 
Het reflecteren is in de literatuur een belangrijk ‘basisthema’, een grondhouding, in het 
professioneel handelen. Donald Schön (1991) zette het reflecteren in de tachtiger jaren op 
de kaart als tegenwicht ten opzichte van de dominantie van de technische rationaliteit: 
reflection in action als een legitieme vorm van ‘professional knowing’. Reflectie vindt niet 
alleen plaats op individueel niveau maar ook op een collectief niveau – op het niveau van 
meerdere beroepsbeoefenaren. Reflectie wordt op het niveau van de groep professionals als 
oplossing voor de ‘normloosheid’ in de beroepsuitoefening gezien (Noordegraaf c.s., 2011). 
De door Noordegraaf c.s. geconstateerde variëteit en versnippering in het werk van 
professionals moet volgens de auteurs niet met verplichtende vormen van professionaliteit 
worden afgewezen, maar als vakinhoudelijk gegeven worden gezien, waarop gezamenlijk te 
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reflecteren valt. In plaats van versnipperde professionalisering ontstaat dan verbindende 
professionalisering. 
 
Ook in het opleiden van professionals in spé is het kunnen reflecteren een belangrijk thema. 
Aukes (2008) heeft voor artsen ‘het dobbermodel’ ontwikkeld. De reflectieve dokter dient 
op verschillende manieren te kunnen reflecteren als ingrediënt van professioneel gedrag. In 
het kort komt het dobbermodel op het volgende neer: de dobber is een metafoor voor de 
dokter als reflectieve professional in actie. Het water symboliseert de klinische context en de 
cultuur. Boven het water steekt het zichtbare gedrag van de dokter. Onder water zitten 
verschillende lagen van denken: klinisch redeneren (probleemoplossend gericht), 
wetenschappelijke reflectie (gericht op evidence based medicine), persoonlijk reflecteren 
(gericht op balans) en onbewust denken (zoals rationele en irrationele gedachten, gevoelens 
en intuïtie). 
 
Aukes onderscheidt 3 profielen van reflectief gedrag: (1) een dobber die in balans is 
(adequate reflectie); (2) een dobber die kopje onder gaat (inadequate reflectie: het 
onvermogen om met onzekerheid of complexiteit op klinisch, wetenschappelijk of 
persoonlijk vlak om te gaan) en (3) een dobber die drijft (oppervlakkige reflectie of het 
ontbreken van reflectie). In het model van Aukes kan het gedrag van de patiënt ook als een 
dobber in de vijver worden opgevat. De arts-patiënt relatie is dan een interactie tussen twee 
dobbers. 
 
We zijn wat uitgebreider ingegaan op het thema reflectie als onderdeel van het 
professioneel handelen, omdat reflectie ook een belangrijke rol speelt in de normatieve 
uitspraken over het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk, zoals we in 
paragraaf 3.3 zullen zien. Korringa (2010) noemt bijvoorbeeld expliciet het dobbermodel als 
inspiratiebron voor de manier van kijken naar reflectie voor organisatieadviseurs. Maar 
voordat we daar op ingaan bekijken we eerst het professioneel handelen vanuit het 
perspectief van de samenleving. 
 
Resumerend zijn belangrijke elementen in het professioneel handelen vanuit het perspectief 
van de professional: 

 het eigen vakmanschap en de technische expertise; 

 vrijheid in handelen en oordelen; 

 reflectie, als mechanisme dat het vakmanschap en de vrijheid onderzoekt en een 
corrigerende of legitimerende werking heeft.  

Deze onderwerpen komen in paragraaf 3.2.3 terug als essentiële aspecten van het 
professioneel handelen. 
 
 

3.2.2 Professioneel handelen in het maatschappelijke debat 
 
In het maatschappelijke debat over het professionele handelen gaat het vooral over de 
positie en ruimte die de professional inneemt, door de nadruk te leggen op zijn/haar 
professionele kennis en op grond daarvan autonomie te claimen. Is de professional de 
allesweter die naar eigen goeddunken kan handelen? Of is die tijd gepasseerd? De 
opvattingen daarover zijn verschillend. 
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Meij (2008) meent dat de tijd van de professional als allesweter voorbij is. Hij spreekt over 
post-professionaliteit. Zijn redenering is als volgt: handelingen van professionals steunen 
voor een belangrijk deel op voorschrijvende oordelen. Zij hebben betrekking op het goede. 
Maar wanneer zijn handelingen goed? Habermas geeft drie betekenissen van ‘goed’: 
- goed in de zin van een bepaald doel bereiken (pragmatisch) 
- goed in verband met een persoonlijke levensstijl/levensloop die iemand kiest (esthetisch) 
- goed in moreel opzicht – recht doen aan alle betrokkenen en hun wensen, belangen en 
rechten (moreel). 
 
Meij vindt dat het pragmatische oordelen aan de professional is. Het esthetische oordelen 
gunt hij ook de professional maar hij wil er wel en public over mee kunnen praten.  
Wat betreft het morele oordeel kan er volgens Meij geen afscherming plaatsvinden van 
voorrechten, tradities en conventies. De professional is slechts medespreker in het publieke 
onderzoek naar de morele juistheid van haar oordelen. Op dit punt is het voorgoed 
afgelopen met de professionele autonomie – aangeduid met post-professionaliteit.   
Ook bij Van Houten (2008) staat de professional niet centraal. Hij pleit voor een hoog 
dialogisch gehalte van het professionele handelen. De cliënt komt daarbij aan het woord en 
wordt gerespecteerd. Cliënt èn professional zijn morele actor en daarbij staat de 
professional niet meer centraal. 
 
In het vroege werk van Friedson (1970) ageert Friedson net als Meij en Van Houten tegen 
een te eenzijdige (machtige) positie van de professional. Maar de balans kan vervolgens ook 
doorslaan. In 2001 constateert Friedson dat de ziel uit het professionele handelen is gehaald. 
Zonder morele substantie wordt professioneel handelen louter geleid door economische en 
politieke belangen òf door de vraag van de consument/cliënt. Het is aan de professional om 
hier als het ware boven te staan en ervoor te waken dat kennis en middelen ten dienste van 
het publieke domein goed worden ingezet en dat dit op een goede manier gebeurt. Dit 
noemt Friedson ‘the third logic’ – de logica van het ‘professionalisme’ naast de logica van de 
markt (waar de vraag van de consument heerst) en de logica van het management (waar 
managers en bestuurders heersen). 
 
Smid & Dubbeldam (2011) constateren in een overzichtsartikel over de professionalisering 
als kader voor het besturen en veranderen van organisaties dat de drie logica’s van Friedson 
in balans moeten worden gehouden. ‘..het is de kunst in het spel van management, 
professionals en cliënten om de drie waardegebieden in balans te krijgen en te houden’ 
(Smid & Dubbeldam, 2011, pg. 10). Het gaat dan om de waarde van het werk voor klanten 
(klantwaarde), de waarde van het werk voor professionals (medewerkerswaarde) en de 
waarde van het werk voor de continuïteit van de organisatie en de betekenis voor de 
omgeving (organisatiewaarde). 
 
Resumerend is te stellen dat in het maatschappelijke debat tot uitdrukking komt, dat 
professioneel handelen onder het vergrootglas ligt. Enerzijds gaat de professional er niet 
meer alleen over. Anderen hebben ook een oordeel over wat professioneel handelen 
inhoudt of zou moeten inhouden en hoeveel ruimte er voor het unieke oordeel van de 
professional is. Anderzijds moet de professional zelf ervoor waken dat zijn bijdrage niet ‘als 
het kind met het badwater wordt weggegooid’. De professional moet voorkomen 
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overvleugeld te worden door de logica’s van de consumenten en van het management. De 
combinatie van inmenging in het professioneel handelen door derden en het opkomen voor 
de logica van het professionalisme betekent, dat de professional zich niet aan het 
(maatschappelijke) debat over zijn bijdrage in de samenleving kan onttrekken. 
 
 

3.2.3 Vier essentiële aspecten van het professioneel handelen 
 
We hebben bekeken hoe vanuit de optiek van de professional tegen het professioneel 
handelen is aan te kijken, waarbij (1) vakmanschap en expertise, (2) vrijheid van oordelen en 
handelen en (3) reflectie als corrigerend mechanisme de essenties vormen. Daarnaast 
hebben we gezien dat professioneel handelen deels onderdeel is geworden van het 
maatschappelijke debat. In dat debat speelt dat de (morele) vrijheid in het professionele 
handelen moet worden ingeperkt. Maar zijn er ook tegengeluiden, die ervoor waarschuwen 
dat het kind niet met het badwater moet worden weggegooid: de professional moet de 
hoeder zijn van zijn vakmanschap en ervoor zorg dragen dat deze op een goede manier 
wordt ingezet. Dat levert een vierde perspectief op: (4) de balans in het handelen tussen de 
logica’s van het professionalisme, de markt en het management. Het is (ook) aan de 
professional om deze balans te bewaken. 
 
In tabel 3.a geven we ter afsluiting van de paragraaf 3.2 een overzicht van de genoemde vier 
essentiële aspecten van professioneel handelen die we in de literatuur hebben gevonden, 
met de namen van de auteurs die we in deze paragraaf hebben aangehaald. 
 
Aspect professioneel handelen Auteur Onderwerp 
1. Het eigen vakmanschap en 

de technische expertise 
Maister (1999) Geen (dichtgetimmerde) 

standaardisatie 
Weggeman (2007) Vakkennis 
Van Delden (1993; 2011) Dienstverlener met kennis 
Maas (2004) Eigen specialisatie kennen 

 

   

2. Vrijheid in handelen en 
oordelen 

Weggeman (2007) Autonomie 
Van Delden (1993) Autonoom functioneren 
Strikwerda (2009) Handelingsvrijheid 
Meij (2008) Oordelen 

 

   
3. Reflectie Strikwerda (2009) Verplichting tov samenleving 

Weggeman (2007) Ahv. standaarden, ethiek, 
identificatie 

Maas (2004) Reflectie op meerdere niveaus 
Jacobs (2008) Reflectie op keuzes 
Schön (1991) Professional knowing 
Noordegraaf (2011) Collectieve reflectie 
Aukes (2008) / Korringa (2010) Het dobbermodel 
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4. Balans tussen drie logica’s Meij (2008) Professional is geen allesweter 
Van Houten (2008) Cliënt en professional zijn 

morele actor 
Friedson (2001) The third logic 
Smid & Dubbeldam (2011) Klantwaarde, 

medewerkerswaarde en 
organisatiewaarde in balans 

Tabel 3a. Overzicht van vier essentiële aspecten van professioneel handelen 
 
In de volgende paragraaf gaan we in op normatieve uitspraken over professioneel handelen 
in het organisatieadvieswerk. We gaan voor de vier essentiële aspecten van het 
professioneel handelen na wat daarover in de literatuur het organisatieadvieswerk wordt 
aangegeven. 
 
 

3.3 Professioneel handelen in het organisatieadvieswerk: verkenning 
 
In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk hebben we een aantal stappen gezet om het 
thema ‘professioneel handelen’ te verkennen. We zijn begonnen met theoretische inzichten 
over handelen (handelingstheorieën) en hebben vervolgens gezien dat handelen en 
moraliteit met elkaar zijn verbonden. Daarom verstaan we onder professioneel handelen 
van de adviseur het gedrag van de adviseur dat is gericht op de adviesvraag/situatie van de 
klant en dat is geënt op de normatieve principes van het organisatieadvieswerk. In deze 
paragraaf gaan we verder met het verkennen om welke normatieve principes het gaat. 
 
We gaan nu het veld van het handelen in het organisatieadvieswerk in kaart brengen – we 
zetten de ‘kijker’ op het handelen van de adviseur in een opdracht bij de klant, dat 
professioneel genoemd mag worden. Daarbij kunnen we voortbouwen op de vier essentiële 
aspecten van professioneel handelen, die we in paragraaf 3.2.3 hebben geformuleerd: 

 het eigen vakmanschap en de technische expertise; 

 vrijheid in handelen en oordelen; 

 reflectie, als mechanisme dat het vakmanschap en de vrijheid onderzoekt en een 
corrigerende of legitimerende werking heeft; 

 de balans in het handelen tussen de logica’s van het professionalisme, de markt en het 
management.  

Langs de lijn van deze bevindingen kunnen we invulling geven aan het professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk. Dat doen we door te bezien wat in de gangbare 
literatuur over organisatieadvieswerk met betrekking tot de vier essentiële aspecten is 
beschreven.  
 
In de door ons bestudeerde literatuur, worden de uitspraken over professioneel handelen in 
het organisatieadvieswerk voornamelijk gedaan door uitvoerders van organisatieadvieswerk 
en wetenschappers die organisatieadvieswerk onderzoeken. Ook zijn er uitspraken van 
‘buitenstaanders’ die, veelal op verzoek van de uitvoerders van advieswerk, hun visie met de 
uitvoerders delen. 
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Het in kaart gebrachte veld gebruiken we in hoofdstuk 8 om te kunnen duiden, wat we door 
het uitvoeren van de drie empirische studies over het professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk hebben geleerd. 
 
 

3.3.1 Inzichten uit de literatuur over organisatieadvieswerk 
 
In deze paragraaf bespreken we aan de hand van de vier essentiële aspecten van 
professioneel handelen de bevindingen uit de literatuur over organisatieadvieswerk. We 
beginnen met vakmanschap en technische expertise. 
 
Vakmanschap en technische expertise 
De door ons bestudeerde literatuur over organisatieadvieswerk gaat uitgebreid in op het 
vakmanschap en de technische expertise. Daarbij gaat het zowel om expertise ten behoeve 
van het advieswerk (bv. kennis over organiseren en veranderen en het gebruik daarvan) als 
expertise over het advieswerk (bv. over het proces van adviseren). 
 
1. Wetenschappelijke kennis en het toepassen ervan 
Met betrekking tot vakmanschap komt in de bestudeerde literatuur vooral het gebruik van 
wetenschappelijke kennis en de waarde daarvan aan de orde. Markham (2005) vindt dat de 
adviseur (1) gespecialiseerde kennis moet hebben, (2) die kennis moet kunnen toepassen in 
adviesprocessen en (3) organisaties moet kunnen begrijpen. Het tweede punt is specifiek en 
onderscheidend van bijvoorbeeld de manager. Er zijn meerdere auteurs die het adequaat 
gebruik en toepassen van kennis en methodieken als essentiële kwaliteit in het 
organisatieadvieswerk zien. Karsten (2000) stelt dat de kracht van de professie schuilt in het 
vermogen algemene kennis over de managementpraktijken te koppelen aan specifieke 
lokale situaties. 
 
De kennis is bij voorkeur discipline overstijgend, ook wel transdisciplinair genoemd, omdat 
de organisatie- en bestuursvraagstukken dit vereisen (Otto, 2008; Strikwerda, 2009). De 
beoogde resultaten van organisatieverandering moeten op verschillende waardedimensies 
bespreekbaar kunnen worden gemaakt: economisch, technologisch, socio-politiek en naar 
soort gemeenschap. Qua kennis zijn perspectieven en denkkaders uit minimaal de 
organisatieleer, het sociaalsysteem denken, de psychodynamica en organisatieontwikkeling 
nodig, naast de persoonlijke ontwikkeling van de adviseur en zijn verbinding met waarden, 
kennis en vaardigheden (Vansina & Schruijer, 2004). 
 
(Sociaal) Wetenschappelijke kennis moet leiden tot nieuwe of meer effectieve acties 
(Vansina & Schruijer, 2004). Voorwaarde is dan wel dat de kennis implementatievaliditeit 
bezit. Met implementatievaliditeit wordt bedoeld dat de kennis reproduceerbaar en 
toepasbaar is. Implementatievaliditeit impliceert dat er studie is gemaakt van de 
onderliggende veronderstellingen, van de ondernomen acties en de beoogde resultaten. Om 
dat waar te kunnen maken, is er samenwerking tussen wetenschappers en uitvoerders van 
organisatieadvieswerk nodig. Theoretisch gezien is dat mogelijk. Otto (2008) stelt dat in het 
organisatieadvieswerk de toepassing van wetenschappelijk verantwoorde modellen en 
concepten verweven is met een persoonlijk optreden. In het handelen ontwikkelen zich 
persoonlijke praktijktheorieën, gebaseerd op wetenschappelijke concepten en reflectie op 
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het persoonlijke optreden. De in de praktijk gegroeide inzichten zijn vervolgens weer input 
voor de wetenschapper die ze door empirisch onderzoek tot een hoger abstractieniveau kan 
tillen en ze meer toetsbaar kan maken. In de praktijk blijkt de wil onder de uitvoerders van 
organisatieadvieswerk niet zo groot om hun aanpakken ‘te demystificeren’ (De Sonnaville, 
2005). Desalniettemin zou professioneel handelen in het organisatieadvieswerk moeten 
inhouden: 
- het gebruik van wetenschappelijke kennis;  
- het vertalen naar de praktijksituatie; 
- het ontwikkelen van praktijktheorie; 
- en deze vervolgens ‘afstaan’ voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
Kennis, concepten en methoden blijken niet één op één in het handelen te worden terug 
gezien. Heusinkveld c.s. (2006) vonden tijdens onderzoek dat concepten en methoden 
slechts voor een deel bepalend zijn voor de wijze waarop een probleemoplossingsproces in 
de consultancy vorm krijgt. Werr (1999) onderzocht de aanname dat methoden de 
activiteiten in het consultancy proces zouden sturen. Dat bleek niet het geval te zijn. 
Methoden beïnvloeden nauwelijks direct het handelen maar methoden blijken te 
beïnvloeden omdat ze als ‘taal’ worden gehanteerd. De uitkomst van Werr’s onderzoek is 
dat methoden door adviseurs worden gebruikt om (1) met elkaar een werkelijkheid te 
creëren, (2) te overreden of te legitimeren en (3) kennis uit te wisselen. Er zijn ook auteurs 
die het instrumentarium van de adviseur inhoudelijk weinig relevant vinden (Hoebeke, 2000) 
of waarschuwen voor de schijnzekerheid van modellen, waardoor de essentie van een 
probleem niet wordt geraakt (Strikwerda, 2010). 
 
2. Het adviesproces 
De hiervoor beschreven kennis is kennis ten behoeve van het adviseren. Maar de adviseur 
heeft ook kennis nodig over het adviseren zelf: het methodisch handelen in het 
organisatieadvieswerk. Het adviesproces geeft een logisch kader voor het handelen. Het 
adviesproces is te omschrijven. Het standaardwerk over organisatieadvies van Kubr wijdt 
ruim 100 pagina’s aan ‘the consulting process’ (Kubr, 2002). Het organisatieadvieswerk is in 
een ‘how to do’ set van activiteiten verwoord, opgebouwd uit 5 fasen (figuur 3.b). 
 

 
Figuur 3.b: Consulting process volgens Kubr (2002). 
 
De 5 fasen verlopen lineair maar kunnen elkaar ook overlappen of iteratief verlopen. Kubr 
wijst op gelijkende modellen die soms circulair worden weergegeven. In essentie komen de 
diverse modellen neer op een ‘problemsolving’-aanpak (bijvoorbeeld: Cummings & Worley 
(2005); De Haan (2005) en Ooa (2010). Het adviesproces van de Ooa komt later in deze 
paragraaf bij competenties aan de orde). 
  
De weergave van het adviesproces volgens Kubr, zie figuur 3.b, start met de entreefase. 
Deze fase behelst het eerste contact met de klant tot de contractering van de opdracht (of 
de afwijzing). In de diagnosefase vindt analyse van de probleemsituatie plaats. Deze ‘fact 
finding’ eindigt met feedback over de situatie aan de klant, veelal met conclusies en 
aanbevelingen. In de planvormingsfase worden voorstellen ontwikkeld die het probleem 
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moeten oplossen en vindt een keuze plaats voor de oplossing die het best passend is. Dat is 
inclusief het plan van aanpak voor de invoering van die oplossing (implementatie). 
Vervolgens vindt ondersteuning van de implementatie plaats door telkens te checken of 
hetgeen is bedacht in de planvormingsfase nog klopt. Tenslotte wordt het adviesproces 
afgesloten met borgingsactiviteiten, evaluatie en het afscheid van de adviseur. Het is 
overigens niet altijd het geval dat een adviseur alle fasen doorloopt. Een opdracht kan 
bijvoorbeeld na de diagnosefase eindigen of juist starten in de implementatiefase. 
 
Werkprocessen lenen zich voor standaardisatie en modellen om continu de kwaliteit van de 
processen te verbeteren (Hardjono & Bakker, 2001). Zo ook in het organisatieadvieswerk. 
Geïnspireerd door het kwaliteitsdenken is het EFQM excellence model van de European 
Foundation of Quality Management  omgebouwd tot een Consulting Excellence model 
(Ennsfellner, 2012). Standaarden spelen in dergelijke modellen een belangrijke rol. Op het 
procesniveau van klant en de adviseur is in 2011 een Europese standaard ontwikkeld: de EN 
16114 ‘Management Consultancy Services’. Deze standaard onderscheidt de fasen: (1) 
offering, (2) execution en (3) closure. Per fase worden succesfactoren benoemd. 
 
Processtappen en standaardisatie leveren echter ook weerstand en kritiek op. Cummings & 
Worley (2005) beschrijven de kritiek op hun generieke 4-stappenmodel. (Het planned 
change model, bestaande uit: (1) entering and contracting; (2) diagnosing; (3) planning and 
implementing change en (4) evaluation and instituationalizing change.) Planned change 
wordt vaak gezien als een rationeel gecontroleerd en ordelijk verlopend proces. Dat is in de 
praktijk niet het geval, aldus de kritiek: er zijn in verandertrajecten chaotische situaties, 
telkens wisselende doelstellingen, onverwachte effecten etc. Ook de uitkomsten van een 
planned change traject zijn niet altijd helder: welke relatie is er tussen het traject en de 
performance en effectiviteit van de organisatie? Eigenlijk is er niet zozeer kritiek op het 
model zelf maar meer op hoe het model wordt uitgevoerd. Dat ligt enerzijds aan de 
consultants die zich specialiseren in bepaalde technieken en deze technieken verkopen als 
oplossing voor ‘alle’ problemen. Anderzijds ligt het aan klanten die slechts een deeloplossing 
willen of zelf de diagnose al hebben gesteld en een kant-en-klaar-oplossing inkopen. De 
basis is dat de diagnose goed moet zijn. En dat is lang niet altijd het geval, aldus Cummings & 
Worley. 
 
3. Adviesrollen 
Tijdens de uitvoering van het adviesproces kan een adviseur verschillende rollen aannemen. 
Een veel gehanteerd denkkader over het uitvoeren van adviesprocessen zijn de drie 
adviseringsmodellen van Schein (Schein, 1999). Schein stelt dat een adviseur tijdens een 
opdracht zo nodig moet kunnen switchen tussen drie modellen (rollen). Een opdracht start 
vanuit het model van ‘procesadvisering’ en dit model kan de hele opdracht van toepassing 
zijn: de adviseur creëert een relatie met de cliënt, die hem mogelijk maakt datgene wat zich 
in ‘het milieu’ van de klant voordoet, te onderkennen, te begrijpen en ernaar te handelen; 
dit alles om verbetering aan te brengen in de situatie zoals deze door de klant is gedefinieerd 
(zie Schein, 1999, pg. 20). De klant blijft in dit model eigenaar van de diagnostiek en van het 
curatieve initiatief. De adviseur faciliteert door vragen te stellen en methoden in te brengen. 
 
De andere twee modellen zijn het expertisemodel en het arts-patiëntmodel. Bij het 
expertisemodel, te vergelijken met een informatieaankoop, stelt de klant zelf de diagnose en 
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levert de adviseur de benodigde expertise, die het de organisatie ontbeert om het probleem 
op te lossen. De adviseur vertelt als expert aan de klant wat er moet gebeuren. Het arts-
patiëntmodel is geïnspireerd op de gezondheidszorg: de adviseur stelt de diagnose en stelt 
een of meerdere oplossingsrichtingen voor/schrijft voor. 
 
De invalshoek die Vansina (2008) voor adviesrollen kiest is de ‘mental mode of being 
present’: de manier waarop je als adviseur in het hier en nu aanwezig bent. Vansina 
onderscheidt vier ‘modes’ van de adviseur: 
(1) Apprehension: de adviseur die door observatie en acties in het hier en nu probeert te 
begrijpen wat er aan de hand is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een filter in de vorm van 
een of meer conceptuele modellen, bijvoorbeeld uit één van de wetenschappen. 
(2) Reflection: de adviseur die in het hier en nu individueel of met anderen retrospectief 
betekenis verleent aan wat er aan de hand is, als een startpunt om te leren en te verbeteren. 
(3)  Experience: de adviseur die op een passieve, receptieve manier aanwezig is, en zichzelf 
toestaat te ervaren wat er aan de hand is. ‘It (experience) brings the person in touch with 
‘the here and now’ as it resonates within’ (Vansina, 2008, pg. 217).  
(4) Participative thinking and responsive acting: de adviseur die deel uitmaakt van het 
geheel. Tijdens interactie is er betekenis en richting, voordat dat deze bewust is gemaakt of 
besproken. De onderliggende tacit knowledge kan echter alleen via reflectie of apprehension 
aangeboord worden.   
 
Vansina gebruikt ook het begrippenpaar: moving in en moving out. Experience en 
participative thinking and responsive acting zijn moving in. Apprehension en reflection zijn 
moving out. Vansina betoogt dat het enerzijds aan de setting ligt (de aard van de organisatie 
en het doel van de opdracht) en anderzijds aan het eigen repertoire van de adviseur, welke 
van de vier modes je gebruikt of kunt gebruiken. 
 
4. Eisen over het advieswerk 
Het volgen van het adviesproces is te zien als een onderdeel van het vakmanschap van de 
uitvoerder van het organisatieadvieswerk. Maar het vakmanschap reikt verder dan die 
procesgang of de kennis over concepten, modellen en methoden. Cummings & Worley 
(2005) citeren aanvullende eisen, die Porras en Robertson formuleren ten aanzien van de 
uitvoering. Porras en Robertson vinden dat planned change activiteiten begeleid moeten 
gaan met informatie over: 
- de organisatie-eigenschappen en kenmerken die veranderd kunnen worden; 
- de te verwachten uitkomsten van de verandering; 
- de causale mechanismen waardoor de uitkomsten worden bereikt; 
- de contingenties waarvan de succesvolle verandering afhankelijk is. 
 
Ook Argyris (2000) formuleert eisen die aan een advies gesteld moeten worden, om te 
voorkomen dat er een mismatch is tussen wat de bedoeling is en wat er werkelijk gebeurt. 
Om die mismatch te voorkomen, dient de adviseur een geldig en uitvoerbaar advies op te 
stellen. Geldig betekent: het advies leidt tot de voorspelde gevolgen (mits goed 
geïmplementeerd) en het advies kan worden getoetst en toegepast in de praktijk van 
alledag. Uitvoerbaar betekent dat het advies een gedetailleerde omschrijving geeft van het 
concrete gedrag dat nodig is om de beoogde resultaten te bereiken. Argyris hecht evenals 
Porras en Robertson grote waarde aan de kennis van adviseurs over oorzaak-gevolgrelaties. 
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Een adviseur moet zich op dit punt toetsbaar opstellen, zowel ten opzichte van de klant als 
het eigen bureau. Kaulingfreks (2008) verbaast zich over de nadruk die (juist) Argyris op de 
effectiviteit van adviezen legt. Iemand die leren zo hoog in het vaandel heeft en nadruk legt 
op intermenselijke verhoudingen, zou moeten weten dat de sociale werkelijkheid in hoge 
mate onvoorspelbaar is. De sociale werkelijkheid is een zaak van interpretaties, aldus 
Kaulingfreks. 
 
De vraag is of de gerichtheid op effectiviteit en het hanteren van de sociale werkelijkheid 
elkaar uitsluiten. Het gesprek over oorzaak-gevolgrelaties en de consequenties van een 
advies of een voorstel voor interventies kunnen helpend zijn, om in interactie een 
gemeenschappelijke sociale werkelijkheid te construeren (zie ook Werr, 1999). Onderzoek 
naar de effectiviteit en kwaliteit van organisatieadvies bij de Nederlandse Rijksoverheid laat 
zien, dat adviseurs èn opdrachtgevers de criteria die te maken hebben met de uitkomst van 
het adviesproces en met de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer het 
belangrijkste vinden (De Caluwé & Stoppelenburg, 2003). De vier belangrijkste criteria om 
het advieswerk te beoordelen zijn: 
- Zijn de doelen bereikt? 
- Is er een oplossing gevonden? 
- Is er betrokkenheid bij het werk? 
- Is er frequente communicatie? 
Deze vier criteria wijzen op het belang dat opdrachtgever en opdrachtnemer hechten aan de 
onderlinge afstemming maar ook aan de effectiviteit in termen van resultaat. 
 
5. Benodigde competenties 
Onder het vakmanschap zijn ook competenties te scharen. In de Body of Knowledge and 
Skills (BoKS) van de Ooa (2010) wordt aan de hand van het adviesproces benoemd wat een 
adviseur aan competenties nodig heeft (zie figuur 3.c).  
 

 
Figuur 3.c. BoKS van de Ooa: adviesproces als ijkproces voor kennis en competenties. 
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Bij ieder van de zes fasen in het adviesproces wordt een aantal competenties beschreven, 
geconcentreerd rond een aantal algemene competenties. De algemene competenties gaan 
over:  

 specialiseren (bv. specifieke competenties op het gebied van financieel management of 
strategisch management);  

 organiseren en managen (bijvoorbeeld leiding geven); 

 veranderen (bijvoorbeeld inzicht hebben in veranderprocessen); 

 professionaliseren (bijvoorbeeld reflecteren op het professioneel handelen en het vak). 
 
In aanvulling op de algemene competenties zijn de competenties voor het adviseren 
gerelateerd aan een fase in het adviesproces. Bijvoorbeeld bij de fase offreren en 
overeenkomen, heeft de organisatieadviseur bij het maken van een projectvoorstel de 
volgende competenties nodig: inschatten van de behoeften van een cliënt, inschatten van de 
eigen vaardigheden om de adviesopdracht uit te voeren en samenstellen van een 
projectteam. 
 
Vrijheid in handelen en oordelen 
Handelingsvrijheid en zelfstandig oordelen los van de belangen en standpunten van de klant 
komt in de literatuur terug onder het thema ‘onafhankelijkheid’ (Rubinstein, 1999; Greiner & 
Metzger, 1983; ICMCI, 2010) en ‘distantie’ (bijvoorbeeld Nathans, 2002). In de eerder 
genoemde omschrijving van de Ooa (paragraaf 2.1) gaat het om ‘afstand houden’ zodat je je 
(des)kundigheid naar beste weten kunt aanwenden. Het gaat er bij professionele 
onafhankelijkheid om dat je je als adviseur niet mee laat trekken in de belangen van anderen 
of in de verlokkingen en verleidingen van de markt. Onafhankelijkheid is te zien als attitude – 
de natuurlijke houding van de adviseur.  
 
Er is lef van de adviseur nodig om een eigenstandig standpunt in te nemen, waarbij de 
adviseur mogelijk op gespannen voet met de opdrachtgever komt te staan of afgewezen 
wordt (Schein, 2000). De Haan (2005) vindt dat een adviseur de kwaliteit moet hebben om 
‘vrijmoedig te spreken’: waarachtig, zonder angst voor consequenties. En Wallage (2009) 
stelt dat de adviseur onafhankelijkheid moet tonen, ook als daar niet altijd applaus en 
bloemen op volgen. 
 
Getoonde professionele onafhankelijkheid van de adviseur wordt dus niet per definitie door 
de klant op prijs gesteld. Een adviseur kan dit als ‘eigen fout of vergissing’ ervaren, waarbij 
gevoelens van afweer, schaamte en schuld ontstaan. Schein (2000) vindt dat het maken van 
fouten en vergissingen inherent is aan het vak van adviseur. Een adviseur kan de 
werkelijkheid van een klant nooit genoeg ‘kennen’ om een vergissing te vermijden. Elke 
misslag levert echter reacties op waardoor je over de werkelijkheid van de klant meer te 
weten kan komen. Met andere woorden: Schein wil dat adviseurs niet in hun schulp kruipen 
maar juist de interactie met hun klanten aangaan. Fouten en vergissingen horen daarbij en 
hebben hun eigen betekenis. Het belang van professionele onafhankelijkheid wordt 
daarmee onderstreept. 
 
Reflectie 
In paragraaf 3.2.1 is reflectie als grondhouding in het professioneel handelen benoemd – 
enerzijds als een vorm van professional knowing (Schön, 1991) en anderzijds als een manier 
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om de waardegeladenheid van professionele keuzes te onderzoeken (Jacobs c.s., 2008). In 
de bestudeerde literatuur over organisatieadvieswerk komt reflectie ook als essentieel 
onderdeel van het professioneel handelen terug (bijvoorbeeld: Otto, 2008; Kessener, 2003). 
De Haan (2005) vindt zelfreflectie en zelfregie belangrijk in de houding van de adviseur. In 
het adviseren moet je jezelf vanuit andere, soms meer objectieve perspectieven bekijken en 
sturen. Ook Rubinstein (1999) legt nadruk op het belang van reflectie maar dan als antwoord 
op het gebrek aan integriteit. Het is nodig om het ‘antenne-gevoel’ te versterken en 
onderhouden door te leren reflecteren en te onderzoeken hoe de persoon achter de 
professionele rol zich wil gedragen. En dat is volgens Rubinstein in mindere mate in 
gedragsregels en procedures te vangen. 
 
Zoals eerder in paragraaf 3.2.1 is benoemd, hanteert Korringa (2010) het ‘dobbermodel’ als 
kapstok voor het gedrag en de handelingsruimte van een organisatieadviseur, waarbij 
reflectie, naast deskundigheid, een belangrijke rol speelt:  

 vakinhoudelijk denken: probleem- en klantgeoriënteerde denkruimte die gaat over 
analyseren, adviseren, beoordelen, interveniëren; 

 wetenschappelijk denken/denkruimte: over literatuur, de eigen praktijktheorie, 
permanente educatie; 

 reflecteren, persoonlijke denkruimte: leren van ervaringen, herdefiniëren van denken, 
kunnen, voelen, willen, doen en laten en daaraan consequenties verbinden. 

De opgave voor de adviseur is om de drie complementaire denkwijzen en gedrag te 
hanteren. In het dobbermodel gaat de adviseur kopje onder, als hij in de maalstroom van 
gedachten, theorieën en bespiegelingen terecht komt. De tegenhanger, de ronddobberende 
adviseur, leert niet. Die blijft vasthouden aan absolute waarden en onbespreekbare 
opvattingen. Adequaat professioneel handelen in het organisatieadvieswerk is volgens 
Korringa een kwestie van balans tussen vakinhoudelijk denken, wetenschappelijk denken en 
reflectie. 
 
Het professionele kritische vermogen, dat adviseurs volgens Markham (2005) bij een klant 
laten zien, kunnen ze ook functioneel aanwenden om binnen het bureau na te denken over 
wat in een traject is opgevallen en wat is geleerd om het een volgende keer beter te doen. In 
feite legt Markham hier de nadruk op het belang van (collectieve) reflectie. 
 
Balans tussen de logica’s van professionalisme, markt en management 
De balans tussen de drie logica’s, zoals omschreven in paragraaf 3.2.2 wijst enerzijds op de 
valkuil om de professionele inbreng van de adviseur te marginaliseren ten faveure van de 
tucht van de markt (klantenbelang) of het organisatie (bureau) belang. Anderzijds kan het 
niet zo zijn dat de professionele autonomie van de adviseur, zoals onder artsen voorkomt 
(‘the doctor knows best’), het handelen van de adviseur onaantastbaar maakt. Hoe wordt 
over de balans tussen de logica’s in de literatuur voor organisatieadvieswerk geschreven?   
 
1. Het belang van de samenleving 
Dubbeldam en Goedmakers (2010) constateren dat in hun bundel over professionalisering 
van de adviseur, de aansluiting van de ‘beroepsgroep’ op de maatschappelijke 
ontwikkelingen onderbelicht is gebleven (pg. 243). Vraagstukken die open blijven, zijn 
volgens de auteurs: Hoe werken de ontwikkelingen in de samenleving uit op de rol van de 
adviseur? Welke bijdrage kan en wil de beroepsgroep leveren? Is de adviseur 
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monopoliehouder van kennis of normendrager of doorbreker van conventies? Dubbeldam 
en Goedmakers constateren dus dat er iets in de logica van het professionalisme ontbreekt: 
de verhouding tot de samenleving. 
 
In de bestudeerde literatuur over organisatieadvieswerk vinden we weinig over de 
samenhang tussen het organisatieadvieswerk, de ontwikkelingen in onze samenleving en de 
mogelijke, normatieve betekenis daarvan. Degene die in de Nederlandse literatuur 
systematisch publiceert over de betekenis van de organisatieadvieswerk voor de 
samenleving of welke betekenis het organisatieadvieswerk zou moeten hebben, is Hans 
Strikwerda (zie ook paragraaf 2.5). De spanning tussen de logica van het professionalisme en 
de markt komt tot uitdrukking als Strikwerda (2009) stelt, dat professionaliteit in het 
organisatieadvieswerk impliceert dat je je realiseert in welke situaties er welke 
waardehiërarchieën in het geding zijn, of zouden moeten zijn, in het belang van individuen 
en samenleving. De markt, in dit geval de opdrachtgever en zijn mate van tevredenheid over 
de uitvoering van de opdracht, is niet (alleen) maatgevend voor de mate van 
professionaliteit van het organisatieadvieswerk. Professionaliteit komt tot uitdrukking in de 
mate waarin de uitvoerder van het organisatieadvieswerk in staat is om waarden in de 
samenleving, die nodig zijn voor het vertrouwen in een goed functionerende samenleving, in 
het advieswerk te betrekken.  
 
2. Imago 
In paragraaf 2.2 zagen we een mechanisme dat professioneel handelen onder druk zet. Kubr 
c.s. (2002) wijzen op de trend van overheersing van het ondernemerschap boven het 
professionalisme. In organisatieadviesbureaus vertaalt zich de dominantie van het 
ondernemerschap in de wijze van management van de bureaus. Het stellen van financiële 
targets als opdracht voor de individuele adviseur of een groep is een uitingsvorm en 
versterkt de nadruk op de verkoop van adviesproducten. Dat heeft zijn weerslag op het 
gedrag van adviseurs. De adviseur gaat zich opstellen als verkoper of ‘pleaser’ van de markt, 
cq. opdrachtgever.  
 
Benders c.s. (2001) en Heusinkveld c.s. (2006) wijzen op de levende (maar volgens de 
auteurs niet op realiteit gestoelde) opvatting dat adviseurs organisaties problemen 
aanpraten om zo hun oplossingen binnen te kunnen loodsen. Adviseurs zijn vanuit die optiek 
opportunistische, verbaal charmerende charlatans die op een mode meeliften en de mode 
gebruiken als verkoopargument. Een dergelijk beeld ontstaat ook bij de analyse van moppen 
over consultants (Bouwmeester & Haffmans, 2011). De moppen gaan voornamelijk over het 
(‘slechte’) karakter van de consultant. Het zijn oneerlijke, egoïstische, sociaal disfunctionele 
‘money-grubbers’ die ook nog slechte adviezen geven. Die beelden dragen niet bij aan het 
imago van adviseurs en ondermijnen, als ze serieus worden genomen, het werk van de 
adviseur en de logica van het professionalisme. 
 
3. Ethiek 
Op basis van de bevindingen over moppen over adviseurs pleiten Bouwmeester c.s. voor 
meer nadruk op de professionele deugden in de ethische discussie over consultancy. De 
professionele codes besteden volgens de auteurs te weinig aandacht aan de persoon van de 
adviseur, terwijl de dienstverlening juist afhankelijk is van het persoonlijk functioneren.  
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Naar aanleiding van incidenten die zich eind jaren negentig hebben voorgedaan, uit 
Rubinstein (1999) ook kritiek op de ethiek van adviseurs en bureaus. Hij noemt als voorbeeld  
belangenverstrengeling: de affaire van de procureur-generaal in Groningen die een 
nevenfunctie had bij een adviesbureau en waarbij het bureau een onderzoeksopdracht 
kreeg in het domein, waarbinnen de procureur-generaal zijn eigenlijke functie uitoefende. 
Maar ook noemt hij incidenten waarbij onjuist is omgegaan met vertrouwelijke informatie, 
sprake is van laakbaar financieel gedrag of waarbij de onderzoeksresultaten aan de wensen 
van de opdrachtgever zijn aangepast. De integriteit van de adviseur komt in het geding. 
Rubinstein constateert dat integriteit een onderwerp is, waar omheen wordt gelopen en niet 
de aandacht krijgt om het professioneel aanzien maatschappelijk op peil te houden. 
 
De balans tussen de drie logica’s richt zich in de bestudeerde literatuur met name op de 
bijdrage van het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk aan de samenleving en 
op ethische dilemma’s waar de persoon van de adviseur of een bureau in ‘het spel met de 
markt’ voor komt te staan. Het eerste is nog nauwelijks concreet uitgewerkt en het tweede 
wordt uitgewerkt naar aanleiding van laakbaar gedrag en ondermijning van de logica van de 
professionaliteit. Publicaties en discussies over deze onderwerpen zijn niet dominant 
aanwezig in de bestudeerde literatuur. Rubinstein constateerde in 1999: ‘Voor 
professionaliteit in deze tijd is het vakmanschap niet de kritische factor. Daar wordt, grosso 
modo, in de diverse beroepsgroepen goed aan gewerkt’ (Rubinstein, 1999, pg. 52). In de 
bestudeerde literatuur voert ‘vakmanschap’ echter nog steeds de boventoon; de door 
Rubinstein en anderen gewenste ethische discussie komt veel minder aan de orde. 
 
Resumerend 
In deze paragraaf hebben we bekeken welke uitspraken in de literatuur over 
organisatieadvieswerk met betrekking tot de vier essentiële aspecten van het professioneel 
handelen worden gedaan. Opvallend is dat de meeste onderwerpen gaan over het 
vakmanschap en de technische expertise van de adviseur. Over de benodigde kennis en het 
toepassen van deze kennis ten behoeve van het adviseren. En over het adviseren-zelf: het 
adviesproces als ‘backbone’ van het adviseren, de eisen die aan advieswerk moeten worden 
gesteld en de benodigde competenties om te kunnen adviseren. 
Ook reflectie op het eigen handelen is een veelvoorkomend thema in de literatuur en daarin 
wordt bevestigd dat reflectie als grondhouding van de uitvoerder van organisatieadvieswerk 
wordt verwacht.  
‘Vrijheid in handelen en oordelen’ is een onderwerp dat in de bestudeerde literatuur over 
organisatieadvieswerk in ruime mate terug te vinden is als ‘onafhankelijkheid’. Het innemen 
van een eigenstandig standpunt en een onafhankelijk optreden wordt als belangrijke waarde 
in het advieswerk beschouwd. 
Over ‘de balans in het handelen tussen de logica’s van het professionalisme, de markt en het 
management’ wordt in de literatuur, vergeleken met de voorgaande aspecten, minder 
geschreven. De logica van het professionalisme voert in het advieswerk lang niet altijd de 
boventoon en wordt ook niet expliciet bewaakt. Dit is terug te vinden in de thema’s: de 
weinig geëxpliciteerde bijdrage die de adviseur aan de samenleving levert, de relatief 
geringe aandacht voor ethische dilemma’s en het bedenkelijke imago van adviseurs. 
 
We zullen nu de opgedane inzichten in de volgende paragraaf in een tabelvorm 
samenvatten. De tabel 3.a geeft zicht op een begrensd deel van het organisatieadvieswerk: 
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het veld van het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk, waarbij het handelen 
van de adviseur is gericht op de adviesvraag en -situatie in een opdracht van de klant(en). 
 
 

3.3.2 Het veld van het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk 
 
Op basis waarvan kan je bepalen of een adviseur op een professionele wijze adviseert? Of 
hij/zij het vak verstaat? Bij het adviseren - als vorm van handelen - geeft de adviseur een 
raad aan een ander of aan anderen. Met die raad probeert de adviseur de ander een 
perspectief te bieden en probeert de ander te beïnvloeden. Geformuleerd in termen van de 
handelingstheorieën, is het adviseren subjectief zinvol (paragraaf 3.1.1). Het adviseren heeft 
een betekenis in zich, zowel voor de adviseur als voor de geadviseerde.  
 
Actoren dragen in hun handelen collectiviteit uit (paragraaf 3.1.1). Daardoor ontstaan sociale 
systemen. Sociale systemen zijn stabiel als ze zichzelf kunnen reproduceren. Instabiele 
systemen zijn aan verandering onderhevig. Vanuit de handelingstheorieën bezien, acteert de 
adviseur in deze stabiele en instabiele omgevingen en moet er op professionele wijze een 
weg in vinden. 
 
Er zit een normatieve, morele component aan het handelen, zagen we bij Habermas en 
Kunneman (paragraaf 3.1.2). Het geven van raad door de adviseur heeft die morele 
component in zich: wat is een goede raad in welke situatie? Is het advies theoretisch goed 
onderbouwd maar ontbeert het advies sensibiliteit voor de geadviseerden? Of is er vooral 
betrokkenheid en respect voor de betrokkenen terwijl de voorgestelde oplossingen niet 
stoelen op beproefde kennis en de toepassing daarvan? De adviseur heeft te maken met de 
opgave van de normatieve professionaliteit: het kunnen omgaan met de interferentie tussen 
leefwereld en systeem en de balans tussen communicatief handelen en doelrationeel 
handelen. Die balans wordt normatieve professionaliteit genoemd en het debat en het 
leerproces hierover wordt geduid als normatieve professionalisering (paragraaf 3.1.2). 
 
Er zijn opvattingen en normatieve principes over adviseren en het organisatieadvieswerk 
(paragraaf 3.3.1). Maar die opvattingen zijn wat ons betreft blijvend onderwerp van gesprek. 
Met het in kaart brengen van het veld van het professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk, willen we een handvat geven om de normatieve professionalisering 
te voeden. Met het veld van professioneel handelen laten we de reikwijdte zien met de 
aspecten waar de adviseur in zijn/haar handelen mee te maken heeft. We vinden dat een 
adviseur zich met zijn/haar gedrag op de adviesvraag en -situatie van de klanten moet 
richten en zich daarbij moet enten op de normatieve principes van het 
organisatieadvieswerk. Bij het in kaart brengen van het veld van professioneel handelen, 
beschrijven we de opvattingen en normatieve principes voor het advieswerk zoals we die in 
de literatuur hebben gevonden. De normatieve principes blijven echter onderwerp van 
debat en lering: een doorgaande beweging van normatieve professionalisering van het 
organisatieadvieswerk en zij die het uitvoeren. 
 
De aspecten die we hierna als onderdeel van het veld van het professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk zullen noemen, zijn gebaseerd op de vier essentiële aspecten over 
professioneel handelen (in zijn algemeenheid): (1) het eigen vakmanschap en de technische 
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expertise; (2) vrijheid in handelen en oordelen; (3) reflectie en (4) de balans tussen de drie 
logica’s (paragraaf 3.2). Die vier aspecten zijn in paragraaf 3.3.1 geconcretiseerd en preciezer 
gemaakt voor het organisatieadvieswerk. 
 
Het veld in kaart  
In tabel 3.a geven we het veld van het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk 
weer. 
 
Professioneel 
handelen 

Organisatieadvieswerk Opvattingen en 
normatieve principes 

Illustratie 

1. Vakmanschap en 
expertise 

Vakmanschap en 
expertise ten behoeve 
van het advieswerk 

a. Gebruik maken van 
wetenschappelijke 
kennis 

- transdisciplinair 

  b. Vertalen van de 
kennis en 
toepassen in de 
praktijk 

- tbv. probleem-
oplossingsproces 

- tbv. creëren van 
een werkelijkheid 

- tbv. overreden of 
legitimeren 

  c. Ontwikkelen van 
praktijktheorie en 
deze (laten) 
onderzoeken 

- vergroten 
implemen-
tatievaliditeit 

 Vakmanschap en 
expertise over het 
advieswerk 

a. Fasering van het 
adviesproces 
aanbrengen 

- standaardisatie en 
continue 
verbetering 

  b. Adviesrollen 
innemen 

- kunnen switchen 
tussen rollen 

  c. Aan eisen over 
advieswerk 
voldoen 

- geldig en 
uitvoerbaar advies 
opstellen 

- effectiviteits-
criteria 

  d. Competenties 
bezitten 

- algemene 
competenties 

- competenties 
gerelateerd aan 
adviesproces 

    
2. Vrijheid in handelen 
en oordelen 

Onafhankelijkheid a. Onafhankelijkheid 
als grondhouding 
aannemen 
(attitude) 

- eigenstandig 
standpunt 
innemen 

- vrijmoedig spreken 
- lef 

    
3. Reflectie Reflectie a. Reflectie als 

grondhouding 
aannemen 

- balans houden 
(reflectie naast het 
vakinhoudelijk en 
wetenschappelijk 
denken) 



 

Adviseurs aan de slag 63 

Professioneel 
handelen 

Organisatieadvieswerk Opvattingen en 
normatieve principes 

Illustratie 

- bevorderen van de 
integriteit 

- leren op 
bureauniveau 

    
4. Balans in de drie 
logica’s 

Beperkt ontwikkelde 
professionele logica 
tov markt en 
management 

a. Belang van de 
samenleving mee 
laten wegen 

- adviseur als 
steunbeer van de 
samenleving 
concretiseren 

  b. Imago van het 
advieswerk hoog 
houden 

- voorkomen om als 
verkoper en 
money-grubber te 
worden gezien 

  c. Ethiek serieus 
nemen 

- meer nadruk op de 
professionele 
deugden van de 
individuele 
adviseur 

- reflectie op 
dilemma’s die het 
professioneel 
aanzien kunnen 
schaden 

Tabel 3.a: Belangrijke aspecten in het veld van het professioneel handelen in het advieswerk. 
 
In de eerste kolom van tabel 3.a staan de vier aspecten over professioneel handelen, zoals 
die in de literatuur vanuit het perspectief van de professional en vanuit de samenleving 
worden verwoord. 
  
In de tweede kolom staat hoe we deze aspecten in de literatuur over organisatieadvieswerk 
tegen komen. Van belang is te onderkennen dat het vakmanschap en de expertise op twee 
niveaus speelt: ten behoeve van het advieswerk, dus om te kunnen adviseren èn over het 
advieswerk (dus het advieswerk-zelf). Het aspect ‘vrijheid in handelen en oordelen’ komt in 
de literatuur over organisatieadvieswerk terug als het onderwerp ‘onafhankelijkheid’. Het 
onderwerp reflectie is ook een belangrijk thema in de literatuur over advieswerk. Wat 
betreft het maatschappelijk perspectief op het professioneel handelen, te weten de balans 
tussen de drie logica’s, lijkt de professionele logica te worden gedomineerd door de logica’s 
van de markt (de klanten) en de organisatie (het management van het adviesbureau). In de 
literatuur wordt aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van meer professioneel 
bewustzijn. 
 
In de derde kolom staan opvattingen en normatieve principes over de vier aspecten. In de 
literatuur over organisatieadvieswerk wordt het bijvoorbeeld belangrijk gevonden dat een 
adviseur als grondhouding zowel een onafhankelijke als een reflectieve opstelling heeft. 
 
In de vierde kolom worden illustraties gegeven van de opvattingen en normatieve principes. 
Als voorbeeld: in het organisatieadvieswerk wordt het belangrijk gevonden om van 
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wetenschappelijke kennis gebruik te maken. Die kennis is dan bij voorkeur transdisciplinair 
omdat organisatievraagstukken vanuit verschillen optieken (bijvoorbeeld economisch, 
sociaal, organisatieleer) bespreekbaar moeten worden gemaakt. 
 
De organisatieadviseur heeft als opgave om tijdens het adviseren de in tabel 3.a genoemde 
aspecten en de daarbij genoemde opvattingen en normatieve principes te betrekken. Ook 
zal de adviseur met collega’s en met klanten in gesprek blijven over de principes en erover 
(blijven) leren; als individu en als collectief – zodat de normatieve professionalisering wordt 
voortgezet. 
 
In hoofdstuk 8 zullen we tabel 3.a gebruiken om te laten zien over welke onderdelen van het 
veld van het professioneel handelen we in de empirische studies hebben geleerd en wat we 
hebben geleerd. We sluiten nu de oriëntatie naar organisatieadvieswerk en het 
professioneel handelen af. In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden de studies beschreven, die 
we hebben verricht. Het volgende hoofdstuk is een prelude op de drie studies. In hoofdstuk 
4 worden de drie studies kort geïntroduceerd, waarna de gehanteerde methoden en 
methodologie van onderzoek nader worden toegelicht.  
 

  



 

Adviseurs aan de slag 65 

4. Methoden van onderzoek 
 
 

 
Het intervisiegroepje van promovendi bespreekt iedere bijeenkomst het onderzoek van één 
van de deelnemers. De plaats van handeling is op ‘sociaal constructivistische grond’. 
Volgens het constructivisme worden werkelijkheden geconstrueerd. En dat heeft gevolgen 
voor het uitvoeren van onderzoek – de wijze van gegevensverzameling, de wijze van analyse 
en de betrokkenheid van participanten in het onderzoek. Op tafel liggen uitkomsten van 
onderzoek dat duidelijk op een ander paradigma is gestoeld: er zijn statistische verbanden 
gevonden; de ‘werkelijkheid’ is als het ware gemeten. Er zijn ook ideaaltypische 
beschrijvingen gemaakt – geconstrueerde schilderijtjes die over de essentie van de 
bevindingen in de context vertellen. 
Vraagt de ene pomovendus-in-spé aan de ander: ‘waar ben jij eigenlijk van?’. ‘Moet jij niet 
eens kiezen: òf modernisme òf constructivisme?’.  
 

 
De vraag naar ‘waar je van bent’ heeft te maken met methodologische opvattingen. De 
thema’s methodologie en methoden en technieken van onderzoek gerelateerd aan het 
onderzoeksvraagstuk komen in dit hoofdstuk aan bod.  
 
De vraag naar wat professioneel handelen is in het organisatieadvieswerk heeft met vele 
factoren te maken, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen. We hebben niet al die factoren 
kunnen onderzoeken. Voor de empirische studies hebben we drie invalshoeken gekozen:  
1. Welke aanpakken op het gebied van verandermanagement gebruiken adviseurs en is er 

een relatie te vinden met het doel van verandering en de context waarin wordt 
veranderd? 

2. Waar moet een adviseur goed in zijn bij het uitvoeren van een veranderopdracht (welke 
competenties zijn nodig)? 

3. Wat is belangrijk in interactie met klanten tijdens een adviesgesprek? 
 
Methodisch evolueren de onderzoeken van een meer nomothetisch karakter, gericht op 
algemene wetten opstellen, naar een meer ideografisch karakter, gericht op het eigene 
beschrijven. In de wetenschapsfilosofie worden nomothetisch en ideografisch, evenals 
verklaren en Verstehen, bewijzen en beweren etc. tegenover elkaar geplaatst, net zoals in 
het hiervoor genoemde intervisiegroepje van promovendi met modernisme en 
constructivisme wordt gedaan. Het één zou het ander uitsluiten – je bent als het ware van 
de ‘ene soort’ en niet van de ‘andere soort’. Schuyt vindt dat in de praktijk van het 
onderzoek, deze scheiding niet is vol te houden (Schuyt, pg. 17-18, 1986). 
Onderzoeksmethoden zijn niet dogmatisch te koppelen aan specifieke wetenschappelijke 
aannames. Wij hebben per onderzoek bekeken welke mogelijkheden we tot het doen van 
onderzoek hadden en welke methoden daar het beste bij pasten; een meer pragmatische 
dan een wetenschapsfilosofische benadering dus. Natuurlijk hebben we zo onze voorkeur 
maar de omstandigheden in de dagelijkse praktijk van het doen van onderzoek laten die 
voorkeur niet altijd toe. 
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De implicatie is dat we meerdere onderzoeksstrategieën hebben gebruikt: 
In het eerste onderzoek werken we met een gegeven, op theorie gebaseerd kader met 
gecodificeerde kennis over veranderdoelen, context en aanpakken. Met adviseurs sorteren 
en structureren we de gehanteerde werkwijzen van adviseurs naar aanleiding van hun reeds 
afgeronde, succesvolle verandertraject en vervolgens verwerken we de data statistisch (we 
zoeken naar significante verbanden) en kwalitatief. 
Ook in het tweede onderzoek hanteren we een gegeven kader over competenties, 
verandercontext, interventies en aanpakken maar met meer mogelijkheden voor de 
adviseurs om de eigen ervaring en praktijktheorieën erin te stoppen. We proberen de tacit 
knowledge van de adviseurs te expliceren.  
In het derde onderzoek over de interactie tussen adviseur en klant gebruiken we, naast een 
theoretisch kader voor mogelijk verklarende factoren, vooral de inbreng van de 
respondenten: de klanten en adviseurs geven de essenties van het adviesgesprek. 
 
In dit hoofdstuk geven we een korte beschrijving van de drie onderzoeken en waar en 
wanneer ze gepresenteerd en gepubliceerd zijn (paragraaf 4.1). Vervolgens bezien we de 
onderzoeken vanuit methodisch perspectief (paragraaf 4.2). Daarbij gebruiken we de ‘ui’ van 
het onderzoeksproces, zoals die door Saunders c.s. is beschreven (Saunders c.s., 2011). In 
paragraaf 4.2 zullen we ook specifiek stil staan bij de verwerking van kwalitatieve data aan 
de hand van de methoden voor kwalitatieve data-analyse volgens Miles c.s. (Miles, 
Huberman & Saldaña, 2014). 
 
 

4.1 Korte beschrijving van drie onderzoeken 
 
De empirische onderzoeken worden hierna kort inhoudelijk geïntroduceerd en in de 
volgende hoofdstukken uitgebreider beschreven.  
 
Onderzoek 1: de keuze van veranderaanpakken 
Het eerste onderzoek gaat over veranderaanpakken (hoofdstuk 5). De vraag is of er een 
relatie zit tussen het doel van de verandering, de context waarin wordt veranderd en de 
veranderaanpak. Met andere woorden: welke aanpak kan je het beste in welke situatie (doel 
en context) kiezen? 
Vijfenzeventig verschillende, succesvol afgeronde verandercases van adviseurs zijn in het 
onderzoek betrokken. Aan het onderzoek hebben zowel adviseurs van Deloitte 
deelgenomen (de initiator van het onderzoek), als adviseurs die elders werkzaam waren. 
Vervolgens leverden kwantitatieve en kwalitatieve analyses inzichten op over de verbanden 
tussen de drie variabelen, met name tussen het doel van de verandering en de gekozen 
veranderaanpak. Er werd in mindere mate een verband tussen aanpak en context gevonden. 
De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een model – een hulpmiddel om in de sturing van 
een veranderproces bewust voor een aanpak te kiezen. De resultaten zijn verwoord in een 
tweetal publicaties (Reitsma & Van Empel, 2004; Reitsma, Jansen, Van der Werf & Van den 
Steenhoven, 2004).  Dit eerste onderzoek is in opdracht van het vakdirectoraat consultancy 
van Deloitte uitgevoerd en begeleid vanuit de Vrije Universiteit, Centre for Research on 
Consultancy (CRC), Postgraduate Opleiding Management Consultancy. 
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Aan het eind van het onderzoek naar veranderaanpakken kwam de vraag naar voren, wat 
een adviseur aan competenties nodig heeft, om de veranderaanpakken te kunnen uitvoeren. 
Deze vraag werd vervolgens het startpunt voor het tweede onderzoek. 
 
Onderzoek 2: competenties van adviseurs 
Wat moet een adviseur goed kunnen, om aanpakken en interventies uit te voeren? Deze 
vraag staat in het tweede onderzoek centraal. Veertig zeer ervaren adviseurs hebben aan de 
hand van casuïstiek aangegeven welke competenties een adviseur nodig heeft (hoofdstuk 6). 
Na kwantitatieve en kwalitatieve analyse bleek er een onderscheid te zijn tussen 
basiscompetenties en aanpak- en interventiespecifieke competenties. De basiscompetenties 
zijn competenties die alle adviseurs nodig hebben, jong, ouder, ervaren of minder ervaren. 
De aanpak- en interventiespecifieke competenties hebben te maken met de aard van de 
opdracht en het daarbij passende profiel van de adviseur. 
Naast deze uitkomsten heeft het onderzoek ook een ‘zelftest’ voor de adviseur opgeleverd. 
De zelftest is een 360 graden feedback instrument, waardoor een adviseur op een 
gestructureerde wijze zicht kan krijgen op waar hij/zij goed en minder goed in is en waar 
ontwikkelvraagstukken liggen. 
De onderzoeksresultaten zijn zowel nationaal als internationaal gepresenteerd en 
gepubliceerd (De Caluwé & Reitsma, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2008, 2010a en 2010b). 
Het onderzoek naar de competenties van adviseurs is begeleid door een 
begeleidingscommissie met afgevaardigden van de Stichting Bakkenist, de Orde van 
organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa) en het vakdirectoraat consultancy van Deloitte. De 
uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden vanuit de Vrije Universiteit (CRC). 
 
Tijdens dit tweede onderzoek hebben we adviseurs gevraagd wat ze in bepaalde situaties, 
uitgewerkt in cases, zouden gaan doen. Er kan echter een verschil zitten tussen ‘wat je zegt 
te doen’ en ‘wat je feitelijk doet’. Daardoor ontstond het idee om op microniveau te 
onderzoeken wat adviseurs feitelijk doen, als ze met hun klanten in gesprek zijn. Het derde 
onderzoeksidee was daarmee geboren. 
 
Onderzoek 3: interactie adviseur-klant tijdens het adviesgesprek 
In het derde onderzoek staat als onderzoeksvraag centraal: wat doen adviseurs in een 
adviessituatie en hoe wordt dat gewaardeerd door hun klanten (hoofdstuk 6)? Dit onderzoek 
heeft een kwalitatief karakter. Achttien adviseurs zijn gevolgd tijdens de overgang van de 
diagnostische fase naar de planvormingsfase in het adviesproces. Het onderzoek is 
uitgevoerd in de setting van een simulatie die de adviseurs in het kader van een (interne) 
opleiding bij het adviesbureau Twynstra Gudde of bij Sioo uitvoeren. 
De uitkomsten van het onderzoek laten zien wat klanten waarderen (en wat niet) in het 
verloop van het adviesgesprek en in het gedrag van de adviseur. Ook is onderzocht of er 
patronen in de interactie zijn te onderkennen, die tot een wending in het gesprek (positief of 
negatief) leiden. De uitkomsten laten eveneens verschillen zien tussen de opvattingen en 
perspectieven van klanten en van adviseurs. Tenslotte is bekeken hoe adviseurs reflecteren 
en of er aanwijzingen zijn, dat reflectie tijdens het handelen van invloed is op de 
klantwaardering.  
Voor de dagelijkse praktijk van het organisatieadvieswerk levert dit onderzoek de adviseur 
(meer) zicht op wat de klant tijdens het adviesgesprek belangrijk vindt. Dit onderzoek levert 
ook oefenstof op voor adviesvaardigheidstrainingen. 
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De onderzoeksresultaten zijn zowel nationaal als internationaal gepresenteerd en 
gepubliceerd (Reitsma & De Caluwé, 2009a, 2009b, 2009c, 2011; Reitsma, 2011, 2012 en 
2013). 
 
We gaan nu uitgebreider in op de gehanteerde onderzoeksbenadering, die tot de wijze van 
gegevensverzameling en -analyse hebben geleid. 
 
 

4.2 Methodologie en methoden van onderzoek 
 
De aan het begin van dit hoofdstuk vermelde voorval in het intervisiegroepje van 
promovendi verwijst naar vanuit welk paradigma onderzoek wordt gedaan. Een paradigma is 
een geheel van theorieën, filosofische uitgangspunten, waarden en illustratieve voorbeelden 
dat het terrein en werkwijze van een wetenschappelijke groep vastlegt (Koningsveld, 1984, 
pg. 159). Het gaat om fundamentele uitgangspunten voor het uitvoeren van wetenschap. 
Guba en Lincoln formuleren die vraag naar fundamentele uitgangspunten als volgt: ‘how we 
come to know what we know?’ (Guba & Lincoln, 1989, pg. 83). Om die vraag te 
beantwoorden onderscheiden Guba en Lincoln drie niveaus: de ontologie, de epistemologie 
en de methodologie. Ontologie gaat over de vraag wat de aard van de werkelijkheid is. Die 
aard wordt verschillend in de diverse onderzoeksfilosofieën getypeerd.  
De epistemologie gaat in op hoe we de werkelijkheid kunnen kennen. Daarbij gaat het om de 
benadering van de werkelijkheid. Met methodologie wordt bedoeld op welke wijze we 
kennis verkrijgen: met welke methoden van onderzoek en welke spelregels voor de 
uitvoering van het onderzoek (Guba & Lincoln, 1989). 
 
Voor het duiden vanuit welk perspectief we de onderzoeken hebben uitgevoerd, gebruiken 
we de ‘ui’ van het onderzoeksproces (Saunders c.s., 2011). In figuur 4.a staat de ui 
weergegeven. 
  

Figuur 4a. De ‘ui’ van het onderzoeksproces (Saunders, Lewis & Thornhill; bewerking 
Verckens, 2011). 
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De ‘ui’ heeft meerdere rokken. Aan de buitenste rok betreft de wetenschapsfilosofische 
uitgangspunten die van invloed zijn op de wijze waarop een onderzoeker naar de 
werkelijkheid kijkt, zoals hiervoor is vermeld. Die uitgangspunten zijn van invloed op het 
verdere ontwerp van het onderzoek. De rokken van de ui worden van buiten naar binnen 
steeds concreter. Alle rokken zijn van invloed op het binnenste deel van de ui: de 
verzameling en analyse van gegevens. 
De wijze waarop we de gegevens bij de drie onderzoeken hebben verzameld en 
geanalyseerd zullen we in de afzonderlijke hoofdstukken over de onderzoeken verder 
uitwerken (hoofdstuk 5 tot en met 7). In meer algemene zin staan we bij de kwalitatieve 
gegevensanalyse stil, omdat die wijze van analyseren in alle drie de onderzoeken voor komt. 
 
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk belichten we kort de ontologie, epistemologie, 
methodologie en methoden van onderzoek aan de hand van ‘de rokken’ van de ui van het 
onderzoeksproces. Per onderdeel geven we aan hoe onze onderzoeken ten opzichte van het 
betreffende onderdeel te plaatsen zijn. We beginnen met de ontologie en epistemologie als 
filosofische houding. 
 
 

4.2.1 Onderzoeksfilosofieën 
 
De buitenste rok van de ui gaat over onderzoeksfilosofieën, die een uiting zijn van het 
denken over ‘de aard van de werkelijkheid’ (ontologie) en ‘hoe de werkelijkheid is te kennen’ 
(epistemologie). Saunders c.s. plaatsen de filosofieën in figuur 4.a in de tijd: bovenaan het 
positivisme in de 19de eeuw, het realisme in de 20ste eeuw voor de tweede wereldoorlog en 
het interpretivisme in de 20ste eeuw na de tweede wereldoorlog. De daarop volgende 
onderzoeksfilosofieën zijn voorlopers, ‘prototypische kenmerken’ of afgeleiden van deze 
filosofieën.  
 
Positivisme is de wijsgerige stroming waarin alle problemen van de mens en de samenleving 
in principe door de positieve wetenschap oplosbaar wordt geacht (Koningsveld, 1984, pg. 
38). De nadruk ligt op zeer gestructureerde methodologie, waardoor het herhalen van een 
experiment makkelijker wordt met als mogelijk eindproduct wetmatige generalisaties 
(Saunders, 2011). Het realisme stelt in verband met de werkelijkheid het bestaan van een 
realiteit – een externe objectieve werkelijkheid - onafhankelijk van het menselijk bewustzijn 
en probeert deze te begrijpen (Koningsveld, 1984; Saunders 2011). Het interpretivisme heeft 
een epistemologie die stelt dat het voor de onderzoeker noodzakelijk is om de verschillen te 
begrijpen tussen mensen in hun rol als sociale actoren (Saunders, 2011). Het interpretatieve 
wetenschapsideaal stelt dat waarnemen zonder deelnemen nimmer mogelijk is en dat er 
steeds een spanningsrelatie zal bestaan in de verhouding tussen deze twee ervaringen, die 
nooit volledig tot staan kan worden gebracht (Schuyt, 1986, pg. 19).  
 
Evenals Schuyt benadrukken Saunders c.s. dat in de praktijk een onderzoek zelden keurig 
binnen één bepaald filosofisch gebied valt. ‘Onderzoek in het bedrijfsleven en management 
bestaat vaak uit een mengeling van positivisme en interpretivisme, en weerspiegelt wellicht 
een houding van het realisme’ (Saunders c.s., 2011, pg. 110). In hoofdstuk 3 hebben wij 
wetenschappers opgevoerd, die zich afficheren (of geafficheerd worden) met een bepaalde 
onderzoeksfilosofie. Bij het perspectief op ‘handelen’ noemden we bijvoorbeeld Habermas 
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als exponent van de kritische theorie. Habermas en zijn leermeester Adorno waren met Karl 
Popper verwikkeld in een discussie over de functie van sociale wetenschappen in de 
samenleving en in het handelen. Die discussie wordt de ‘positivismestrijd’ genoemd 
(Koningsveld, 1984). Daarmee willen we aangeven, dat in dit proefschrift op diverse plaatsen 
wetenschaps- en onderzoeksfilosofische kwesties aan de orde zijn, maar dat is bijna altijd 
impliciet. Ook de context waarin de onderzoeken zijn uitgevoerd, de opvattingen van onze 
sponsors en begeleiders, heeft zijn invloed op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. 
Kijkend naar de drie hiervoor genoemde grondslagen voor wetenschappelijk onderzoek, is 
onze eigen (persoonlijke) wetenschapsopvatting meer op een interpretatieve opvatting 
gestoeld dan op een positivistische opvatting, zonder daarin dogmatisch te willen zijn. 
 
Voor de drie onderzoeken die wij hebben uitgevoerd, zullen we nu aangeven vanuit welke 
dominante onderzoeksfilosofie(ën) we vertrekken. Ze geven immers richting aan de 
uitvoering van het onderzoek. Het voert te ver om alle in het ui-model benoemde 
onderzoeksfilosofieën uitgebreid te bespreken. We geven aan welke onderzoeksfilosofieën 
het meest passend zijn voor ieder van de drie onderzoeken. 
  
Het onderzoek over de veranderaanpakken (eerste onderzoek) heeft het pragmatisme als 
ontologische positie. Het pragmatisme stelt dat een uitspraak waar is als hij werkt 
(Koningsveld, 1984, pg. 14). En dat is voor ons belangrijk geweest: wat hebben de bij het 
onderzoek betrokken adviseurs ‘zien werken’? Saunders c.s. beschrijven het pragmatisme als 
een praktische benadering waarin zowel de ideeën worden toegepast van de positivist (de 
werkelijkheid is waarneembaar en met behulp van een zeer gestructureerde methodologie 
te kennen) en de fenomenoloog (verschijnselen zijn sociale constructies, te kennen door het 
genereren van betekenissen) (Saunders, 2011). In het onderzoek over veranderaanpakken 
hebben we zo objectief en geprotocolleerd mogelijk geprobeerd te meten volgens een 
vooraf bepaald stramien. Maar niet op basis van een geldige theorie. Het zijn de 
betekenissen die de adviseurs aan de verandertrajecten toekennen, die aan de 
theorievorming bijdragen. 
 
Het onderzoek over de competenties (tweede onderzoek) heeft ook die inslag van het 
pragmatisme. We hebben geprobeerd de tacit knowledge – de kennis of praktijktheorieën in 
het hoofd van ervaren adviseurs – expliciet te maken. Deze ervaren adviseurs weten wat wel 
en wat niet werkt. Het onderzoek heeft ook een element van een interpretivistisch 
vertrekpunt (waarvan de fenomenologie een voorloper is). In het interpretatieve paradigma 
draait het om de manier waarop we als mensen proberen een zinvolle interpretatie te geven 
van de wereld om ons heen. Epistemologisch draait het om de verschillen tussen mensen te 
begrijpen in hun rol als sociale actor. ‘De personen zijn acteurs die een rol spelen op het 
toneel van het dagelijks leven. Zij spelen deze rol in overeenstemming met de betekenis die 
we aan deze rol toekennen. Sociale rollen van anderen worden geïnterpreteerd in 
overeenstemming met onze eigen meningen.’ (Saunders, 2011, pg. 105). Betekenisverlening 
heeft bij het tweede onderzoek zijn invloed gehad: betekenisverlening door de betrokken 
ervaren adviseurs, door de onderzoekers en in interactie tussen adviseurs en onderzoekers, 
is meer aan bod gekomen dan bij het eerste onderzoek. 
 
Het derde onderzoek over de interactie tussen klant en adviseur heeft het interpretivisme 
als vertrekpunt. In het onderzoek is veel waarde gehecht aan interpretatie en 
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betekenisverlening aan de situatie door klanten en adviseurs. Vooraf zijn theoretische 
uitgangspunten en een onderzoeksprotocol opgesteld maar gaande de rit bleek, dat het 
belangrijk was om op een bepaald moment met klanten of adviseurs in gesprek te gaan over 
hoe het adviesgesprek volgens hen in elkaar zat. Ook het idee om een eindinterview met 
iedere adviseur te houden, is gaande het onderzoek ontstaan. Tijdens het eindinterview lag 
de hele dataset over de betreffende adviseur op tafel en ging het gesprek over de waarde, 
betekenisverlening achteraf en interpretatie die de adviseur aan de data gaf. Dat leverde 
waardevolle aanvullende gegevens op over welke betekenis de adviseur eraan gaf en 
waarom hij/zij deed zoals hij/zij deed. 
 
 

4.2.2 Onderzoeksbenadering en onderzoeksdoel 
 
De onderzoeksfilosofie bevat de aannames over de aard van de werkelijkheid en hoe je die 
kunt kennen. Vervolgens is de methodologische vraag welke onderzoeksbenadering uit de 
aannames voortvloeit. Samen met het doel van het onderzoek geeft dat richting aan de 
manier waarop in het onderzoek te werk wordt gegaan. We beginnen met een toelichting op 
de onderzoeksbenadering. 
 
Deductie - Inductie 
De tweede ‘rok’ van het ui-model betreft de vraag of bij het onderzoek deductief of inductief 
te werk is gegaan (Saunders c.s., 2011). Bij deductie wordt van de algemene regel naar het 
bijzondere geval gegaan. Bij inductie is dat andersom, dus van het bijzondere geval naar een 
algemene regel (Schuyt, 1986). Deductie is redeneren op basis van logica uitgaande van 
theoretische premissen. Bij inductie wordt theorie ontwikkeld op basis van waarnemingen: 
je vindt twee eigenschappen telkens bij elkaar optreden. Dan rijst het vermoeden dat deze 
eigenschappen altijd bij elkaar horen. Volledige zekerheid is er echter niet (maar het is zeker 
tot het tegendeel is bewezen: alle zwanen zijn wit, tot de zwarte wordt gevonden). Inductie 
geeft enige zekerheid (nimmer absolute), terwijl deductie wel absolute zekerheid geeft. 
 
Schuyt voegt een derde categorie toe met het begrip ‘abductie’ (of kwalitatieve inductie): 
een wijze van redeneren waarbij een bijzonder geval verklaard zou kunnen worden door te 
veronderstellen dat het een bijzonder geval is van een algemene regel en daarom wordt de 
veronderstelling overgenomen. De volgende voorbeelden illustreren de verschillen tussen 
deductie, inductie en abductie (Schuyt, 1986, pg. 86). 
 
Deductie: 
(regel):  alle bonen uit deze zak zijn wit; 
(geval): deze bonen komen uit deze zak; 
(resultaat): dus deze bonen zijn wit. 
 
Inductie: 
(geval): deze bonen komen uit deze zak; 
(resultaat): deze bonen zijn wit; 
Concludeert 
(regel):  alle bonen uit deze zak zijn waarschijnlijk wit. 
 



 

Adviseurs aan de slag 72 

Abductie: 
(regel):  alle bonen uit deze zak zijn wit; 
(resultaat): deze bonen zijn wit; 
(geval): deze bonen zouden wel eens uit deze zak kunnen zijn. 
 
Schuyt benadert de termen inductie en deductie als wetenschapsfilosofische wijze van 
redeneren. Aan de hand van de voorbeelden met de zak met bonen mag het duidelijk zijn, 
dat wij meer op een inductieve wijze dan op een deductieve wijze hebben geredeneerd. Dat 
heeft te maken met de beperkte mate waarin theorieën, premissen en regels over 
organisatieadvieswerk voorhanden zijn.  
 
Saunders c.s. benaderen de termen inductie en deductie op methodische wijze (Saunders, 
2011, pg. 110). De deductieve methode gebruikt bestaande theorie om hypothesen te 
formuleren en te toetsen. Bij de inductieve methode verzamel je gegevens en ontwikkel je 
een theorie of model. Deductie en inductie kunnen worden gecombineerd (Pratt, 2009; 
Saunders, 2011). Wij zien in onze drie onderzoeken ook dat deductie en inductie niet zo 
strak te onderscheiden zijn. Daarom spreken we van een deductief of inductief karakter van 
onze onderzoeken. 
 
Bij deductie ga je uit van hypothesen die je wilt toetsen. Zowel in het eerste onderzoek over 
veranderaanpakken als het tweede onderzoek over competenties hebben we vooraf onze 
veronderstellingen over de samenhang tussen variabelen geformuleerd, maar deze zijn niet 
gefundeerd op ‘bewezen’ theorie. Als voorbeeld de veronderstelling: in succesvolle 
veranderprocessen hangt het doel van de verandering samen met de gekozen aanpak. De 
variabelen die in de veronderstelling betrokken zijn, zijn geoperationaliseerd zodat helder is 
hoe ze moeten worden gemeten. Vervolgens zijn we met behulp van statistische analyse op 
zoek gegaan naar verbanden. We hebben geen hypothesen getoetst maar we hebben naar 
de samenhang in de data gezocht – dat is meer inductief dan deductief. 
 
Bij deductie gaat het om causale verbanden en het uitschakelen van of controleren van 
variabelen die mogelijk ook effect hebben op het verband (Saunders c.s., 2011). Wij hebben 
ook een aantal variabelen meegenomen, die van invloed zouden kunnen zijn op het 
verband. Bijvoorbeeld in het tweede onderzoek over competenties: de leeftijd van de 
adviseur, het aantal ervaringsjaren en de achtergrond (opleiding). Bij sociaal 
wetenschappelijk onderzoek is het in zijn algemeenheid relatief lastig om de 
onderzoekssituatie te controleren en dat heeft negatieve consequenties voor de 
betrouwbaarheid van het onderzoek. Ons onderzoek heeft daar ook last van. Door zo goed 
mogelijk te omschrijven op welke gestructureerde wijze (onderzoeksprotocol) en bij wie het 
onderzoek is uitgevoerd, wordt herhaling van het onderzoek mogelijk. 
 
Een ander aspect dat bij een deductieve benadering hoort, is de bepaling van de omvang van 
de steekproeven om de conclusies te kunnen generaliseren. Zowel bij het eerste als bij het 
tweede onderzoek is dat een punt van aandacht geweest. In het eerste onderzoek zijn 
vijfenzeventig succesvolle, afgeronde verandercases betrokken. Bij de statistische bewerking 
bleek dat we over de variabelen doel en aanpak voldoende data tot onze beschikking 
hadden om significante uitspraken te kunnen doen. Maar bij de variabele ‘context’ ging het 
mis: die bleek te uitgebreid te zijn geoperationaliseerd. We hadden nog meer verandercases 
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moeten hebben om uitspraken te kunnen doen of we hadden bescheidener moeten zijn in 
onze operationalisering. Dit was een leermoment, waar we bij de uitvoering van het 
onderzoek over de competenties ons voordeel mee hebben gedaan. We zijn bescheidener 
en meer to the point geweest in onze operationalisering. 
 
Het onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur heeft een uitgesproken inductief 
karakter. Bij inductie gaat het om het begrijpen van de betekenis die mensen aan 
gebeurtenissen toekennen (Saunders c.s., 2011, pg. 115). Belangrijk is het hebben van begrip 
van de context van het onderzoek – in ons geval een adviesgesprek in de overgangsfase van 
diagnostiek naar planvorming.  
Inductief onderzoek is minder theorie gestuurd en flexibeler van opzet dan bij een 
deductieve benaderingswijze. We zijn echter bij dit onderzoek ook van theoretische 
inzichten uitgegaan. Yin (2003), bijvoorbeeld, beveelt dat ook aan. Maar tijdens het 
onderzoek bleek dat een deel van de theorie niet aansloot bij of belangrijk was voor dat wat 
we tijdens het adviesgesprek tussen klant en adviseur zagen en wat onze klanten en 
adviseurs benoemden. Vruchtbaarder was om de theorie los te laten en patronen proberen 
te herkennen die tot modelvorming leidden, om vervolgens bij de interpretatie van deze 
resultaten de theorie te gebruiken. 
 
Onderzoeksdoel 
Naast de onderzoeksbenadering hechten Saunders c.s. waarde aan het onderzoeksdoel. De 
drie algemeen bekende doelen: (1) beschrijvend onderzoek, (2) verkennend of exploratief 
onderzoek en (3) verklarend onderzoek vullen zij aan met (4) ‘projecterend onderzoek’. 
Projecterend onderzoek is onderzoek ‘met de intentie om het gedrag van mensen of de 
werking van mechanismen te optimaliseren’ (Saunders, 2011, pg. 116). Aan alle drie de 
onderzoeken ligt een ‘projecterend’ doel ten grondslag. We hebben van meet af aan de 
bedoeling gehad om de onderzoeken ten dienste van de praktijk en van het handelen in het 
organisatieadvieswerk te stellen. Dat uit zich ook in de publicaties over de onderzoeken en 
het omzetten van de resultaten in instrumentarium, zoals bijvoorbeeld de Zelftest – een 360 
graden feedbackinstrument – naar aanleiding van het onderzoek naar competenties. En 
bijvoorbeeld het gebruik van de in het derde onderzoek opgestelde transcripten van het 
adviesgesprek tussen klant en adviseur in opleidingssituaties. 
 
Naar de drie andere doelen kijkend, is het doel van het eerste en tweede onderzoek meer 
verkennend dan verklarend geweest. We hebben geprobeerd de verbanden tussen de 
variabelen te verklaren. Maar de realiteit is dat we vooral de verbanden tussen variabelen 
hebben aangetoond en dat het lastiger is te verklaren waarom een verandering in een 
variabele een verandering in een andere  variabele in gang zet. De uitkomst van het 
onderzoek van de veranderaanpakken laat bijvoorbeeld zien dat bij het veranderdoel 
‘processen & cultuur’ het sterkste verband optreedt met een ontwikkelende 
veranderaanpak. Als het doel verschuift naar ‘structuur & processen’ dan blijkt de 
ontwikkelende aanpak een negatieve samenhang met dit doel te hebben. Welke aanpak bij 
het doel ‘structuur & processen’ dan wel passend is, komt niet uit het onderzoek. 
 
Het derde onderzoek over de interactie tussen klant en adviseur is verkennend van aard. We 
hebben beoogd de interactie beter te kunnen begrijpen en dat gaat verder dan het 
omschrijven van de kenmerken van de interactie (beschrijvend onderzoek). Dat uit zich 
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bijvoorbeeld in het opsporen van patronen die in een split of a second lijken te leiden tot 
een omslag in het adviesgesprek – de zo te noemen ‘kritische momenten’. 
 
 

4.2.3 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksstrategie geeft aan hoe in het onderzoek te werk wordt gegaan. Wat betreft 
de onderzoeksstrategie hebben we bij het eerste en tweede onderzoek gebruik gemaakt van 
wat Saunders c.s. ‘de enquête’ noemen; ook wel als survey-onderzoek aangeduid (Smith, 
1981). Deze strategie vloeit voort uit de in de vorige paragraaf besproken benaderingswijze 
van de onderzoeken. We hebben in beide onderzoeken de deelnemers aan het onderzoek 
op een gestructureerde wijze geïnterviewd – we hebben geprotocolleerd en gecontroleerd 
gewerkt. Daartoe zijn vragenlijsten opgesteld met zowel open vragen als vragen met een 
beperkte antwoordmogelijkheid. Voor bepaalde onderdelen hebben we sorteerkaartjes 
gemaakt. De output bestaat uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. 
 
In het derde onderzoek zijn we in ons denken ook gestart met een survey-achtige 
benadering, in de zin dat we beoogden om gestructureerde waarneming toe te passen bij de 
interactie tussen klanten en adviseurs. Ons oog was gevallen op ‘System for Multiple Level 
Observations of groups’ (Symlog) van Bales (Bales & Cohen, 1979). Symlog is een observatie-
instrument voor interpersoonlijk gedrag en bedoeld om feitelijk gedrag per individu in een 
bepaalde situatie zichtbaar te maken. Bales onderscheidt daarbij drie factoren met ieder 
twee dimensies, die door combinaties leiden tot 27 observatiecodes: 

 Prominentie met de dimensies dominant versus ondergeschikt. 

 Sociaal gedrag met de dimensies onvriendelijk versus vriendelijk. 

 Beheersing (accepteren van taakgerichtheid van het gevestigd gezag) met de dimensies 
‘instrumentally controlled’ en ‘emotionally controlled’. 

 
Nu zitten aan het toepassen van Symlog praktische consequenties: op het instrument zit 
sinds de jaren negentig patent en het instrument mag alleen gebruikt worden door Symlog-
consultants. Uiteindelijk hebben we besloten om Symlog niet als observatie-instrument te 
gebruiken, maar het gedachtegoed van Bales bij de interpretatie van de resultaten te 
betrekken. Zo heeft de theorie van Bales in de fase van data-analyse een plek gekregen. En 
dat is ook logisch omdat de inductieve benaderingswijze leidt tot patroonherkenning en niet 
vanuit een theorie vertrekt. 
 
Het derde onderzoek heeft de casestudy als onderzoeksstrategie. Bij een casestudy ben je 
niet afhankelijk – juist niet afhankelijk - van één dataverzamelingstechniek. Een casestudy is 
‘een methode voor het doen van onderzoek die gebruik maakt van een empirisch onderzoek 
van een bepaald hedendaags verschijnsel binnen de actuele context, waarbij van 
verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik wordt gemaakt’ (Saunders c.s., 2011, pg. 122). 
Typerend is dat de context (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het experiment) niet volledig 
gecontroleerd is. Het is juist de bedoeling om de context te proberen te begrijpen (Yin, 
2003). Yin geeft aan dat een casestudy vooral zinvol is voor onderzoek waarbij de ‘hoe’- en 
‘waarom’-vraag aan de orde is. In ons onderzoek over de interactie tussen klant en adviseur 
bijvoorbeeld: waarom verandert de teneur van het gesprek? (De in paragraaf 7.4.2. 
genoemde kritische momenten.) 
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De casestudy die wij hebben uitgevoerd bevat meerdere cases, achttien stuks. Dit is in 
termen van Yin (2003) op te vatten als multiple case design (in tegenstelling tot een single-
case design). De cases kunnen met elkaar vergeleken worden: de cross-case analyse. Omdat 
er meerdere invalshoeken in de cases zijn (‘units’) om te analyseren en te vergelijken, noemt 
Yin dit een ‘embedded multiple case design’. Zo is bijvoorbeeld te vergelijken welke 
competenties de klanten en welke competenties de adviseurs belangrijk vinden in het 
adviesgesprek. De klanten en de adviseurs zijn als aparte analyse units te beschouwen. 
 
In de hoofdstukken over de afzonderlijke onderzoeken komen we op de onderzoeksstrategie 
terug. 
 
 

4.2.4 Keuzen methoden 
 
Bij het uitvoeren van ons onderzoek hebben we de keuze gehad uit meerdere methoden en 
technieken van gegevensverzameling en –analyse. Voor de onderzoeken naar 
veranderaanpakken en competenties van adviseurs zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
methoden voor het verzamelen en analyseren van gegevens gebruikt. Saunders c.s. (2011) 
noemen dat de ‘gemengde methode’. In beide onderzoeken is voor de gemengde methode 
gekozen, omdat we naast het onderzoeken van verbanden tussen variabelen, meer willen 
begrijpen over hoe onze respondenten tegen een verband aankijken of hoe respondenten 
een verband verklaren. Voor het aantonen van een (statistisch) verband is een kwantitatieve 
methode nodig – voor het verhaal achter de cijfers een kwalitatieve methode.  
 
Wij hebben bij beide onderzoeken voor een semigestructureerde vragenlijst gekozen, die we 
als interview bij onze respondenten afnemen. De vragen die we stellen zijn deels gesloten – 
met vaststaande antwoordcategorieën. Daarnaast wordt doorgevraagd naar de motivatie 
van het antwoord en worden er open vragen gesteld. 
 
Als voorbeeld: in het onderzoek naar competenties leggen we een case met een adviesvraag 
voor. De respondent mag uit vier cases kiezen (zie hoofdstuk 6). De respondent kiest 
bijvoorbeeld: ‘Het bedrijf in de dienstverlenende sector met de vijf kernwaarden die maar 
niet lijken te beklijven’. We vragen door middel van gesloten vragen welke aanpak en welke 
interventie(s) de adviseur in deze adviessituatie zou gebruiken. En vervolgens vragen we 
welke competenties een adviseur moet bezitten om die aanpak en interventie(s) uit te 
kunnen voeren. Voor zowel aanpak, interventies als competenties gebruiken we een 
classificatie. De adviseur kan dus uit bijvoorbeeld een set van gedefinieerde competenties 
kiezen. Telkens vragen we de adviseurs om hardop te denken en om over hun overwegingen 
te vertellen. Daardoor krijgen we, naast data die we statistisch kunnen verwerken, een beeld 
over hoe adviseurs tegen de adviesvraag aankijken en welke redeneringen ze hanteren bij 
hun keuzen. 
 
Bij het derde onderzoek over de interactie tussen klant en adviseur tijdens het adviesgesprek 
hebben we een aantal vragenlijsten uitgezet, deels met een gesloten karakter waardoor we 
konden ‘tellen’. Maar bij het overgrote deel van de dataverzameling is gebruik gemaakt van 
kwalitatieve methoden. In termen van Saunders c.s. (2011) is dat ‘multimethode’: het 
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gebruik van meer dan één gegevensverzamelingmethode en overeenkomstige 
analyseprocedure(s). In ons geval een ‘kwalitatieve multimethode’. We hebben bijvoorbeeld 
de adviesgesprekken op video opgenomen en er zijn transcripten van gemaakt, die 
vervolgens zijn gecodeerd en geanalyseerd. En we hebben ook vragenlijsten met open 
vragen in laten vullen en (diepte) interviews gehouden. 
 
In de hoofdstukken over de afzonderlijke onderzoeken komen we op de methoden en 
technieken van onderzoek terug. In paragraaf 4.2.6 zullen we in meer algemene zin stil staan 
bij de wijze waarop we de kwalitatieve data hebben geanalyseerd. 
 
 

4.2.5 Tijdshorizon 
 
Bij de tijdshorizon wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen onderzoek: 
dwarsdoorsnede onderzoek en longitudinaal onderzoek. De laatste stelt je als onderzoeker 
in staat om veranderingen en ontwikkelingen te bestuderen in een bepaalde tijdsperiode, 
maar dat hebben we niet gedaan. De drie onderzoeken die wij hebben uitgevoerd zijn als 
dwarsdoorsnede onderzoek te typeren. Dwarsdoorsnede onderzoek wordt omschreven als: 
‘het bestuderen van een bepaald verschijnsel (of verschillende verschijnselen) op een 
bepaald tijdstip’ (Saunders c.s., 2011, pg. 133). Het onderzoek over de veranderaanpakken is 
in 2002/2004 uitgevoerd; het onderzoek naar competenties in 2005/2006 en het onderzoek 
naar de interactie tussen klant en adviseur in 2008/2009. 
 
 

4.2.6 Kwalitatieve data-analyse 
 
In alle drie de onderzoeken verwerken we data op kwalitatieve wijze. In de eerste twee 
onderzoeken is de kwalitatieve analyse ondersteunend en verrijkend aan de kwantitatieve 
analyse. In het derde onderzoek vindt alleen kwalitatieve data-analyse plaats. Hoewel we in 
de respectievelijke hoofdstukken kort aangeven hoe we de analyse hebben uitgevoerd, is er 
meer over de methodische wijze van analyseren te zeggen. Dat doen we in deze paragraaf. 
Aan de hand van de ‘tactics for generating meanings’ van Miles, Huberman & Saldaña (2014) 
geven we aan welke stappen we in de kwalitatieve analyse hebben doorlopen en illustreren 
we deze stappen met voorbeelden uit de drie onderzoeken. 
 
Miles, Huberman & Saldaña (2014) onderscheiden een vijftal fasen in de uitvoering van de 
kwalitatieve analyse: 
1. Het indikken en clusteren van de data. 
2. Het aanscherpen van de clusters en patronen. 
3. Naar een abstracter niveau toewerken en de relaties tussen de clusters zien. 
4. Het samenstellen van een coherent geheel (assembleren). 
5. Het testen van de uitkomsten op robuustheid.  
 
Bij het indikken en clusteren, is het de opgave om te zien ‘what goes with what’ (Miles c.s., 
2014, pg. 277). Als tactieken om de clustering aan te brengen noemen Miles c.s. de 
combinatie van: patroonherkenning, afgaan op je intuïtie, categorieën aanbrengen, 
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metaforen gebruiken en tellen. Als voorbeeld: in het derde onderzoek naar de interactie 
tussen klanten en adviseurs hebben we klanten gevraagd, wat zij in het gesprek goed en 
minder goed vonden van de adviseur. Bij het doornemen van alle reacties kwam een aantal 
uitspraken op hetzelfde neer: klanten stellen het op prijs als adviseurs met een stevige 
inhoud en oplossing komen. De zinsneden over de stevige oplossing/inhoud zijn uit de 
datasets gelicht en vervolgens is geteld hoeveel klanten de uitspraak over de stevige inhoud 
doen. Maar toen we alle uitspraken op een rijtje zetten, viel in de uitspraken op dat alleen 
een stevige inhoud niet voldoende is. De klanten willen dat de adviseur laat blijken dat hij/zij 
overziet wat die inhoud voor de betrokkenen betekent – er moet gevoel en begrip zijn voor 
de situatie. Een eerste indikking van de data was dus nog niet voldoende om de essentie van 
een cluster te doorgronden. Een tweede analyseslag is nodig, om enerzijds tot een cluster 
over de ‘stevige inhoud met begrip voor de situatie en personen’ te komen en anderzijds tot 
het andere cluster betreffende ‘het gebrek aan sensitiviteit, ondanks de stevige inhoud’. Het 
eerste indikken biedt dus de mogelijkheid om vervolgens de clusters op patronen verder aan 
te scherpen. 
 
We hebben in het derde onderzoek categorieën adviseurs onderscheiden op basis van de 
feedback van klanten. De drie categorieën zijn: effectief, genuanceerd effectief en contra-
effectief. In de gesprekken tussen de onderzoekers is meerdere malen aan de orde geweest 
of de tussencategorie ‘genuanceerd effectief’ er niet uit zou kunnen. Een dichotomie geeft 
immers meer scherpte. Miles c.s. geven aan dat het verstandig is om te zoeken naar 
contrasten en overeenkomsten, als tactiek om de clusters aan te scherpen. We hebben voor 
de drie categorieën naar contrasten gezocht, bijvoorbeeld voor de kritische momenten, 
waarin een wending plaatsvindt in de adviesgesprekken. Daaruit bleek dat de drie 
categorieën zich wel degelijk onderscheiden (zie tabel 7.g). We zijn dus uiteindelijk bij drie 
categorieën gebleven omdat dat het meeste recht doet aan de data. 
 
Het toewerken naar een abstracter niveau is volgens Miles c.s. (2014) de volgende stap. 
Deze stap betreft een indikking door een groep clusters bij elkaar te brengen (Miles c.s. 
noemen dat ‘factoring’). Je kunt een aantal clusters veralgemeniseren of abstracter maken, 
door onderlinge relaties tussen clusters aan te brengen, door als….dan…redenaties op te 
bouwen en door interveniërende variabelen op te sporen. We zullen hiervan twee 
voorbeelden geven.  
 
In het eerste onderzoek over de veranderaanpakken hebben we de contextvariabelen van 
de verandercases vergeleken en ook wat de adviseurs in specifieke contextsituaties deden 
(zie bijlage 2). Na de eerste ‘indikronde’ konden we constateren dat de adviseurs de 
contextvariabele ‘externe beïnvloeding’ als ‘belangrijk’ waardeerden. Door te tellen zagen 
we dat in 70% van de cases de externe beïnvloeding hoog was; in 80% hiervan had dat een 
positieve bijdrage op het veranderproces. Daardoor konden we constateren dat: als de 
externe beïnvloeding hoog is…..dan heeft dat een positieve uitwerking op het 
veranderproces. We zien hier in termen van Miles c.s. een combinatie van 
patroonherkenning, tellen en relaties aanbrengen door als…dan…redenaties op te stellen. 
 
In het tweede onderzoek zien we een voorbeeld waarbij de kwalitatieve analyse aanvullend 
is gebruikt op de kwantitatieve analyse bij het benoemen van verbanden tussen interventies 
en competenties. Tabel 6.q geeft weer welke significante verbanden er tussen de variabelen 
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zijn en hoe sterk dat verband is. Vervolgens beredeneren we door patroonherkenning en 
abstractie dat er drie interventieclusters zijn: (1) diagnostische en richtinggevende 
interventies, (2) instrumentele en vormgevende interventies en (3) op mensen gerichte 
interventies. Dit zijn de drie grijze vlakken in tabel 6.q. Bij iedere interventiecluster horen (uit 
de statistische analyse voortkomende) competenties van de adviseur. 
 
De een na laatste stap in de kwalitatieve data-analyse is volgens Miles c.s., het ervoor zorgen 
dat er een coherent geheel komt – het conceptueel assembleren. Daarbij kan van bestaande 
theoretische constructen gebruik worden gemaakt om de analyse kracht bij te zetten. Wij 
hebben dat gedaan in het derde onderzoek door de gevonden interactiepatronen te 
confronteren met theorie van Watzlawick, Vrolijk, Leary en Bales (paragraaf 7.5.2.).  
Als voorbeeld: Het vijfde axioma van Watzlawick stelt dat communicatie tussen mensen 
symmetrisch (gericht op overeenkomsten) en complementair (gericht op verschillen) is. Er 
treden verstoringen op als de gesprekspartners alleen overeenkomsten zoeken, teveel op 
hun eigen standpunt blijven staan of gebruik maken van hun macht om verschillen niet te 
tolereren. In ons onderzoek naar interactie tussen klant en adviseur zien we de behoefte aan 
symmetrie en complementariteit terug. Maar we zien ook dat de balans tussen symmetrie 
en complementariteit subtiel ligt – een verstoring in de communicatie is snel gerealiseerd. 
Met behulp van de Roos van Leary en het communicatiemodel van Bales kunnen we laten 
zien, waar adviseurs zich op de assen moeten bevinden om te voorkomen dat er 
communicatieverstoringen optreden. Daarmee zetten de theoretische concepten de 
uitkomsten van ons onderzoek kracht bij. 
 
Tenslotte bevelen Miles c.s. aan om de bevindingen te testen. Het gaat dan om de validiteit 
en betrouwbaarheid. Daarbij komen ondermeer de vormen van bias aan de orde, het belang 
van triangulatie en het verkrijgen van feedback van de respondenten. Wij hebben ook 
gebruik gemaakt van deze tactieken. Ondermeer door de bevindingen te bespreken met een 
groep respondenten en te vragen of zij de uitkomsten plausibel en in hun praktijken 
herkenbaar vinden. Miles c.s. benadrukken dat het belangrijk is om cases die buiten de 
uitkomsten (‘de patronen’) vallen, niet ‘weg te poetsen’. Een voorbeeld hiervan uit het 
derde onderzoek, is de adviseur die met zijn gedrag buiten de dominante patronen viel. Bij 
navraag bleek dat de adviseur zich de dag na het adviesgesprek langdurig had ziek gemeld; 
hij was niet in goeden doen. Dergelijk naspeurwerk is volgens Miles c.s. nodig om de 
robuustheid van kwalitatief onderzoek te bevorderen.  
 
Met de bespreking van de kwalitatieve data-analyse ronden we de onderwerpen ontologie, 
epistemologie, methodologie en methoden en technieken van onderzoek in relatie tot onze 
drie empirische studies af. In de laatste paragraaf zullen we een beknopte samenvatting 
geven. 
 
 

4.2.7 Samenvatting methodologie en methoden 
 
Bij wijze van samenvatting geven we voor de drie onderzoeken een overzicht aan de hand 
van ‘de ui’ van Saunders c.s. over het onderzoeksproces (zie tabel 4.a). 
  



 

Adviseurs aan de slag 79 

 

 Onderzoek 1: 
veranderaanpakken 

 
(hoofdstuk 5) 

Onderzoek 2: 
competenties 
 
(hoofdstuk 6) 

Onderzoek 3: 
interactie klant-
adviseur 
(hoofdstuk 7) 

 Onderzoeksfilosofie  Pragmatisme  Pragmatisme, 
interpretivisme 

 Interpretivisme 

Onderzoeks-
benadering en 
onderzoeksdoel 

 Nadruk op inductie 
 Verkennend en 

projecterend 
onderzoek 

 Nadruk op inductie 
 Verkennend en 

projecterend 
onderzoek 

 Inductief 
 Verkennend en 

projecterend 
onderzoek 

Onderzoeksstrategie  Enquête  Enquête  Case Study 
Keuze methoden  Gemengde 

methode: 
Kwantitatief 
Kwalitatief 

 Gemengde 
methode: 
Kwantitatief 
Kwalitatief 

 Nadruk op 
kwalitatieve 
multimethode 

Tijdshorizon  Doorsnede  Doorsnede  Doorsnede 
Technieken en 
procedures 

 Literatuurstudie 
 Interviews 
 Statistische analyse 

 Aanvullend: 
kwalitatieve 
analyse 

 Literatuurstudie 
 Interviews 
 Statistische analyse 

 Kwalitatieve 
analyse 

 Literatuurstudie 
 Vragenlijsten 
 Observatie 

 Interviews 
 Kwalitatieve 

analyse 
Tabel 4.a Overzicht van de gehanteerde onderzoeksmethoden op basis van de ‘ui’ van 
Saunders c.s. (2011). 
 
Met het overzicht in tabel 4.a sluiten we dit algemene hoofdstuk over methodologie en 
methoden van onderzoek af. De onderwerpen onderzoeksstrategie en de gehanteerde 
methoden en technieken zullen in de volgende hoofdstukken over de afzonderlijke 
onderzoeken terug komen. Bij ieder onderzoek is een paragraaf aan de onderzoeksmethode 
gewijd, waarin de onderzoekssituatie, de wijze van dataverzameling en de wijze van 
dataverwerking staan benoemd. Naast de paragraaf over de onderzoeksmethode komen in 
die hoofdstukken ook aan de orde: de gebruikte literatuur, het onderzoeksmodel 
(conceptueel kader), de resultaten en de conclusies en discussie over het betreffende 
onderzoek en de resultaten. 
We beginnen met het onderzoek naar veranderaanpakken. 
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5. Onderzoek naar de keuze van veranderaanpakken 
 
In het organisatieadvieswerk leiden bijna alle activiteiten in een opdracht tot een mate van 
organisatieverandering of zijn de activiteiten een opmaat tot verandering. Denk bij het 
eerste aan een andere werkwijze, een andere organisatieinrichting of een afslanking. En 
denk bij het laatste aan het formuleren van een missie, visie of strategie. Wat daaruit voort 
komt, heeft meestal een lange weg tot realisatie voor de boeg met in min of meerdere mate 
gevolgen voor de betrokkenen die de verandering sturen of in het veranderproces worden 
gestuurd. 
 

 
Diverse publicaties melden dat meer dan 70% van de veranderprocessen in organisaties 
mislukt of niet aan het (oorspronkelijk) beoogde doel voldoet (Boonstra, 2004). Zo’n 
percentage heeft impact op de beeldvorming over veranderen. De essentie is: veranderen is 
best moeilijk. En dan is het belangrijk om te weten wat de meeste kans van slagen heeft.  
 

 
In dit hoofdstuk geven we een weerslag van het onderzoek naar veranderaanpakken. We 
hebben de verbanden bekeken tussen de doelen van de verandering en de daarbij passende 
aanpak. De relatie tussen de aanpak en de context – de situatie binnen en buiten de 
organisatie – is ook onderzocht. (Zie figuur 5.a) 
 

 
Figuur 5a: Onderzoek naar relatie doen – context – veranderaanpak. 
 
De opbouw van het hoofdstuk is als volgt: 

 In de eerste paragraaf (5.1) beschrijven we hoe we tegen veranderen en 
verandermanagement aankijken en wat onze bedoeling van het onderzoek over 
veranderaanpakken in relatie tot het organisatieadvieswerk is. 

 Paragraaf 5.2 tot en met paragraaf 5.6 is een beschrijving van de uitvoering van het 
onderzoek en de resultaten. 

 Paragraaf 5.7 gaat over de conclusies en discussie.  
 

Organisatieadvieswerk

Adviseren

Context
↕

Doel

Interactie 
klant - adviseur

Interventies

Aanpak

Reflectie
adviseur

Competenties 
adviseur

Professioneel 
handelen
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Onderdelen van dit onderzoek zijn eerder gepubliceerd in: Reitsma & Van Empel, 2004 en in 
Reitsma, Jansen, Van der Werf & Van den Steenhoven, 2004. 
 

5.1 Verandermanagement 
 
De klassieke organisatieleer van Taylor e.a. (de Scientific Management-beweging) wordt 
vaak als grondlegger gezien voor onze huidige wijze van organiseren en veranderen 
(Lammers c.s., 1997). De meeste auteurs van deze stroming hebben een ‘ingenieursvisie’. Zij 
zien de menselijke organisatie als een machine die, mits goed geconstrueerd en 
onderhouden, ook goed zal draaien, zodra men het apparaat met behulp van de vereiste 
energie in beweging zet. De human relations-richting ontstaat na de Tweede wereldoorlog 
als tegenbeweging op de klassieke organisatieleer (Lammers c.s., 1997). In de human 
relations-richting, waarvan Mayo een belangrijke exponent is, wordt veel aandacht besteed 
aan onderzoek naar kleine groepen, leiderschapsverhoudingen, communicatieprocessen ed. 
Er is echter weinig aandacht voor organisatievormen, het functioneren van groepen en 
intermenselijke relaties. Bennis en vele anderen bouwen vanaf eind jaren vijftig van de 
vorige eeuw op het werk van Mayo voort (Lammers c.s., 1997). Zij worden de revisionisten 
genoemd en voegen met name een psychologische dimensie aan het werk van Mayo toe. 
Het werk van de revisionisten klinkt nog steeds door in de huidige veranderkundige 
literatuur. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen de ‘wat-vraag’ over 
organisatieontwerp vraagstukken en de ‘hoe-vraag’ waarbij het veranderingproces wordt 
gestructureerd en wordt aangegeven welke gedragsproblemen kunnen worden verwacht 
(zie bijvoorbeeld Cozijnsen & Vrakking, 2003). 
 
In de periode dat het onderzoek naar veranderaanpakken is uitgevoerd (2002-2004) is er 
veel aandacht voor de thema’s veranderen, veranderkunde en verandermanagement. In 
1999 komt de eerste druk van ‘Leren veranderen, een handboek voor de veranderkundige’ 
van Léon de Caluwé en Hans Vermaak in Nederland uit. Het boek is, nu verkrijgbaar in een 
vuistdikke, uitgebreide versie, nog steeds een top hit – nationaal en internationaal. In 2000 
verschijnt een ander standaardwerk: ‘Breaking the code of change’, onder redactie van 
Michael Beer en Nitin Nohria. Gevolgd door het Handboek ‘Dynamic.s. of organizational 
change and learning’ onder redactie van Jaap Boonstra in 2004. Deze boeken hebben 
gemeen dat wordt onderzocht welke manieren van veranderen er zijn, hoe 
veranderprocessen te onderzoeken zijn, hoe veranderprocessen in elkaar zitten en wat de 
succes- of faalfactoren zijn. 
 
De publicatiestroom over veranderen is doorgegaan. Een paar voorbeelden in Nederland: 
het ‘Veranderboek, 70 vragen van managers over organisatieverandering’ (Ten Have, Ten 
Have & Janssen, 2009) en het Managementboek van het jaar 2009: ‘Veranderdiagnose’ (Van 
Es, 2009), beide met een breed scala aan modellen en zienswijzen. Er zijn ook bekroonde 
publicaties die een specifiek thema verdiepen, zoals: ‘Plezier beleven aan taaie 
vraagstukken’ (Vermaak, 2009) en ‘Verwaarloosde organisaties’ (Kampen, 2012).  
 
Publicaties zijn er genoeg en dat geldt ook voor het opleidingsaanbod. Type op Google het 
onderwerp ‘opleiding verandermanagement’ in en je krijgt 177.000 hits. Veranderen is nog 
steeds een actueel onderwerp. Titels van boeken en bijeenkomsten als ‘Hoe krijg je ze mee’ 
en ‘Hoe krijg ik ze zover’ weerspiegelen de zorgen van menig veranderaar. Veranderen 
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wordt als lastig en moeilijk ervaren. Misschien weten we ondanks alle publicaties en 
opleidingen nog niet genoeg. Of, zoals Hans Vermaak recent tijdens een bijeenkomst 
opmerkte, wordt dat wat bekend is niet toegepast. En dan blijft het aanmodderen. 
 
Omdat er al zoveel over veranderkunde en verandermanagement is geschreven, vinden we 
het niet zinvol om in dit hoofdstuk veel tekst aan de verschillende invalshoeken te wijden. In 
de paragraaf over het onderzoeksmodel (paragraaf 5.3) zullen we wel weergeven wat onze 
vertrekpunten waren en op welke theorie we ons onderzoeksmodel en de operationalisering 
van de variabelen hebben gebaseerd. Het lijkt ons zinvoller om nu stil te staan bij wat we 
met ons onderzoek wilden bereiken en vanuit welk perspectief we dat deden. Ons doel was 
om een praktisch toepasbaar model te ontwikkelen, dat adviseurs helpt bij het kiezen van 
een effectieve veranderaanpak. We wilden een bijdrage leveren aan de regievoering op 
veranderprocessen. 
 
 

5.1.1 De adviseur en het veranderproces 
 
Het onderzoek is verricht vanuit het perspectief van de adviseur die in organisaties 
veranderprocessen ontwerpt, in regie zet en/of begeleidt. Een veranderproces is de wijze 
waarop organisaties zich aanpassen, ontwikkelen en groeien (Hardjano & Bakker, 2001). In 
tijden van crisis zou je daar ‘de wijze waarop organisaties zich afbouwen’ aan kunnen 
toevoegen. In de VS spreekt men dan van ‘organizational death’. Afbouw is ook van 
toepassing als inzichten in de tijd veranderen en als de behoeften naar de producten of 
diensten van een organisatie afnemen of ophouden. Daar is overigens minder aandacht voor 
in de literatuur over veranderen dan over groei of aanpassing. Een voorbeeld van een 
uitzondering is de studie van Kim Cameron en Marc Lavine naar de afbouw en ontmanteling 
van de fabriek in nucleaire wapens Rockey Flats in Denver, Colorado (Cameron & Lavine, 
2006). Dit onderzoek laat zien wat de ‘key enablers’ in een dergelijk afbouwproces zijn. Een 
veranderproces interpreteren wij dus breder dan alleen groei en aanpassen. Een 
veranderproces is de wijze waarop organisaties zich oprichten, ontwikkelen, groeien, 
aanpassen en afbouwen. 
 
In adviesopdrachten is een veranderproces meestal geen laissez-faire gebeuren; er is altijd 
een mate van sturing. De intensiteit van die sturing kan verschillen. Ook de wijze waarop 
wordt gestuurd kan variëren. Er is ook altijd een bepaalde mate van interactie tussen zij die 
de wil hebben tot verandering (de stuurders) en zij die hierbij zijn betrokken (de 
gestuurden). In het organisatieadvieswerk hoort de adviseur tot de stuurders: sturing geven 
aan of begeleiding van de sturing van een veranderproces in opdracht van een 
opdrachtgever. 
 
Verschillende zienswijzen op het veranderproces maken dat de ene adviseur de 
problematiek van de organisatie - en het daarmee samenhangende verandertraject - anders 
benadert dan de andere. In de veranderkundige literatuur komen bij meerdere auteurs twee 
fundamenteel verschillende zienswijzen op een veranderproces aan de orde. Bijvoorbeeld: 
‘episodic change’ versus ‘continuous change’ in termen van Weick en Quinn (1999) en 
‘theory E’ (maximize economic value) en ‘theory O’ (develop organizational capabilities) van 
Beer en Nohria (2000).  
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Met die verschillende zienswijzen gaan verschillende aannames gepaard over veranderen. 
Weick gelooft bijvoorbeeld niet in episodic en planned change, omdat ze eenvoudig kunnen 
worden afgewezen door machthebbers en in de organisatie tot weerstand leiden. Volgens 
Weick zijn organisaties continu in ontwikkeling (Weick, 2000). De huidige verandertaal is 
volgens Weick te statisch. Hierop reagerend, prijst Pettigrew Weick’s strijdbaarheid maar 
wijst er ook op dat Weick’s constatering geen verder inzicht geeft in hoe verder met episodic 
(planned) en emergent (continuous) change is om te gaan (Pettigrew, 2000, pg. 246). Wij 
volgen Pettigrew’s redenering dat het ook gaat om praktische werkzaamheid. Daarom 
beschouwen we het als gegeven dat de betrokkenen bij een veranderproces aannames over 
veranderen hebben, die òf meer aan de ene kant òf meer aan de andere kant van het 
spectrum episodic versus continuous change of theory E versus theory O zitten. Het gaat ons 
erom hoe die aannames worden omgezet in de richtlijnen en principes voor het sturen van 
het veranderproces. 
 
 

5.1.2 Model voor het kiezen van een veranderaanpak 
 
Waar moet je in de wijze van sturen van het veranderproces rekening mee houden? 
Jagersma (1999) stelt dat naarmate de strategische wijzigingen van een organisatie groter 
zijn, de aanpassing van de organisatie ingrijpender wordt. De planbaarheid van de 
verandering neemt af en de complexiteit en onzekerheid nemen toe. Omdat de 
planbaarheid afneemt, is het volgens Jagersma belangrijk om een veranderaanpak te 
hanteren. Dat wil zeggen een aanpak (Jagersma noemt dat een strategie) die richting geeft 
aan het hele veranderproces.  
 
Jagersma vindt dat een goede veranderaanpak op twee pijlers berust: de doelstelling van de 
verandering en de situatie waarin wordt veranderd. De doelstelling is de visie die achter de 
veranderingen zit en gaat over het gewenste resultaat. De situatie heeft volgens Jagersma 
als meest relevante kenmerken: de urgentie van de verandering en de noodzaak tot 
veranderen. (Wij vinden deze twee kenmerken te beperkt (zie paragraaf 5.3) en zullen 
andere elementen toevoegen.) De veranderaanpak bepaalt op zijn beurt weer de 
‘verandermix’. Deze mix is een operationalisatie van de veranderaanpak in termen van 
methodiek, planning, organisatie en bewustwordings- en bewegingsinstrumenten. De hier 
beschreven samenhang is in figuur 5.b gevisualiseerd. 
 

 
Figuur 5.b Aanpak geeft richting aan veranderingsproces (ontleend aan Jagersma, 1999) 
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Figuur 5.a is van belang, omdat er een samenhang verondersteld wordt tussen de dimensies: 
doelstelling (veranderdoel), situatie (context waarin wordt veranderd) en aanpak. Wij willen 
juist die samenhang onderzoeken en concreter invulling geven aan de begrippen doel, 
context en aanpak. De verandermix zullen we niet in ons onderzoek betrekken, want de mix 
houdt een veelheid aan variabelen in en het onderzoek zou daardoor te complex worden. 
 
 

5.1.3 Diagnostische fase in het adviesproces 
 
De vraag is vervolgens wanneer in een veranderproces die samenhang tussen doel, context 
en aanpak zou moeten worden bepaald. Otto (1996) stelt dat het in een veranderproces 
gaat om het zoeken naar een geïntegreerd beeld van de problematiek en de situatie 
waarbinnen deze zich manifesteert. Op grond van het beeld van de problematiek in relatie 
met het beeld van de context, is een keuze te maken voor een veranderings/interventie-
strategie. Het is een proces van wikken en wegen, aldus Otto. Je zou dat wikken en wegen 
‘diagnostiek’ kunnen noemen.  
 
In het verlengde van Otto’s redenatie is het het meest logisch dat de adviseur in de 
diagnostische fase van het adviesproces (zie ook paragraaf 3.3.1) onderzoekt: wat het doel 
van de verandering is, hoe de context in elkaar zit en wat uiteindelijk de aanpak bepaalt. En 
die aanpak is voor de adviseur met en voor zijn/haar opdrachtgever van belang voor de 
regievoering op het proces dat zal volgen. Een eenmaal door de stuurders ingezette aanpak, 
met een karakteristieke stijl (zie operationalisering in paragraaf 5.3), laat zich niet zo 
makkelijk wijzigen, omdat de geloofwaardigheid van het veranderproces bij de gestuurden in 
het geding komt. Gisteren verplicht op een nieuwe manier moeten werken en vandaag zelf 
invulling mogen geven aan die nieuwe manier van werken – of net andersom – geeft niet het 
vertrouwen dat de stuurders en de adviseur weten wat ze doen en waartoe dat leidt.  
 
 

5.1.4 Resumerend en afbakenend 
 
Het onderzoek is verricht vanuit het perspectief van de adviseur die in organisaties 
veranderprocessen ontwerpt, in regie zet en/of begeleidt. In adviesopdrachten is dat geen 
laissez-faire gebeuren. In de diagnostische fase van het adviesproces komt de vraag aan de 
orde welke veranderaanpak het meest passend is, gezien hetgeen de klant(en) wil(len) 
bereiken (doel) en gezien de klantsituatie (context). 
 
 

5.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
 
De doelstelling van het onderzoek is om een praktisch toepasbaar model te ontwikkelen dat 
helpt bij het kiezen van een effectieve veranderaanpak, gegeven de doelen van de 
verandering en de context waarin deze verandering plaats moet vinden. Praktisch in de zin 
van: eenvoudig toepasbaar in de werkzaamheden van de adviseur, zonder dwingend en 
voorschrijvend te zijn. 
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Onze ambitie is dus om een model voor adviseurs te maken, dat ze kan helpen bij het 
bepalen van de meest passende veranderaanpak voor het veranderproces bij de klant. 
Onder een veranderaanpak verstaan wij een generieke benadering van een 
(probleem)situatie die richting geeft aan het veranderproces. 
 
Uit de doelstelling zijn de volgende specifieke onderzoeksvragen gedestilleerd: 
1. Wat zijn voor verandertrajecten relevante doelen, contextvariabelen en mogelijke 

aanpakken? 
2. Zijn deze variabelen te operationaliseren en modelmatig weer te geven? 
3. Is het model in de praktijk herkenbaar? 
4. Is er een empirisch verband tussen doelen, context en/of aanpakken? 
5. Zijn er wetmatigheden/ideale combinaties in termen van uitspraken: “als doel x beoogd 

wordt, in context y, dan is de beste aanpak z”? 
 
In de volgende paragrafen gaan we in op 

 Het onderzoeksmodel (paragraaf 5.3); 

 De onderzoeksmethode (paragraaf 5.4); 

 De resultaten (paragraaf 5.5 en 5.6). 
 
 

5.3 Uitwerking onderzoeksmodel 
 
Het onderzoeksmodel over de keuze van een veranderaanpak speelt in de diagnostische fase 
van het adviesproces (zie paragraaf 5.1). We gaan daarbij ervan uit dat de strategie van de 
organisatie expliciet is geformuleerd en dat de opdrachtgever zich genoodzaakt ziet om een 
of meerdere doelen te bereiken. Op dat moment doet zich de vraag voor wat de beste 
aanpak is om het doel te bereiken. 
 
Hierna werken we de variabelen doel, context en aanpak uit. Dit leidt tot het model dat we 
empirisch gaan onderzoeken. 
  
Doel 
De Caluwé en Vermaak (1999) beschrijven dat de handelingen van mensen in organisaties 
hun legitimering vinden in hun eigen stelsel van normen en waarden, maar ook in meer 
geformaliseerde richtlijnen als de organisatiestructuur, procedures en de wet. Andere 
auteurs stellen dat handelingen in essentie gestuurd worden door ‘iets’ dat medewerkers zin 
of betekenis geeft (bv. Weick, 1979). Bij doelen stellen, gaat het om het beantwoorden van 
de vraag ‘wat willen of moeten we bereiken of zijn of worden’. In paragraaf 3.1.2 over 
moraliteit en handelen zagen we dat Habermas van ‘doelrationeel handelen’ spreekt. Op 
basis van de interpretatie van andermans bedoelingen (strategisch handelen) wordt tot een 
rationele doel/middelen keuze gekomen (instrumenteel handelen). Organisatiedoelen 
vormen de legitimering van handelingen. Daarnaast scheppen doelen een kader voor sturing 
en zingeving – een doel geeft gerichtheid.  
Wij definiëren doel als: de visie die achter de veranderingen zit en gaat over het gewenste 
resultaat of beoogde uitkomst. 
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In de literatuur vinden we diverse typeringen van doelen. De Caluwé en Vermaak (1999) 
maken onderscheid in kenmerken van uitkomsten:  

 Kenmerken van producten, diensten en bedrijfsprocessen.  
Het veranderingsproces heeft hierbij tot doel: verhogen van efficiency, effectiviteit, 
rentabiliteit, kwaliteit, flexibiliteit en innovatief vermogen. 

 Kenmerken van interactie.  
Een veranderingstraject grijpt dan in op: inspiratie, openheid en respect, lerend 
vermogen, initiatief en actie, collectiviteit en ambitie, vitaliteit en consensus- en 
conflictbereidheid.  

 Kenmerken van mensen.  
Grijpt in op: kennis, vaardigheden, kracht en bereidheid. 

 Kenmerken van inrichting en besturing. 
Deze betreffen de strategie, structuur, cultuur, personeel, managementstijl en systemen. 

 
Cummings en Worley (2005) hebben een typologie met doelen ontwikkeld waarbij ze een 
ontwikkelingsperspectief kiezen; zoals: doelen gericht op het ontwikkelen van processen 
tussen mensen of van het ontwikkelen van talenten. Ook in het bekende Zeven-S-model van 
McKinsey zijn met elkaar samenhangende organisatiekenmerken in doelen om te zetten  
(Athos & Pascale, 1986). Bijvoorbeeld: verandering gericht op de structuur, op significante 
waarden etc. 
 
Tijdens de oriëntatiefase van dit onderzoek bleek, vanuit de praktijk geredeneerd, dat er 
door adviseurs een grote variëteit aan doelen wordt benoemd. Bijvoorbeeld: 
kostenreductie, fusie, klantgerichtheid verbeteren of een softwarepakket implementeren. 
Om deze doelen in een onderzoekbare variabele om te zetten hebben we ervoor gekozen 
om kenmerken van organisaties, ‘organisatieaspecten’, te benoemen waarop de verandering 
is gericht. Na raadpleging van een zevental ervaren adviseurs in de ontwikkelfase van het 
onderzoeksmodel (zie paragraaf 5.4) hebben we gekozen voor de organisatieaspecten: 
structuur, processen, systemen, cultuur en competenties. Daardoor konden we de grote 
variëteit in doelen in het dagelijks taalgebruik van adviseurs reduceren en op een hoger 
abstractieniveau brengen. Bijvoorbeeld: bij het verbeteren van de klantgerichtheid in een 
organisatie kan de nadruk liggen op de wijze waarop een individuele medewerker zijn/haar 
klant benadert. Het gaat dan om kennis en vaardigheden – om de competenties van de 
medewerker. Maar het kan ook belangrijk zijn dat de activiteiten in een logischer volgorde 
wordt ingericht en dat de klant daar profijt van heeft. Dan is klantgerichtheid vertaald in het 
aanpassen van de werkprocessen. 
 
In de operationalisering hebben we dus vijf organisatieaspecten genomen. Een 
verandertraject grijpt in op een of meer van deze aspecten. De mate waarin aandacht, tijd, 
energie en geld gestoken is in de diverse aspecten, verschilt per traject. Een fusietraject is in 
het ene geval een kwestie van structurering, terwijl in een ander geval het samengaan van 
twee of meer culturen de aandacht vraagt. Per veranderproces dient te worden bezien, op 
welke organisatieaspecten de nadruk ligt. Wij gaan ervan uit dat voor een veranderproces 
steeds twee doelen te benoemen zijn, die eruit springen. De definiëring van de vijf doelen 
staat in tabel 5a. 
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Variabele Definiëring 
Structuur De verzameling van onderdelen waaruit de organisatie bestaat, de relaties tussen 

die onderdelen, en de wijze waarop de taken, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en de coördinatie tussen de onderdelen geregeld zijn. 
Onder onderdelen worden zowel organen (afdelingen en posities) als personen 
verstaan (Keuning & Eppink, 1989, 2004). 

Processen Verzameling van activiteiten met een repeterend karakter die betrekking hebben op 
meerdere personen (Hardjono & Bakker, 2001). Bijvoorbeeld: primaire en 
ondersteunende processen (productieprocessen, administratieprocessen, HRM-
processen), de ontwikkeling van nieuwe producten, financiële processen, etc. 

Systemen De (spel)regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren wordt gestuurd. 
Bijvoorbeeld: informatietechnologische systemen, het managementcontrolsysteem, 
besluitvormingssystemen, communicatiesystemen, beloningssystemen, etc. (vrij 
naar het 7 S-en model van McKinsey). 

Cultuur Feitelijk gedrag van de medewerkers van een organisatie, dat voortkomt uit een 
stelsel van impliciete en expliciete veronderstellingen, normen en waarden (De 
Caluwé en Vermaak, 1999). 

Competenties Karakteristiek gedrag van een organisatie of persoon, waarbij het gedrag in een 
oorzakelijk verband staat met het concreet behaalde resultaat. Bij de vraag welke 
competenties een persoon voor een taak nodig heeft, gaat het om de vraag waarin 
de persoon ‘goed moet zijn’ (vrij naar Spencer & Spencer, 1993; Hoekstra & Van 
Sluijs, 2000). 

Tabel 5.a. De doelen en hun definities. 
 
Context 
Het denken over context vindt zijn wortels in het gedachtegoed van Lawrence & Lorsch: het 
contingentiedenken (Lammers, Mijs & Van Noort, 1997). De essentie van deze benadering is, 
dat de beste manier van organiseren en veranderen wordt bepaald door de situatie. De 
‘juiste’ manier van handelen in en naar organisaties wordt afgeleid van variabelen die een 
dominante rol spelen in de situatie waarin men moet of wil handelen en het begrijpen van 
de verbanden tussen deze variabelen. De context van een verandertraject geeft een beeld 
over de situatie waarin de problematiek zich manifesteert. Het duiden van de context is 
onderdeel van de diagnostiek die vooraf gaat aan een verandertraject. De context oefent 
bovendien invloed uit tijdens het veranderproces. Tijdens een veranderingstraject treden 
veelal wijzigingen in de context op. Een leider wordt vervangen, de economische situatie 
verandert etc.  
 
We definiëren de context als de situatie of het verband, waarbinnen de adviseur interventies 
doet en waarbinnen veranderingen plaatsvinden. Voor dit onderzoek is gekeken naar de 
context in de startsituatie: het zicht op de contextvariabelen in de fase waarin de 
veranderaanpak wordt gekozen. 
 
In de literatuur worden contextvariabelen van heel verschillende orde genoemd. Zo 
onderkent Otto (2000) variabelen die voortkomen uit twee hoofdfactoren: 

 de invloed van de omgeving (tijdsdruk, machtsverschil, escalatie, functieafhankelijkheid 
en aanwezige regelgeving); 

 het probleemoplossendvermogen van de organisatie (mate van identificatie met de 
organisatie, aanwezigheid van reflectievermogen en aanwezigheid van kennis en kunde). 
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De Caluwé en Vermaak (1999) zien een drietal dimensies die als context te typeren zijn. 
Context noemen De Caluwé en Vermaak ‘historie’. Daarmee wordt de voorgeschiedenis van 
de verandering, de ‘motor’ of de ‘bron’ bedoeld, die ertoe bijdraagt dat de noodzaak of 
wenselijkheid van de verandering zichtbaar kan worden. De drie dimensies die de historie 
bepalen zijn: 

 de context: de feitelijke kenmerken in de omgeving en historie, veelal te maken met de 
evolutie en levenscyclustheorie (bv. maatschappelijke omgeving, concurrentie-
verhoudingen, eerdere ervaringen met veranderingen); 

 de aanleiding: de emotionele kenmerken, met reactieve en creatieve factoren (bv. 
onvrede, onbeheersbaarheid, ambitie, kansen, helden); 

 de filosofieën: de betekenisgevende kenmerken (bv. visie op mensen, overtuigingen, 
waarden en normen, symbolen, taalgebruik). 

 
Een andere invalshoek bieden Werkman c.s. (2001). Zij doen onderzoek naar configuraties in 
het verandervermogen van organisaties. Ze stellen dat er, om het proces van 
organisatieverandering te begrijpen, niet alleen aandacht moet worden besteed aan 
kenmerken van de organisatie (zoals doelen en strategie, technologie, structuur, cultuur, het 
werk en politieke relaties) maar ook aan de kenmerken van het veranderproces. Deze 
kenmerken van het veranderproces zijn aspecten van de organisatie die een barrière vormen 
voor verandering en hangen samen met de wijze waarop de veranderingen vorm krijgen en 
worden aangestuurd. Als kenmerken van het veranderproces worden benoemd: 
veranderkoers, technologie, spanningen, timing, informatievoorziening, draagvlak creëren, 
rol van de verandermanagers, rol van de lijnmanagers, verwachte uitkomsten, steun en 
inzet.  
 
Hoewel Werkman c.s. het verandervermogen relateren aan het totale veranderproces en wij 
in het kader van dit onderzoek op zoek zijn naar contextvariabelen die in een startsituatie 
zijn te verkennen, zien we toch parallellen. Werkman c.s. geeft immers ook aan dat het in 
kaart brengen van het verandervermogen van een organisatie bedoeld is om veranderingen 
te realiseren. 
 
De korte bespreking van een drietal invalshoeken van context laat zien hoe divers het begrip 
wordt ingevuld. De onderliggende gedachte is echter gemeenschappelijk: een ‘diagnose’ van 
de situatie met factoren waar je rekening mee houdt tijdens het (in te zetten) 
veranderproces. 
 
Bij het operationaliseren van de context zijn we op zoek gegaan naar één typologie. Die 
konden we niet vinden. Daarom hebben we een compilatie gemaakt van hetgeen wij, mede 
op basis van het oriënterend onderzoek bij seniore collega’s, als bruikbare contextvariabelen 
zien. Voor het onderzoek hebben we een voorlopige typologie gemaakt naar: externe 
context, intern verandervermogen en organisatiekenmerken. 

 Externe context 
Een complex van meer of minder gestructureerde situaties die op organisaties inwerken 
en de organisaties in hun functioneren beïnvloeden. Het gaat om economische, 
demografische, ecologische, politieke, technologische en sociaal-maatschappelijke 
factoren. (Boonstra, Steensma en Demenint, 1998)  
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 Intern verandervermogen  
De mate waarin een organisatie in staat is veranderprocessen uit te voeren en te 
realiseren. 

 Organisatiekenmerken 
Eigenschappen van een organisatie. 

We onderkennen dat de variabele doel en de variabele context elkaar kunnen overlappen. 
Maar dat is geen probleem, omdat de context de situatie beschrijft waarin de verandering 
plaatsvindt en het doel het aangrijpingspunt is voor verandering. Als voorbeeld: 
organisatiecultuur is er altijd maar niet elk veranderproces is op de organisatiecultuur 
gericht. 
 
De drie typen zijn nader geoperationaliseerd in 17 variabelen en 5 subvariabelen en de 
waarde die ze konden aannemen (de schaal) (zie tabel 5b). Achteraf bezien is dat een te 
grote hoeveelheid variabelen (zie ook paragraaf 4.2.2), waar we bij de analyse van de data 
last mee zouden krijgen. 
 

Variabele Definiëring 
Externe context  
Druk van buiten De economische, politieke, technologische en sociaal-

maatschappelijke factoren, die de organisatie opdringen haar 
doelen bij te stellen. 
Schaal: Hoog – Laag  

Krachten uit de omgeving Het Krachtenmodel van Porter toont 5 krachten die de 
concurrentie binnen een bedrijfstak bepalen: 
- dreiging van toetreding tot de bedrijfstak door nieuwkomers 
- onderhandelingsmacht van leveranciers 
- onderhandelingsmacht van kopers 
- dreiging van substituten voor de producten en diensten die 
een bedrijfstak levert 
- onderlinge rivaliteit tussen concurrenten binnen een 
bedrijfstak 
Schaal: Groot – Klein;  
Als minstens 1 van de 5 krachten bepalend is wordt gescoord 
op groot. 

Turbulentie De mate van onrust, onstuimigheid en instabiliteit in en van de 
omgeving.  
Schaal: Veel – Weinig  

Afhankelijkheid van derden De mate waarin een organisatie zich dient te schikken naar 
besluiten en regels van actoren die zich buiten de organisatie 
bevinden. 
Schaal: Sterk – Gering 

Intern verandervermogen  
Ervaring met veranderen De betekenis die is gegeven aan veranderprocessen die in het 

verleden zijn doorlopen. 
Schaal: Positief – Negatief   

Kennis en vaardigheden met 
betrekking tot veranderen 

Het op de hoogte zijn en toepassen van noties over veranderen 
en het ondervinden van het gebruik hiervan. 
Schaal: Veel – Weinig  

Druk van binnenuit De mate waarin de belangen van de leden van de organisatie 
de organisatie dwingen haar doelen bij te stellen. 
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Schaal: Hoog – Laag 
Ambitie De mate van gedrevenheid (van de individuen en groepen) in 

de organisatie om afgesproken doelen te bereiken. 
Schaal: Veel – Weinig 
Subvariabele: Was de mate van ambitie verdeeld in de 
organisatie? 
Schaal: Eensgezind – Verdeeld 

Spanning De druk die in de organisatie aanwezig is als gevolg van 
interactie tussen de leden van de organisatie.  
Schaal: Groot - Klein 
Subvariabele: 
Sfeer van conflict: Het vermogen van de organisatie om met 
spanning om te gaan. 
Schaal: Functioneel conflict (vermogen is groot) – 
Disfunctioneel conflict (vermogen is klein) 

Organisatiekenmerken  
Leiderschap Degene die visie en sturing geeft. 

Schaal: Aanwezig – Afwezig 
Subvariabele: De stijl van leidinggeven. 
Schaal: Dedicatie – Integratie – Relatie – Separatie 

Structurering De mate waarin sprake is van een organisatie als 
gestructureerd systeem waarin de elementen processen, 
systemen en structuren op elkaar inwerken ten dienste van een 
bepaald doel. 
Schaal: Hecht – Losmazig. 

Verbondenheid De mate waarin één stelsel van assumpties, waarden en 
normen gedeeld wordt door de leden van de organisatie.  
Schaal: Groot – Klein 

Besluitvorming De wijze waarop tot een beslissing wordt gekomen. 
Schaal: Gestructureerd – Ongestructureerd. 
Subvariabele: de mate van besluitkracht 
Schaal: Krachtig – Zwak  

Gebruik van kennis en informatie De mate waarin kennis en informatie ontwikkeld, verzameld, 
gedeeld en toegepast wordt. 
Schaal: Intensief – Nauwelijks 

Ontwikkelingsstadium organisatie De levensfase waarin een organisatie zich bevindt. 
Schaal: Embryonic – Growth – Mature – Ageing 

Interne, informele groeperingen De aanwezigheid van groeperingen die buiten de formele 
organisatie om gevormd zijn. 
Schaal: Manifest – Verborgen 
Subvariabelen: 
De mate van invloed van de informele groeperingen. 
Schaal: Veel - Weinig  
Is er gestuurd op deze groeperingen? 
Schaal: Ja – Nee 

Cultuurverschillen De mate waarin verschillen in normen, waarden en assumpties 
ten gevolge van spreiding (geografisch, functioneel, dislocatie, 
etc.) een rol spelen. 
Schaal: Groot – Klein 

Tabel 5.b: De contextvariabelen en hun definities. 
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Aanpak 
De veranderaanpak definiëren we als een generieke benadering van een (probleem)situatie, 
die richting geeft aan het veranderproces. In paragraaf 5.1.1 hebben we gezien dat er 
onderscheid is te maken tussen een schoksgewijze of continue verandering. Een ander 
onderscheid is de mate waarin vooraf helder is waarop wordt uitgekomen. Daarbij zijn drie 
‘modaliteiten’ van verandering te onderkennen: eerste, tweede en n-de orde verandering 
(Van Dongen c.s., 1996). Bij eerste orde verandering gaat het om het verbeteren van de 
huidige situatie binnen het aangegeven kader. Er is hier sprake van waarde toevoegende 
activiteiten die ‘binnen het bestaande spel’ worden uitgevoerd (inside-in). Eerste orde 
verandering wordt ook wel aangeduid als verbeteren. Bij tweede orde verandering gaat het 
om het veranderen van het systeem door een ander, gekend systeem of andere kenbare 
definitie. Er is sprake van een toestand waarin de organisatie haar spelregels gaat 
veranderen door zich op een wezenlijk andere wijze te organiseren (inside-out). Er is hier 
sprake van een transitie of conversie, daarom wordt veranderen hier ook wel aangeduid als 
een gedaanteverwisseling. Bij n-de orde verandering gaat het om het hanteren van een 
ongekende verandering waarvan de effecten nog niet vaststaan. Het gaat hier om een 
situatie van steeds met vallen en opstaan leren hoe de nieuwe regels werken (outside-in). 
Deze verandering betreft een transformatie of evolutie. Veranderen is dan een proces van 
gedaantevorming (Van Dongen c.s., 1996). 
 
De inzichten van Weick en Quinn (1999) en van Van Dongen (1996) laten ons zien dat 
veranderingen niet via een lineair proces tot stand hoeven komen. Daar waar het 
eindstadium van de verandering, bijvoorbeeld bij gedaantevorming, in de beginfase niet in 
één zin te duiden is, kan geen sprake zijn een proces, dat recht-toe-recht-aan wordt gelopen. 
Wij constateren dat dit te maken heeft met de mate van scherpte van het doel, dat in het 
begin van het veranderproces kan worden geformuleerd. Voor ons onderzoek is het van 
belang dat we het doel redelijk eenduidig kunnen omschrijven, anders voorzien we 
problemen in de operationalisering. We richten, in de termen van Van Dongen, ons 
onderzoek op kenbare situaties en definities: de eerste en tweede orde veranderingen. 
 
Voor de operationalisering van de veranderaanpak is het belangrijk om taal te geven aan de 
benaderingswijze van een verandertraject. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor die 
taal. We vonden het belangrijk om een taal te gebruiken die aansluit bij het veld van 
onderzoek,  o.a. in de gangbare praktijken bij Deloitte (waar tweederde van ons onderzoek is 
uitgevoerd). De typologie van veranderaanpakken van Boonstra (2000) en Van der Zee 
(1995) bleken het beste aan te sluiten:  
 
Van der Zee (1995) hanteert vier benaderingen: 

 De diffusiebenadering: in brede kring wordt de van te voren bedachte oplossing ter 
beschikking gesteld. Er is een duidelijk onderscheid tussen de fase waarin de oplossing 
bedacht wordt en de fase waarin deze wordt gecommuniceerd aan de betrokkenen bij 
de verandering. De bedenker gaat bij de laatste fase op de zeepkist. De 
diffusiebenadering baseert Van der Zee op de klassieke trits van Everett Rogers: 
Research, Development en Diffusion (RDD). 

 De directieve benadering: de veranderaar heeft een welomschreven eindsituatie voor 
ogen en stuurt hierop aan met behulp van machtsuitoefening. Deze veranderaar zet alle 
zeilen bij om de bestemming te bereiken. 



 

Adviseurs aan de slag 93 

 De directieve benadering baseert Van der Zee op het UMF-model van Kurt Lewin: 
unfreezing, moving, freezing.  

 De interactieve benadering: de eindsituatie van de verandering staat niet van te voren 
vast, de verandering komt tot stand door interactie en wederzijdse aanpassing van de 
betrokkenen. Doordat de betrokkenen eigen betekenis aan initiatieven voor verandering 
geven, zullen verschillende oplossingen ontstaan. 

 De ontwikkelingsgerichte benadering: “leren te leren”. Deze benadering is gericht op het 
versterken van competenties. Daarbij willen de mensen zelf iets aan de problemen doen, 
waardoor verandering van binnenuit komt. 

De interactieve en ontwikkelingsgerichte benadering herleidt Van der Zee niet vanuit één 
concept maar hij construeert de benaderingen zelf. 
 
Boonstra (2000) maakt een onderscheid tussen een ontwerp- en een 
ontwikkelingsbenadering.  

 In een ontwerpbenadering van verandering initieert, stuurt en controleert het 
topmanagement de veranderingen. De aanpak is oplossingsgericht en de besluitvorming 
is veelal strak gestructureerd en geformaliseerd met grote invloed van het 
topmanagement. In de besluitvorming staan economische en technische rationaliteiten 
centraal. De verandermethode is gebaseerd op formele modellen om de complexiteit 
van de organisatie te reduceren. Er worden algemeen geldende regels en uniforme 
werkwijzen gehanteerd. Participatie van mensen in de organisatie is problematisch 
omdat bewust afstand wordt genomen van bestaande werkwijzen. Er worden veelal 
machts-, dwang en expertstrategieën gehanteerd. 

 De ontwikkelingsbenadering wordt gebruikt in situaties waarin problematieken nog niet 
helder zijn, waarin meerdere perspectieven bestaan op problemen en oplossingen, en 
waarin de koers van de verandering nog niet geheel duidelijk is. De aanpak start met een 
analyse van de problematieken en oplossingsrichtingen door alle betrokkenen. 
Veranderingen worden geleidelijk gerealiseerd en de organisatieleden zijn betrokken bij 
alle fasen van verandering. Deskundigen bieden ondersteuning door het inbrengen van 
ervaring met veranderingsprocessen. Werkwijzen en methoden zijn sterk afhankelijke 
van het procesverloop van de verandering. 

 
Het onderscheid tussen ontwerpen en ontwikkelen van Boonstra biedt een kader voor de 
operationalisering van de veranderaanpak. De tweedeling wordt door Van der Zee nog 
specifieker gemaakt door de vierdeling: diffusie, directief, interactief en ontwikkelend. Ons 
gaat het ook om de herkenbaarheid van de begrippen in de adviespraktijk. Daarom hebben 
we de begrippen diffusie en interactief aangepast. De kern van de diffusiebenadering is dat 
de verandering wordt verkocht. We hebben voor de term ‘tell & sell’ gekozen. Zowel de 
interactieve als de ontwikkelende benadering hebben een hoge mate van interactie tussen 
de betrokkenen. Het kenmerkende van de interactieve benadering is echter dat er 
onderhandeld wordt, meestal binnen vooraf afgesproken kaders. We vinden het duidelijker 
als de interactieve benadering omgedoopt wordt tot onderhandelende aanpak. We zien de 4 
aanpakken als een geleidende schaal, waarbij van ontwerpen naar ontwikkelen wordt 
overgegaan. 
Dit resulteert in de indeling zoals weergegeven in tabel 5c. 
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Ontwerpbenadering Ontwikkelingsbenadering 
Directieve aanpak Tell & Sell aanpak Onderhandelende 

aanpak 
Ontwikkelende aanpak 

Tabel 5.c: Operationalisering van vier aanpakken 
 
De volgende opgave is om de 4 aanpakken van een adequate definitie te voorzien. We 
hebben ervoor gekozen om, naast een omschrijving van hetgeen kenmerkend voor de 
aanpak is, ook te zoeken naar de wijze waarop de verandering wordt gestuurd. We noemen 
dat regieaspecten. Regieaspecten zijn niet zo specifiek als de verandermix die bij Jagersma in 
paragraaf 5.1.2 aan de orde kwam. Het gaat om aspecten die in ieder verandertraject, 
ongeacht het type aanpak, een rol spelen in de regievoering van het veranderproces. De 
concrete invulling is per type aanpak wel verschillend. Om tot regieaspecten te komen, 
hebben we de diverse definities over veranderstrategie en veranderinterventies uit de 
literatuur bestudeerd en via een longlist zijn we op een shortlist met 4 regieaspecten 
uitgekomen. 
  
De regieaspecten betreffen: 
1. De omvang van de groep waarop de regie zich richt. 

Dit aspect varieert van groot naar klein, waarbij de gehele organisatie als relatieve 
maatstaf dient. 

2. De vrijheidsgraden wat betreft de inhoud van de verandering.  
Variërend van geen - geïnspireerd (de opdrachtgever laat zich inspireren door het 
bestuurde systeem) - gekaderd - veel. 

3. De mate van interactie. 
De mate waarin het bestuurde systeem participeert, kan geregisseerd worden: ze 
worden geïnformeerd – ze denken mee – ze beslissen mee – ze helpen vormgeven. 

4. De rol van de opdrachtgever. 
De verschillende rollen die een opdrachtgever kan aannemen benoemen wij als: 
dicteerder – verkoper – kadersteller - creator. 

 
In de definiëring van de 4 aanpakken wordt per aanpak een omschrijving van de aanpak 
gegeven met de invulling van de 4 regieaspecten (zie tabel 5.d). 
  
Aanpak Kenmerkend Regieaspecten 
Directief De inhoud staat van 

tevoren vast. 
“Take it or leave it”. 
Nadruk op planning en 
voortgangsbewaking. 

Omvang van de groep: relatief klein in verband 
met controlemogelijkheden. 
Vrijheidsgraden rond de inhoud: geen 
De inhoud is gegeven – uitvoering conform deze 
inhoud is verplicht. 
Interactie: beperkt zich tot informatieoverdracht 
Mensen die de verandering betreffen, worden 
geïnformeerd: “zo ga je het doen”. 
Rol van de opdrachtgever: dicteerder 
De opdrachtgever zet krachtig in op het doel en 
de inhoud. 
Zet anderen voor zich in als trekkers van de 
verandering en houdt deze “dichtbij”. 
Bewaakt, controleert, corrigeert, zodat hetgeen 
gebeurt, dat hij/zij voor ogen heeft. 
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Aanpak Kenmerkend Regieaspecten 
Tell & Sell Het verkopen en 

aantrekkelijk maken van de 
verandering (op de 
zeepkist). 
Suggesties worden op prijs 
gesteld maar niet altijd 
verwerkt. 
Sensitiviteit voor de mate 
waarin de verandering 
opgepakt wordt via het 
informele circuit. 

Omvang van de groep: relatief groot. 
Vrijheidsgraden rond de inhoud: geïnspireerd 
Ruimte voor inspiratie en beperkte invloed. 
Interactie: actoren worden geïnformeerd en 
mogen meedenken. 
Rol opdrachtgever: verkoper 
Verkondigt de groep wat is besloten of laat dit 
door een ander doen. 
Zet anderen in als trekkers van de verandering. 
Houdt gevoel over het verandertraject en 
beklimt de zeepkist als het nodig is. 

Onderhandelend Binnen gestelde kaders 
zoeken naar de meest 
passende veranderingen. 
Actieve betrokkenheid van 
met name sleutelfiguren. 
De inhoud van de 
verandering ligt op 
voorhand niet vast. 

Omvang van de groep: relatief klein (eventueel 
grote achterban). 
Er moet een onderhandelingssituatie kunnen 
worden gecreëerd: overzichtelijk actorenveld. 
Vrijheidsgraden rond de inhoud: gekaderd 
Binnen het gestelde kader is er volledige vrijheid 
om aan de inhoud te werken. 
Interactie: actoren beslissen mee binnen een 
gegeven kader. 
Rol van de opdrachtgever: kadersteller 
Stelt en bewaakt het kader. 
Creëert onderhandelingssituaties.  
Laat actoren veel ruimte.  
Beslist in onderhandelingssituaties of de inhoud 
binnen of buiten het gestelde kader valt. 

Ontwikkelend Met name sturing op het 
proces; in mindere mate op 
de inhoud. 
Actoren kunnen 
(desgewenst) veel hulp 
krijgen. 
Veel interactie. 

Omvang van de groep: groot. 
Vele actoren zijn actief betrokken; soms de 
totale organisatie of netwerk. 
Vrijheidsgraden rond de inhoud: veel. 
Actoren creëren de veranderinhoud. 
Interactie: 
Actoren beslissen over en geven (mede) vorm 
aan de verandering. 
Opdrachtgever: creator 
Geeft richting door visie en doelen te formuleren 
en stimuleert anderen daar vorm aan te geven.  
Stelt hulp beschikbaar. 
Heeft zelf een inspirerende rol. 
Stuurt op het proces en bewaakt het proces. 

Tabel 5.d: De variabele aanpak en de definities. 
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Samenhang doel, context en aanpak: onderzoeksmodel 
De operationalisering van de variabelen leidt tot het onderzoeksmodel dat is weergegeven in 
figuur 5c. 
 

 
Figuur 5c. Onderzoeksmodel 
 
In het onderzoeksmodel zijn het doel en de context de onafhankelijke variabelen. De aanpak 
is de afhankelijke variabele. We hebben twee controlerende variabelen toegevoegd: 1) vindt 
het veranderproces plaats in de profit- of non-profitsector en 2) is de respondent een 
Deloitte-adviseur of een respondent die elders werkzaam is. De controlerende variabelen 
zijn toegevoegd, om te bezien of deze variabelen in de relatie tussen doel, context en 
aanpak interveniëren. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat in de profitsector een meer 
directieve stijl van veranderen wordt gebruikt en in de non-profitsector een ontwikkelende. 
Of het zou kunnen zijn dat Deloitte-adviseurs een bepaalde voorkeursaanpak hebben, 
vergeleken met adviseurs van andere bureaus. 
 
In het onderzoeksmodel hebben we de volgende, eerder in dit hoofdstuk genoemde, 
vertrekpunten: 

 De bepaling van de veranderaanpak vindt in de diagnostische fase van het adviesproces 
plaats. 

 De verandering is te typeren als een eerste of tweede orde verandering (respectievelijk 
‘verbeteren’ en ‘gedaanteverwisseling’). 

 Het veranderdoel is door twee dominante (geoperationaliseerde) doelen te typeren. 

 Omdat we willen weten wat goede combinaties van doel, context en aanpak zijn, worden 
alleen succesvolle, afgeronde veranderprocessen bij het onderzoek betrokken. 

 
Het onderzoeksmodel is onze leidraad in de uitvoering van het onderzoek. In de volgende 
paragraaf over de onderzoeksmethode beschrijven we hoe we te werk zijn gegaan.  
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5.4 Onderzoeksmethode 
 
In deze paragraaf beschrijven we achtereenvolgens: de onderzoekssituatie en de 
deelnemers aan het onderzoek, de wijze van dataverzameling en de wijze van 
dataverwerking.  
 
Onderzoeksituatie en de deelnemers 
Het onderzoek is, zoals gezegd, vanuit Deloitte geïnitieerd. Het onderzoeksteam bestond uit 
drie onderzoekers (eveneens adviseur) en een student. Dit team is begeleid vanuit Deloitte 
en de Vrije Universiteit. Het team is in overleg met de begeleiders begonnen met het 
formuleren van de onderzoeksvragen, beoogde resultaten en een passende aanpak. 
Vervolgens is het in de vorige paragraaf beschreven onderzoeksmodel ontwikkeld. In de fase 
van modelontwikkeling is een zevental ervaren adviseurs geraadpleegd, om na te gaan of 
het model voor de adviespraktijk herkenbaar is. 
 
Voor het empirische deel van het onderzoek zijn 58 adviseurs geïnterviewd: 33 adviseurs van 
Deloitte, 25 adviseurs van andere organisaties. Het criterium voor deelname aan het 
onderzoek is, dat de respondent veel ervaring heeft met veranderen, dat dit een gespreide 
ervaring betreft en dat het type verandering een organisatieverandering is. Via de 
begeleiders en via adviseurs die een postdoctorale opleiding management consultancy 
hebben gevolgd, hebben we namen van adviseurs verkregen. Zij zijn per mail en per telefoon 
benaderd – nagenoeg alle benaderden hebben meegedaan met het onderzoek.    
 
In totaal heeft de interviewronde 75 verandercasussen van succesvolle en afgeronde 
verandertrajecten opgeleverd: 49 van adviseurs van Deloitte en 26 van adviseurs buiten 
Deloitte. Alle respondenten zijn bevraagd op de doelen van de verandering, de gehanteerde 
aanpak en de context waarin de verandering plaatsvond. 
 
Dataverzameling 
Het interview bij de respondenten is afgenomen met behulp van een semigestructureerde 
interviewlijst, met zowel open vragen als vragen met een beperkte antwoordmogelijkheid. 
De vragen zijn erop gericht zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens te verkrijgen, met 
het doel de verandercases te onderzoeken voor wat betreft het veranderdoel, de aanpak en 
de context van de verandering. In bijlage1 staat de interviewlijst weergegeven. De 
respondenten hebben voorafgaand aan het interview de vragenlijst toegezonden gekregen, 
zodat zij zich op het interview konden voorbereiden. De interviews werden mondeling 
afgenomen en duurden één tot twee uur.  
 
De onderzoekers hebben voorafgaand aan de interviews afgesproken hoe zij de interviews 
afnemen. De eerste interviews zijn door twee onderzoekers afgenomen, om de interviews 
zoveel als mogelijk op dezelfde wijze uit te voeren. De onderzoekers vulden tijdens de 
interviews de interviewlijsten in. Hierna geven we een aantal aandachtspunten per 
variabele, die van belang zijn geweest bij het afnemen van de interviews: 
 
Variabele doel van de verandering 
Het doel van de verandering is tijdens de interviews door de respondenten eerst uitgebreid 
verwoord. Zij hebben verteld wat de aanleiding was voor de verandering, hoe de opdracht 
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luidde, hoe zij aan het werk zijn gegaan en met wie. Aan de hand hiervan is door respondent 
en interviewer bekeken welke twee doelen in termen van structuur, processen, systemen, 
cultuur en competenties het beste past bij de casus. Belangrijke criteria voor deze 
doelbepaling zijn: de hoeveelheid ermee gemoeide activiteiten, de erin gestoken aandacht, 
tijd, energie en de kosten. Door het doel te benoemen in termen van structuur, processen, 
systemen, cultuur en competenties wordt een vertaalslag gemaakt naar een ander 
abstractieniveau, waardoor cases vergelijkbaar worden. De consequentie is dat 2 cases die 
op het eerste gezicht vergelijkbaar lijken, bijvoorbeeld het in elkaar schuiven van een aantal 
afdelingen, bij een nadere verkenning niet op hetzelfde doel zijn gericht. Zo kan het 
voorkomen dat bij het in elkaar schuiven bij de ene casus de nadruk ligt op de structuur en 
de processen en bij de andere casus op de processen en de cultuur. Door het veranderdoel, 
zoals die wordt verwoord in de taal van de casus, te vertalen naar de 5 doelen, komen de 
cases op een gemeenschappelijk en vergelijkbaar abstractieniveau.  

De respondenten is gevraagd een rangorde aan te geven tussen de twee belangrijkste 
doelen (de eerste en de tweede dominantie). Van de 58 respondenten hebben 3 
respondenten aangegeven geen keuze te kunnen maken tussen de 5 doelen en geen 
rangorde te kunnen aangeven. Zij menen dat (de) verandering betrekking heeft op zowel 
structuur, processen, systemen, cultuur als competenties. We hebben deze cases niet in de 
statistische analyse meegenomen, omdat ze niet vergelijkbaar zijn met de andere cases. 

Variabele context 
Tijdens de interviews is uitgebreid stilgestaan bij de context van de verandering. De 
respondenten waren goed in staat om de context-variabelen te scoren op bijvoorbeeld 
hoog/midden/laag en deze van voorbeelden te voorzien. Tijdens de interviews is het beeld 
ontstaan dat niet alle 17 variabelen er even veel toe doen. Ook het aantal van 17 is (te) veel 
voor een contextanalyse. 

Variabele aanpak 
Tijdens het interview heeft de respondent voor de betreffende case één van de vier 
gepresenteerde aanpakken gekozen, die het beste de door hem/haar gehanteerde aanpak 
benaderde. De aanpakken directief, tell & sell, onderhandelend en ontwikkelend zijn aan de 
hand van kaartjes met de typering toegelicht. Alle respondenten konden zich een beeld bij 
de aanpak vormen en een aanpak kiezen. Bij een zevental cases veranderde de aanpak in de 
tijd. Veelal veranderde het doel van de verandering dan ook. Bij deze cases is uitgegaan van 
een afgebakende fase in het verandertraject, waarbij één veranderaanpak is gehanteerd. Bij 
een zestal cases zijn 2 aanpakken gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld een tell & sell aanpak voor 
de interne organisatie gebruikt, terwijl met de externe stakeholders wordt onderhandeld. Bij 
deze cases is uitgegaan van de aanpak, die betrekking heeft op de grootste groep mensen of 
waar de grootste verandering plaats moest vinden. 
 
Dataverwerking 
De gegevens van de interviewlijsten zijn op drie manieren verwerkt. De eerste manier van 
data-analyse is een kwantitatieve bewerking van de gegevens met SPSS. De gegevens die 
kwantitatief te analyseren zijn (de vragen met een beperkte antwoordmogelijkheid), zijn 
gesplitst van de gegevens die alleen op kwalitatieve wijze te bewerken zijn (de open vragen). 
De variabelen met de bijbehorende waarden zijn in een datamatrix gezet. De variabelen van 
het onderzoeksmodel zijn eerst afzonderlijk geanalyseerd in univariate analyses 
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(voornamelijk frequentie-analyses). Daarna zijn de begrippen in onderlinge samenhang 
geanalyseerd in multivariate analyses. Doel, context, aanpak en de controlerende variabelen 
worden in relatie tot elkaar bekeken, waaruit zal blijken óf er een verband is tussen deze 
variabelen en zo ja, hoe sterk dit verband is en welke richting (positief of negatief) dit 
verband heeft. 
 
Doelvariabelen kunnen een onderling verband hebben; hetzelfde geldt voor 
contextvariabelen. Om een clustering aan te brengen in de grote hoeveelheid 
contextvariabelen, hebben we een factoranalyse uitgevoerd. Dit resulteerde in vier clusters, 
die we hebben getest op interne consistentie met een reliability-analyse. 
 
Het resultaat van de kwantitatieve analyse is: 

 uitspraken over de variabelen afzonderlijk; 

 uitspraken over het verband dat twee of meer variabelen met elkaar hebben; 

 uitspraken over de relatie tussen doel, context en aanpak. 
 
De tweede manier van data-analyse is de kwalitatieve bewerking van de gegevens. Alle 75 
succesvolle, afgeronde cases zijn in steekwoorden uitgewerkt. We hebben kort omschreven 
wat de casus inhoudt in de woorden van de respondent. Per variabele is vervolgens de score 
aangegeven en de verklaring voor de score. Ook is weergegeven of de variabele van invloed 
is geweest op het verandertraject en zo mogelijk is beschreven wat de respondent daarmee 
gedaan heeft. 
 
Als voorbeeld een deel van de uitwerking van een casebespreking van één van de 
respondenten:  
“Mijn opdracht was het ontwerpen en invoeren van een klantgerichtheidsprogramma in de 
autobranche. Het programma werd opgesteld in verband met het anticiperen op nieuwe 
wetgeving. Het programma is in 4 Europese landen ingevoerd.” 
Als voorbeeld van de uitwerking van de variabele ambitie: 
In het geval van dit klantgerichtheidsprogramma, was er veel ambitie en was deze ambitie 
verdeeld. Dat was ook van invloed op het verandertraject. De respondent zei: ‘de top en 
land A waren heel positief en ambitieus; de andere landen hebben we moeten verleiden’. 
 
Alle cases zijn op A3-formaat uitgewerkt en naast elkaar op de muur in onze werkruimte 
geplakt. We zijn vele malen langs de vellen papier gelopen om per variabele of cluster te 
kijken wat opvallend is. Zo hebben we andersoortige verbanden en patronen zichtbaar 
kunnen maken, dan dat SPSS voor ons heeft kunnen doen. De kwalitatieve uitwerking heeft 
er ook voor gezorgd dat we de kwantitatieve analyses van illustraties uit de cases kunnen 
voorzien. 
De resultaten van de kwantitatieve en de kwalitatieve analyse zijn met elkaar vergeleken, 
hebben elkaar verrijkt en hebben tot de conclusies van het onderzoek geleid. 
 
Als derde manier van dataverwerking vergelijken we de resultaten met de theorie zoals we 
die gebruikt hebben voor het onderzoeksmodel of met aanvullende theorie. Dat resulteert in 
een discussie omtrent de thema’s en verbanden en de ontwikkelde theorie met afsluitend 
conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
In de volgende paragrafen presenteren we de resultaten van het onderzoek. 
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5.5 Resultaten kwantitatieve analyse 
 
Achtereenvolgens worden de een-, twee- en driedimensionale analyses van de kwantitatieve 
data besproken. De resultaten worden van illustraties voorzien, die we uit de kwalitatieve 
data hebben kunnen halen. Daarna wordt op de resultaten van de kwalitatieve analyse 
ingegaan. 
 
 

5.5.1 Eendimensionale analyse 
 
We starten de kwantitatieve analyse met de eendimensionale analyse van het doel. 
 
Eendimensionale analyse doel 
In de beschrijving van de resultaten van de doelen belichten we hoe vaak de afzonderlijke 
doelen en de doelcombinaties in ons onderzoek voorkomen. Tabel 5.e geeft weer in hoeveel 
procent van de cases een doel als eerste of als tweede doel is genoemd. 
 

 Eerste doel Tweede doel 

Structuur 28% 9% 
Processen 33% 24% 
Systemen 7% 12% 
Cultuur 19% 35% 
Competenties 9% 13% 
Niet te scoren 4% 7% 
Totaal 100% 100% 
Tabel 5.e: Doel van de verandering weergegeven als eerste en tweede dominante doel.  
 
Opvallend is dat processen in het onderzoek het meest frequent als eerste dominante doel is 
genoemd, gevolgd door structuur. Cultuur wordt het meest frequent als tweede doel 
genoemd. Systemen komen relatief weinig voor. Als systemen zijn genoemd, dan betreft het 
met name ict-pakketimplementatie of het invoeren van nieuwe procedures en (spel)regels. 
Pakketimplementaties worden overigens voornamelijk getypeerd als verandering in de 
processen. Opvallend is dat competenties relatief weinig als doel worden genoemd. Wij 
hebben daar geen verklaring voor gehoord.  
 
Tabel 5.f geeft weer in hoeveel procent van de cases een doelcombinatie is genoemd, 
ongeacht of de doelen als eerste of als tweede dominante doel zijn genoemd.  
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Doelcombinaties  
Processen – Cultuur 21% 
Structuur – Cultuur 17% 
Structuur - Processen 16% 
Processen – Systemen 13% 
Cultuur – Competenties 9% 
Processen – Competenties 7% 
Structuur – Competenties 4% 
Systemen – Cultuur 3% 
Systemen – Competenties 3% 
Structuur – Systemen 0% 
Niet te scoren 7% 
Tabel 5.f: De combinaties van de doelen, ongeacht de volgorde in dominantie. 
 
In de 75 onderzochte cases komt de combinatie tussen processen en cultuur het meest 
frequent voor, gevolgd door structuur en cultuur. Cultuur is in 50% van de cases een doel 
van verandering. 
Drieënnegentig procent van de respondenten kon de doelstelling van het verandertraject 
verwoorden in twee organisatieaspecten (doelen). Bij 7% van de verandercases kon de 
respondent geen keuze maken tussen de veranderdoelen: alle doelen waren van toepassing 
– alle bouwstenen van de organisatie werden onder handen genomen. Als we deze uitkomst 
relateren aan de theorie, zoals besproken in paragraaf 5.3, dan zien we dat twee doelen bij 
een grote meerderheid van onze respondenten (93%) een kader geven voor sturing en 
zingeving. Bij de kwalitatieve analyse (paragraaf 5.6) zullen we zien dat de doelen – en dus 
de gerichtheid van het verandertraject – in de tijd kunnen gaan verschuiven. Maar in de 
diagnostische fase van het adviestraject, de fase waar in dit onderzoek de nadruk op ligt, is 
de focus op twee doelen in termen van organisatieaspecten een goede benadering. 
 
In de tweedimensionale analyse zullen we de vier meest genoemde doelcombinaties 
gebruiken. Deze doelcombinaties dekken 67% van het totaal van de cases en zijn statistisch 
goed bewerkbaar. Bij de doelcombinaties die minder dan 10% voorkomen, is die statistische 
bewerking niet goed mogelijk door een te gering aantal data. 
 
Eendimensionale analyse context 
Tijdens de interviews is het beeld ontstaan dat niet alle 17 variabelen er even veel toe doen 
en dat het aantal van 17 veel is. De statistische verwerking gaf ons de mogelijkheid om op 
verschillende wijzen te analyseren. De 17 contextvariabelen kunnen afzonderlijk in 
beschouwing worden genomen. Dat bleek geen interessante informatie op te leveren.  
 
De statistische bewerking gaf ons de mogelijkheid om te onderzoeken of de variabelen in de 
3 categorieën, die wij hebben aangebracht, binnen de eigen categorie consistent 
samenhangen. Daartoe hebben we een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd.  
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De betrouwbaarheidsanalyse heeft aangetoond dat er alleen interne consistentie bestaat in 
de categorie externe context (α = .6043). Enige, maar niet voldoende samenhang zit er tussen 
de variabelen van intern verandervermogen (α = .488). Geen interne consistentie werd 
aangetoond tussen de variabelen van de categorie organisatiekenmerken (α = .042). Gezien 
het heterogene karakter van deze variabele was dat ook niet te verwachten. 
Concluderend kan worden gesteld, dat de ‘externe context’ als een zich onderscheidende 
samengestelde variabele is op te vatten. Externe context is uit de vier variabelen 
samengesteld: druk van buiten, de (Porter)krachten uit de omgeving, de turbulentie en de 
afhankelijkheid van derden). 
 
Een clustering in categorieën, los van de categorieën die we zelf hebben aangebracht, kon 
met behulp van een factoranalyse worden gemaakt. De factoranalyse bepaalt naar 
statistische maatstaven welke variabelen interne consistentie vertonen. De dimensies die 
het programma hanteert worden niet uit de analyse zelf duidelijk. Wel kunnen de dimensies 
op basis waarvan het programma de variabelen categoriseert, achteraf worden 
beredeneerd. Een factoranalyse heeft de volgende indeling van de contextvariabelen 
voortgebracht. De namen van de clusters hebben we zelf bedacht, op basis van de 
variabelen die onder het nieuwe cluster vallen. 
 
‘Vermogen tot sturen en organiseren’ (α = .69): 
Dit nieuwe cluster omvat de volgende variabelen: 

 Betekenis van verandering (positief/negatief). 

 Sfeer van conflict en het vermogen van de organisatie met een conflict om te gaan 
(functioneel/disfunctioneel). 

 Structurering (hecht/losmazig). 

 Kracht van de besluitvorming (krachtig/zwak). 

 Gebruik van kennis en informatie(intensief/nauwelijks). 
 

Deze variabelen komen uit onze oorspronkelijke categorie “intern verandervermogen” en de 
categorie “organisatiekenmerken”. Wij zien in dit cluster het type variabelen, dat te maken 
heeft met het vermogen van de organisatie(s) om al dan niet te sturen en te organiseren. Uit 
de interviews blijkt dit cluster in verandertrajecten vrijwel altijd bevorderend te werken om 
het doel te realiseren, op het moment dat de waarde positief is. Alleen voor de variabele 
structurering (de mate waarin structuur, processen en systemen met elkaar zijn verweven) is 
het op voorhand niet duidelijk of deze variabele de waarde hecht of losmazig zal hebben. Wij 
hebben voorbeelden in cases gehoord, waarbij het voor het verandertraject bevorderend 
werkt om een losmazige structurering te hebben, omdat er daardoor veel (creativiteit) 
mogelijk is. In andere cases is het weer voordelig dat er een hechte structurering is, zodat 
“er een kader is” of de organisatie functioneert als “een goed geoliede machine”. 
 

                                                      
3 De Cronbachs alpha is een coëfficiënt, die aangeeft hoe sterk een groep items gerelateerd is aan één enkel 

begrip of construct. Dit wordt ook wel inter-item consistentie genoemd. Bij de berekening van de Cr. alpha 
wordt aangenomen dat er slechts één construct wordt gemeten. De Cr. alpha vertelt niet of een begrip of 
construct volledig gedekt wordt met de verschillende items. Dus een alpha die ‘hoog’ is (.70 is een 
veelgebruikte standaard) geeft weliswaar aan dat de items gerelateerd zijn aan één construct, maar dit wil niet 
automatisch zeggen dat de breedte van het construct volledig gedekt is. 
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Deze samengestelde variabele omvat elementen die in paragraaf 5.3 ook in de 
theorievorming van Otto (‘probleemoplossendvermogen’) en met name van Werkman 
(‘verandervermogen’) voorkomen.  
  
‘Externe beïnvloeding’ (α = .64): 
Dit nieuwe cluster omvat de variabelen: 

 Druk van buiten (hoog/laag). 

 Krachten uit de omgeving (groot/klein). 

 Afhankelijkheid van derden (sterk/zwak). 
 
Deze nieuw samengestelde variabele bevat drie variabelen van de oorspronkelijke categorie 
‘externe context’. De variabele ‘turbulentie’ (de mate van onrust, onstuimigheid en 
instabiliteit in de omgeving) komt niet in dit nieuwe cluster voor. Dit verbaast ons niet, 
omdat we tijdens de interviews bemerkten dat deze variabele door de respondenten veelal 
gelijk wordt gesteld met de variabele ‘druk van buiten’.  
Dit nieuwe cluster vertoont veel gelijkenis met de in paragraaf 5.3 benoemde ‘invloed van de 
omgeving’ door Otto. 
 
Tijdens de interviews blijkt dat een hoge mate van externe beïnvloeding het verandertraject 
‘goed doet’. Het is als het ware de motor voor een verandertraject:  
“We moesten ons onderscheiden van onze concurrenten”. 
 “Vanwege de nieuwe wet- en regelgeving moesten we wel”. 
”De media stonden bij wijze van spreken op de stoep.” 
Als de externe beïnvloeding laag is, geven respondenten aan dat dat een nadelig effect 
heeft: “Het is hier slapend, een plasje dat denkt dat hij een zee is – een verstilde 
organisatie”. Deze bevindingen komen overeen met het belang dat bijvoorbeeld Kotter 
(2002) aan ‘urgentiebesef’ hecht. Kotter stelt, dat met name in het begin van grootschalige 
verandertrajecten, een geldig en indrukwekkend bewijs van buiten de organisatie nodig is. 
Dit bewijs toont bij de mensen aan dat de verandering werkelijk noodzakelijk is. Kotter 
gebruikt de metafoor van de krokodillen die je op de hielen zitten. 
 
‘Spanningsboog’ (α = .62): 
Dit nieuwe cluster omvat de variabelen: 

 Spanning (aanwezig/afwezig). 

 Cultuurverschillen als gevolg van spreiding (groot/klein). 
 

Tijdens de interviews geven de respondenten aan dat grote cultuurverschillen ten gevolge 
van een vorm van spreiding (dislocaties, geografisch of functioneel) en een grote spanning 
tussen de leden van de organisatie(s) van invloed zijn op het verandertraject. Veelal wordt 
dat effect als negatief ervaren: het belemmert het verandertraject. Enkele voorbeelden:  
“De bloedgroepen waren aan het cultuurvechten” 
“Tien mensen en zeven bureaus – ze willen de bureaus niet delen, dus er is heibel”. 
”Er waren competentieconflicten, daar werden hele sessies aan gewijd”. 
Respondenten blijken ook gerichte acties in te zetten als er een grote spanningsboog is:  
”Je begint bij de makkelijke dislocaties, dan sta je sterker bij de moeilijke”. 
”In de groepssamenstelling hebben we de regionale culturen door elkaar geklutst.” 
”Er was veel weerstand en de opgave was dit om te turnen in creativiteit”. 
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Een lage spanningsboog blijkt overigens niet altijd positief uit te pakken. “Het kon rustig 
doorkabbelen, zonder dat de discussie op gang kwam”. Deze bevindingen sluiten aan bij 
hetgeen De Caluwé en Vermaak (1999) in navolging van Vanderdriessche het “optimaal 
conflict-niveau” noemen. Als er geen enkele druk of geen enkel conflict is, dan ontmoeten 
de actoren elkaar niet met tegengestelde ideeën of ervaren ze geen noodzaak om de 
confrontatie aan te gaan. Vanderdriessche meent dat de veranderingsbereidheid dan laag is. 
Ook als er (te)veel druk of conflict is, is de veranderingsbereidheid laag. Het gaat om het 
bereiken van een optimum. 
 
‘Informeel circuit’ (α =.51): 
Dit cluster omvat de variabelen: 

 Aanwezigheid van interne, informele groeperingen (manifest/ verborgen). 

 Invloed van interne informele groeperingen (aanwezig/ afwezig). 
 
Dit cluster heeft de laagste (en wellicht een te lage) Cronbachs alpha. Toch vinden we dit 
cluster interessant vanwege de reacties van de respondenten. In de theoretische verkenning 
in paragraaf 5.3 komt dit aspect van de context bij de genoemde auteurs niet zo expliciet 
voor, terwijl ‘de informele organisatie’ als tegenhanger van de formele (hierarchische) 
organisatie, een belangrijk thema is in de organisatiesociologie (zie bijvoorbeeld: Lammers 
c.s., 1997).  
 
De meeste respondenten geven aan dat ze in het verandertraject op informele groeperingen 
sturen. “Het informele circuit kan de verandering maken of breken”. “Er zijn ambassadeurs 
nodig in de haarvaten van de organisatie”. 
Als de groeperingen niet zichtbaar zijn, worden in eenderde van de betreffende cases acties 
in gang gezet om de verborgen groeperingen op te speuren.  
De volgende activiteiten worden genoemd om het informele circuit bij het verandertraject te 
betrekken: 
”informele leiders betrekken” 
”kanaliseren – een beetje in het gareel zetten” 
”hoe ik erop heb gestuurd? – nou, preventief door elkaar gooien” 
”eerst de zaken informeel regelen en dan formeel invoeren”. 
 
De factoranalyse heeft ons vier geclusterde variabelen opgeleverd, waarbij het vermogen tot 
organiseren de hoogste inter-item consistentie heeft (Cronbachs alpha  is .69). Daarnaast 
hebben het oorspronkelijk cluster ‘externe context’ en het nieuwe cluster ‘externe 
beïnvloeding’ een redelijke inter-item consistentie. Zowel ‘vermogen tot organiseren’ als 
‘externe context/externe beïnvloeding’ komen voor in het werk van Otto (2000) en 
Werkman (2001). In het vervolgonderzoek over competenties (hoofdstuk 6), waarbij de 
context een rol speelt, zullen we deze uitkomsten betrekken. 
 
De vier clusters zullen we in dit onderzoek bij de verdere (tweedimensionale) analyse 
betrekken. Van de 17 variabelen zijn 7 variabelen niet opgenomen in één van de clusters. 
Daarom zullen we bij verdere analyse naast het betrekken van de contextclusters ook alle 
afzonderlijke variabelen betrekken. 
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Eendimensionale analyse aanpak 
Uit de frequentieanalyse blijkt de verdeling van aanpakken. Om een beeld te krijgen waarom 
de betreffende aanpak in een casus is gekozen, is gevraagd naar de motivatie voor de 
aanpak (zie tabel 5.g). 
 
Type aanpak Percentage Motivatie 
Onderhandelend 39%  het politieke krachtenveld 

 de professionals in de organisatie 
 afgedwongen door statuten, regels etc. waaraan 

zeggenschap wordt ontleend  

 de kennis van de medewerkers is nodig om tot 
resultaat te komen 

 het bevorderen van draagvlak 
Tell & Sell 28%  mate van urgentie: “alles stond op scherp”, “ze 

moesten overleven” 

 verandering in een meerlandenorganisatie met 
verschillende culturen 

Ontwikkelend 21%  de professionele organisatie 

 het bevorderen van draagvlak en enthousiasmeren 
 het doel is fundamenteel (“raakte het hart”) 
 het leren leren 
 de divergerende meningen 
 verschillen in normen en waarden, gedrag en 

ambities 
Directief 12%  een hoge mate van urgentie 

 de behoefte aan duidelijkheid; willen weten waar 
men aan toe is 

Totaal 100%  

 Tabel 5.g: De verdeling van de gehanteerde aanpakken en de motivatie voor de aanpak 
 
De meest gehanteerde aanpak is de onderhandelende. Bij de onderhandelende aanpak is 
een aantal maal benoemd, dat de adviseur de opdrachtgever moet forceren om heldere 
piketpalen te slaan, die in de onderhandelende aanpak de basis vormen. Het komen tot 
piketpalen, deze willen vaststellen en bewaken lijkt een belangrijke opgave te zijn bij de 
onderhandelende aanpak. 
 
In paragraaf 5.3 is het verschil uiteengezet tussen de ‘ontwerp-‘ en de ‘ontwikkelbenadering’ 
van verandering. Onder de ontwerpbenadering vallen de aanpakken ‘directief’ en ‘tell & 
sell’, onder de ontwikkelbenadering de ‘onderhandelende aanpak’ en de ‘ontwikkelende 
aanpak’. Veranderingen volgens de ontwikkelbenadering zijn relatief sterk 
vertegenwoordigd in onze steekproef (60% bij elkaar). De ontwikkelbenadering laat in 
vergelijking tot de ontwerpbenadering de inhoud van de verandering vrij. Het proces van de 
verandering wordt echter bij zowel de ontwikkel- als de ontwerpbenadering vastgesteld. 
Regie op verschillende procesaspecten van de verandering is wel noodzakelijk, zoals blijkt uit 
het hiervoor genoemde voorbeeld over de onderhandelende aanpak en het belang van het 
slaan van piketpalen. 
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In de paragrafen 5.1 en 5.3 is een onderscheid gemaakt tussen schoksgewijze en continue 
verandering (Weick & Quinn, 1999) en tussen eerste, tweede en derde orde verandering 
(Van Dongen, 1996). Alle verandercases zijn te typeren als ‘schoksgewijze’ verandering 
(planned change): de opdrachtgever betrekt de adviseur bij een fase van het 
verandertraject, waarin een bepaald doel moet worden bereikt. Alle verandercases zijn 
eerste en tweede orde veranderingen gericht op het verbeteren van de bestaande situatie of 
gericht op het op een wezenlijk andere wijze organiseren. ‘Gedaantevorming’ (derde orde 
verandering) zijn wij niet tegengekomen.   
 
 

5.5.2 Tweedimensionale analyse 
 
Bij de tweedimensionale analyse betrekken we de variabelen doel, context en aanpak 
paarsgewijs. Het verband tussen het doel en de aanpak blijkt het sterkst te zijn. 
 
Tweedimensionale analyse doel en context 
Er blijkt geen samenhang te bestaan tussen het doel van de verandering en de context 
waarin wordt veranderd. 
 
Tweedimensionale analyse context en aanpak 
Uit ons onderzoek blijkt, dat de samenhang tussen context en aanpak niet zo eenduidig en 
sterk is, als we hebben gehoopt. Met andere woorden, we kunnen geen conclusies trekken 
in termen van “bij contextpatroon A komt het meest frequent aanpak X voor”. We hebben al 
opgemerkt dat de (te) ruime operationalisering van de variabele daar debet aan kan zijn; 
vooral omdat de respondenten de context wel als fundamenteel voor het verandertraject 
beschouwen.  
 
Er blijken echter enkele uitzonderingen te zijn op deze bevinding wanneer we de 
contextvariabelen afzonderlijk combineren met aanpak. Deze bevindingen geven wel een 
richting aan. Ze zijn in “als……dan” redeneringen te vatten. Deze redeneringen worden in het 
volgende schema weergegeven. De likelihood4 van de contextvariabele 
ontwikkelingsstadium van de organisatie is zo laag, dat van een sterk verband tussen 
contextvariabele en aanpak kan worden gesproken. De likelihoods van de andere vier 
variabelen zijn aan de hoge kant.  
  

                                                      
4 Het onderzoeken van het verband tussen twee variabelen is uitgevoerd met behulp van de likelihood chi2. De 
likelihood chi2 geeft vanwege het relatief geringe aantal cases het meest betrouwbare resultaat. Als de 
likelihood ratio groter is dan 0.01, is er meer dan 10% kans dat het verband op toeval berust. Als de likelihood 
kleiner dan 0.01 is de betrouwbaarheid van het verband tussen de variabelen groter. Er kunnen overigens geen 
uitspraken worden gedaan over de richting en sterkte van het verband. In deze rapportage vermelden we 
voornamelijk verbanden met een likelihood rond de 0.01. 
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Contextvariabele Als………. Dan……….. 
Ontwikkelingsstadium mature 
of ageing 
(likelihood .005) 

Als het ontwikkelingsstadium 
van de organisatie mature of 
ageing is,  

dan wordt vaker voor een 
ontwikkelende aanpak gekozen. 
Er wordt niet voor een 
directieve aanpak gekozen. 

Ontwikkelingsstadium 
embryonic of growth 
(likelihood .005) 

Als het ontwikkelings-stadium 
van een organisatie embryonic 
of growth is,  

dan wordt voor een directieve 
of een tell & sell aanpak 
gekozen. Soms 
onderhandelend. Er wordt niet 
voor een ontwikkelende aanpak 
gekozen. 

Mate van ambitie 
(likelihood .024) 

Als de mate van ambitie laag is 
en verdeeld tussen de top en 
de rest, 

dan wordt voor een directieve 
of ontwikkelende aanpak 
gekozen. 

Informele groeperingen 
(likelihood .063) 

Als informele groeperingen 
manifest aanwezig zijn, 

dan wordt voor een 
ontwikkelende of 
onderhandelende aanpak 
gekozen. 

Druk van buiten 
(likelihood .079) 

Als de druk van buiten laag is, dan wordt er niet een directieve 
aanpak gekozen. 

Spanning/functioneel 
(likelihood .1) 

Als de spanning groot en 
functioneel is, 

dan wordt voor een 
onderhandelende aanpak 
gekozen, soms voor een 
directieve. 

Spanning/disfunctioneel 
(likelihood .1) 

Als de spanning groot en 
disfunctioneel is, 

dan wordt voor een 
ontwikkelende aanpak gekozen, 
soms tell & sell. 

Tabel 5.h: De relatie tussen contextvariabelen en de aanpak. 
 
De bovenstaande uitkomsten hebben we geprobeerd te staven aan hetgeen in de literatuur 
hierover bekend is. Voor het ontwikkelingsstadium, de mate van ambitie en de spanning in 
de organisatie hebben we dat gedaan. 
 
Kloosterboer en Sterk (1994) hebben een theorie over het “situationeel adviseren” 
ontwikkeld. Hierbij evolueren ze de indeling van het situationeel leidinggeven volgens 
Hersey en Blanchard tot een typering van het cliëntsysteem. Bij een onervaren cliëntsysteem 
zijn het vermogen en de ambitie gering en is de adviesstijl sterk sturend en ondersteunend 
(inhoudelijk/expertmatig). Als we deze typering vergelijken met de organisaties die in het 
ontwikkelingsstadium van embryonic en growth zitten, dan wordt meestal voor een 
directieve of een tell & sell aanpak gekozen. Hoewel gebruik gemaakt wordt van een andere 
taal, kunnen we ons voorstellen dat het hier om gelijksoortige “jonge” organisaties gaat. In 
de volwassen organisaties mature en ageing (in de termen van Kloosterboer en Sterk: 
geroutineerd en zelflerend) wordt meer ontwikkeld. Kloosterboer en Sterk noemen de 
adviesstijl procesmatig/begeleidend of overdragend/terugtredend. Met andere woorden: 
een ervaren (professionele) organisatie is in staat om te ontwikkelen. Terwijl jonge of 
“herstartende” organisaties juist voorbeeldgedrag en sturing nodig hebben om te kunnen 
veranderen.  
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Wat betreft de mate van spanning en of deze als functioneel of disfunctioneel wordt 
gekarakteriseerd, kunnen we bij Mastenbroek (1987) te rade. Mastenbroek onderkent drie 
prototypen van machtsrelaties tussen partijen: gelijk versus gelijk (partijen zijn globaal in 
evenwicht); hoog versus laag (er is sprake van een meer en een minder machtige partij) en 
hoog versus midden versus laag (er is een meer machtige, minder machtige en minst 
machtige partij). Mastenbroek constateert dat hoe sterker de wederzijdse afhankelijkheid is, 
hoe meer partijen neigen naar onderhandelen of samenwerken. Ook stelt hij dat naarmate 
de wederzijdse afhankelijkheid groter is, de partijen zich minder felle conflicten kunnen 
veroorloven. Dit sluit aan bij de bevindingen in ons onderzoek: bij een hoge mate van 
spanning en een functioneel conflict wordt met name een onderhandelende aanpak 
gekozen. Aanvullend vanuit het perspectief van Mastenbroek kan dan worden gesteld dat 
het om een machtsrelatie van gelijk versus gelijk gaat. Bij het checken van de cases, blijkt dat 
aardig te kloppen. Het gaat dan om gelijkwaardige gemeenten, MT-leden, directieleden en 
afdelingen of om organisaties met professionals waar de professionals en het management 
als “gelijke” worden beschouwd. 
 
Tweedimensionale analyse doel en aanpak 
Het verband tussen het doel van de verandering en de gehanteerde aanpak is een sterk 
verband (likelihood ratio = .015). Dat wil in ons onderzoek zeggen, dat op basis van een sterk 
aangetoond patroon gesteld wordt, dat een bepaald doel een bepaalde succesvolle aanpak 
kent. Daarmee is echter niet gezegd dat alleen het doel van invloed is op de mate van succes 
van een aanpak, ook andere factoren kunnen hierbij een rol spelen (zie bijvoorbeeld bij de 
controlerende variabelen: ook de sector speelt een rol). 
 
Tabel 5.i is een kruistabel met doelen en aanpakken. Er is uit af te leiden welke aanpak het 
meest (of het minst) gekozen wordt bij een bepaald doel. 
 

 Directief Tell & Sell Onderhandelend Ontwikkelend 

Processen-
Cultuur 

12% 25% 19% 44% 

Structuur-Cultuur 8% 0% 69% 23% 

Structuur-
Processen 

17% 33% 50% 0% 

Processen-
Systemen 

10% 60% 30% 0% 

Tabel 5.i: De samenhang tussen het doel van de verandering en de gehanteerde aanpak. 
 
De vet gedrukte percentages geven weer dat van alle gevallen dat dat doel wordt 
nagestreefd, die aanpak het meest genoemd is. We kunnen echter nog krachtiger uitspraken 
doen door de ‘adjusted residual’ bij de analyse te betrekken. Deze eenheid geeft de mate 
aan waarin een combinatie tussen doel/aanpak ten opzichte van de andere combinaties 
voorkomt. Bij een score nul komt de combinatie gemiddeld voor; bij een positieve score 
meer dan gemiddeld en een negatieve score minder dan gemiddeld. Wanneer de adjusted 
residual de +/-2.0 nadert of voorbij streeft, kan gesteld worden dat er een sterk verband 
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bestaat tussen dát doel en díe aanpak. Een negatief teken voor dit getal geeft een negatief 
verband weer tussen het betreffende doel en de aanpak. 
 

 Directief Tell & Sell Onderhandelend Ontwikkelend % cases 

Processen-
Cultuur 

33,3% (.1) 28,6% (-.3) 14,3% (-2.2) 70% (2.9) 31,4% 

Structuur-
Cultuur 

16,7% (-.5) 0% (-2.6) 42,9% (2.4) 30% (.4) 25,5% 

Structuur-
Processen 

33,3% (.6) 28,6% (.5) 28,6% (.7) 0% (-2.0) 23,5% 

Processen-
Systemen 

16,7% (-.2) 42,9% (2.6) 14,3% (-.8) 0% (-1.7) 19,6% 

Tabel 5.j: De sterkte van de  samenhang tussen het doel van de verandering en de 
gehanteerde aanpak, uitgedrukt met behulp van de adjusted residual (tussen haakjes 
weergegeven). 
 
Tabel 5.j is het handigste van rechts naar links te lezen. Rechtsboven staat het percentage 
van het aantal cases uit ons onderzoek dat processen-cultuur als doel heeft. Dat is 31,4%. De 
redenering is, dat als het niet uit zou maken welke aanpak gekozen wordt, het percentage bij 
de aanpakken rond 31,4% ligt. Dat is echter niet  het geval: het percentage van de 
ontwikkelende aanpak ligt substantieel hoger en van de onderhandelende aanpak 
substantieel lager. De adjusted residual van de ontwikkelende aanpak ligt dan ook boven de 
2 en die van de onderhandelende aanpak onder de 2. De aanpakken tell & sell en directief 
liggen om en nabij de 31,4% en kunnen we daarom niet als de meest passende aanpakken 
aanbevelen. 
 
Voor de uitkomsten van ons onderzoek trekken we de volgende conclusie (tabel 5.k). 
  

 Meest passende aanpak Minst passende aanpak 

Processen-Cultuur Ontwikkelend Onderhandelend 
Structuur-Cultuur Onderhandelend Tell & Sell 
Structuur-Processen               - Ontwikkelend 
Processen-Systemen Tell & Sell Ontwikkelend 
Tabel 5.k: De meest en minst passende aanpak voor een doel. 
 
Uit de cases is goed te achterhalen waarom de respondenten een aanpak als passend 
karakteriseren. Voor de minst passende aanpakken is dat moeilijker, omdat daar geen of 
slechts een gering aantal cases van aanwezig is. We weten ten aanzien van de ontwikkelende 
aanpak, dat een aantal respondenten in zijn algemeenheid aangeeft dat deze aanpak aan 
betrokkenen te weinig kader geeft om de veranderingen mogelijk te maken. We zouden 
specifieker moeten onderzoeken waarom aanpakken niet passend zijn. In een volgend 
onderzoek zou naar de mislukte cases gevraagd kunnen worden, om meer zicht op een 
slechte fit tussen doel en aanpak te kunnen krijgen. 
 
Door de kwalitatieve analyse van de cases weten we bij welk type verandervraagstukken de 
doel/aanpak combinaties het meest voorkomen.  In tabel 5.l staan de verandervraagstukken 
benoemd met een aantal voorbeelden ter illustratie. 
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Doel/aanpak-
combinatie 

Type verander-
vraagstuk 

Voorbeelden 

Doel:  
processen-cultuur 
Aanpak:  
ontwikkelend 
(Niet: onderhandelend)  

Verbeter-, bevorder- 
en stimuleer-
vraagstukken 

 het verbeteren van klantgerichtheid en 
resultaatgerichtheid in een havenbedrijf; 

 het bevorderen van een integratie tussen 
twee bedrijfsonderdelen bij een 
vervoerbedrijf;  

 het bevorderen van vraagsturing in de 
gezondheidszorg;  

 het bevorderen van effectiever samenwerken 
binnen een gemeente; 

 het verbeteren van de kwaliteit van de 
dienstverlening en kwaliteit van de arbeid in 
verband met verzelfstandiging; 

 het bevorderen van netwerkvorming binnen 
een adviesbureau. 

Doel:  
structuur-cultuur 
Aanpak:  
onderhandelend 
(Niet: tell & sell) 

Omvorming en 
herinrichting waarbij 
een appel op 
verandering van 
houding en gedrag 
van medewerkers 
wordt gedaan 

 van functioneel gericht naar procesgericht 
organiseren in een industriële omgeving; 

 het herinrichten van een hoofdkantoor bij 
een ZBO; 

 het formeren van een MT in een jong en snel 
groeiend bedrijf; 

 de omvorming van een beleidsbureau van 
een brancheorganisatie naar een 
servicebedrijf; 

 het vergroten van commerciële slagkracht 
van een elektronicabedrijf (van één 
hoofdafnemer naar meerdere afnemers); 

 het samenvoegen van diensten in een 
gemeente. 

Doel: 
structuur/processen 
Aanpak: alleen sterk 
negatief verband; 
Best mogelijke aanpak: 
onderhandelend 
Alternatief: 
tell & sell of directief 
(Niet: ontwikkelend) 

Fusies en 
herinrichting van 
organisaties waarbij 
in mindere mate een 
appel op houding en 
gedrag van 
medewerkers wordt 
gedaan  

Onderhandelend: 

 fusie tussen gemeenten; gemeentelijke 
diensten; 

 fusie tussen zuiveringsschap en 
waterschappen; 

 in elkaar schuiven van 3  financiële afdelingen 
in een verzekeringsmaatschappij; 

 kanteling van functioneel naar 
product/proces organiseren bij een 
Ministerie. 

Tell & sell: 

 samenvoegen van drie afdelingen om meer 
productgericht te gaan werken bij een bank 

 SAP-implementatie bij een 
meerlandenorganisatie 

 invoeren van een structuurwijziging bij een 
Ministerie 

 ontmanteling van een afdeling bij een 
pensioenmaatschappij 
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Doel/aanpak-
combinatie 

Type verander-
vraagstuk 

Voorbeelden 

Directief: 

 oprichten van een gecentraliseerde 
inkooporganisatie bij een bank 

 kostenreductie 
Doel: 
processen/systemen 
Aanpak: 
tell & sell 
 

Invoeren van een 
model; 
Stroomlijnen van 
processen; 
Pakket-
implementaties. 

 invoeren van een logistiek model bij een ZBO; 
 het implementeren van ICT-pakket;  

 bevorderen van transparantie in 
werkprocessen bij een toezichthoudende 
instantie met behulp van ICT; 

 stroomlijnen van processen bij een 
vrachtvervoerder; 

 efficiencyverbetering bij de kantoren van een 
bank; 

 efficiencyverbetering bij brancheorganisatie. 
 Tabel 5.l: Doel/aanpakcombinaties en het type vraagstukken van de verandercasussen, met 
voorbeelden. 
 
 

5.5.3 Driedimensionale analyse 
 
De driedimensionale analyse moet zicht geven of onze aanname stand houdt, dat er een 
relatie bestaat tussen doel, context en aanpak. We zijn op zoek naar verbanden die 
aangeven dat bij het doel X, met een context Y waarin wordt veranderd, de meest 
voorkomende aanpak in dit onderzoek aanpak Z is. Bij voorkeur zou er een voorspellende 
waarde van een doel/context/aanpak-combinatie uit moeten gaan. De voorspellende 
waarde is met behulp van een discriminantenanalyse5 te verkrijgen. Bij het invoeren van de 
4 meest voorkomende doelcombinaties, de 4 contextclusters uit de factoranalyse en de 4 
aanpakken, geeft de discriminantenanalyse ons aanwijzingen over verbanden met een 
voorspellende waarde. 
We hebben met de contextclusters gewerkt omdat de 17 stuks contextvariabelen teveel zijn, 
om alle combinaties tussen doel/context/aanpak statistisch te kunnen bewerken. Er zijn 
teveel cellen in de driedimensionale analyse die te weinig data bevatten om conclusies te 
kunnen trekken. Bij de clustering van de contextvariabelen levert de discriminantenanalyse 
zoals gezegd wel iets op. Het is dus zaak om de typologie van de contextvariabelen verder te 
ontwikkelen en/of meer cases te verzamelen. 
 
De uitkomsten van de discriminantenanalyse als voorspeller 
Uit de discriminantenanalyse blijken vier variabelen uit de doelen en context een 
voorspellende waarde ten aanzien van de aanpakken te hebben. Dat zijn: 

                                                      
5 De discriminantenanalyse gaat na in hoeverre de aanpakken ten opzichte van elkaar discrimineren. In het 
geval van ons onderzoek wordt nagegaan ten opzichte van welke onafhankelijke variabelen (doelen en 
context), de 4 aanpakken (afhankelijke variabele) zich het meest ten opzichte van elkaar onderscheiden. 
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 Het contextcluster externe beïnvloeding. 
Dit zijn de variabelen druk van buiten, krachten uit de omgeving en afhankelijkheid van 
derden, die in de factoranalyse zijn geclusterd. 

 Het contextcluster informeel circuit. 
Dit zijn de variabelen aanwezigheid informele groeperingen en hun invloed; ook 
geclusterd in de factoranalyse. 

 Het doel processen/cultuur. 

 Het doel structuur/processen.  
 
De aanpakken die zich ten opzichte van elkaar onderscheiden zijn: 

 De directieve en tell & sell aanpak (de ontwerpbenadering) versus de onderhandelende 
en ontwikkelende aanpak (de ontwikkelbenadering). Dit is in de onderstaande tabellen 
functie 1. 

 De directieve en ontwikkelende aanpak versus de tell & sell en onderhandelende aanpak. 
Dit is functie 2. 

 De directieve aanpak versus de ontwikkelende aanpak; functie 3. 
 
De tabellen 5.m en 5.n geven een opmaat voor tabel 5.o. Tabel 5.o stelt ons in staat, om te 
bezien of tussen de variabelen doel, context en aanpak verbanden met gelijke patronen of 
tegengestelde patronen voorkomen. Eerst volgt een toelichting op tabel 5.m en 5.n en dan 
zullen we de resultaten van deze driedimensionale analyse geven. 
 

 Functie 1 
ontwerpen  
versus  
ontwikkelen 

Functie 2 
directief/ontwikkelend 
versus 
tell&sell/onderhandelend 

Functie 3 
directief  
versus 
ontwikkelend 

Structuur-Cultuur ,739 -,002 ,050 
Processen-Cultuur ,215 ,772 -,627 
    
Externe 
beïnvloeding 

-,491 ,512 ,634 

Informeel circuit ,788 ,350 ,297 
Tabel 5.m: Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients. 
 

 Functie 1 
ontwerpen  
versus  
ontwikkelen 

Functie 2 
directief/ontwikkelend 
versus 
tell&sell/onderhandelend 

Functie 3 
directief  
versus 
ontwikkelend 

Directief -,352 ,599 ,657 
Tell & Sell -1,001 -,254 -,180 
Onderhandelend ,500 -,340 ,124 
Ontwikkelend ,345 ,484 -,430 
Tabel 5.n: Functions at Group Centroids. 
 
In de tabellen zoeken we naar de hogere positieve waarden in tabel 5.m die “paren” met de 
hogere positieve waarden in tabel 5.n. (Datzelfde geldt voor de negatieve waarden – dan is 
er een negatief verband.) Bij het paren van de eerste kolommen van beide tabellen blijkt dat 
de aanpakken onderhandelend en ontwikkelend zich onderscheiden ten opzichte van de 
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aanpakken directief en tell & sell (tabel 5.n) op de doelvariabele structuur-cultuur en 
contextvariabele informeel circuit (tabel 5.m). Deze exercitie is ook verricht voor de andere 
kolommen. 
 
Een tweede bewerkingsslag is het als het ware over elkaar heen leggen van de tabellen. In 
de horizontale richting is vervolgens af te lezen of het patroon van de onafhankelijke 
variabelen (tabel 5.m) en de afhankelijke variabele (tabel 5.n) overeenkomen. Het patroon is 
te duiden met een “+” bij een positieve waarde; een “0” bij een waarde rond de nul en een 
“-“ bij een negatieve waarde. In tabel 5.o staan de patronen weergegeven. 
 

 1 2 3  1 2 3  
Directief - + +  + 0 0 Structuur/Cultuur 

Tell & Sell - 0 0  0 + - Processen/Cultuur 

Onderhandelend + - 0  - + + Externe 
beïnvloeding 

Ontwikkelend + + -  + 0 0 Informeel circuit 

Tabel 5.o: Vergelijking van patronen tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen. 
 
Het patroon van de directieve aanpak en de externe beïnvloeding komen overeen (-++ ). We 
mogen concluderen dat bij een hoge mate van externe beïnvloeding, het gebruik van een 
directieve aanpak aan te raden is.  
Een tegengesteld patroon is waarneembaar tussen het doel structuur-cultuur (+00) en de 
tell & sell aanpak (-00). Bij het doel structuur/cultuur is het niet aan te raden de tell & sell 
aanpak te kiezen.  
 
Op basis van de voorgaande wijze van analyseren kunnen we de volgende voorspellende 
uitspraken doen: 

 Welke aanpak bij veranderdoel structuur/cultuur en een informeel circuit 
Als het veranderdoel structuur/cultuur is èn als in de context een informeel circuit 
aanwezig is, dan zijn de onderhandelende en ontwikkelende aanpak het meest passend 
en de tell & sell aanpak het minst passend. 

 Welke aanpak bij veranderdoel  processen/cultuur en aan- of afwezigheid van externe 
beïnvloeding 
Als het veranderdoel processen/cultuur is èn als in de context de externe beïnvloeding 
laag is, is een ontwikkelende aanpak het meest passend en als in de context de externe 
beïnvloeding hoog is dan is een directieve aanpak het meest passend. 
 

In paragraaf 5.1.2 bespraken we het model van Jagersma (1999) dat wijst op het belang van 
een veranderaanpak, dat richting geeft aan het veranderproces. Jagersma benoemt twee 
pijlers voor het bepalen van de veranderaanpak: de veranderdoelstelling en de situatie 
(context). Volgens Jagersma zijn de urgentie van de verandering en de noodzaak van 
verandering de meest relevante kenmerken van situatie. Als we de theorie van Jagersma 
relateren aan de resultaten uit ons onderzoek, dan kunnen we bevestigen dat het 
veranderdoel een significant verband heeft met de gekozen aanpak. Wat betreft de context 
zien we dat wat Jagersma urgentie en noodzaak noemt, overeenkomsten vertoont met 
externe beïnvloeding. Maar urgentie en noodzaak zou ook kunnen voortkomen uit interne 
beïnvloeding, zoals de invloed van het benoemde informele circuit en vele andere in de 
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variabele context genoemde elementen. Wij hebben slechts in beperkte mate verder 
richting kunnen geven aan de samenhang tussen context en aanpak. Wel kunnen we stellen 
dat we het model van Jagersma verder hebben kunnen operationaliseren en dat de 
verbanden wijzen op een vruchtbaar ingeslagen weg. 
  
We sluiten in de volgende paragraaf de kwantitatieve analyse af met de resultaten over de 
controlerende variabelen uit het onderzoeksmodel. 
 
 

5.5.4 Resultaten controlerende variabelen 
 
Als controlerende variabelen hebben we gebruikt: (1) de sector waarin de opdracht 
plaatsvindt  (profit of non-profit) en (2) de werkplek van de adviseur (Deloitte of elders). 
Daarnaast hebben we een aantal algemene vragen gesteld die ook bij de controlerende 
variabelen kunnen worden meegenomen. Dat betreft de omzet van de adviesopdracht, de 
doorlooptijd en de grootte van de impact van de verandering. Hierna bespreken we de 
gevonden verbanden bij de analyse. 
 
Controlerende variabelen en doelen 
De doelen blijken nauwelijks te verschillen in de profitsector en in de non-profitsector. Uit de 
SPSS-bewerking komt naar voren, dat er geen verband bestaat tussen het doel van de 
verandering en de sector waarin de organisatie zich bevindt. 
 
We hebben gekeken of de doelen van de Deloitte-adviseurs en van de niet-Deloitte 
respondenten verschillen. Een verschil in doelen kan een aanwijzing zijn, voor het uitvoeren 
van andere type opdrachten. Deloitte-adviseurs noemen frequenter processen als eerste 
doel (46%) dan niet-Deloitte-respondenten (13%). Voor het doel cultuur ligt dat andersom: 
29% van de niet-Deloitte-respondenten noemt cultuur als eerste doel en 15% van de 
Deloitte-adviseurs doet dat. Als de doelencombinatie van processen en systemen wordt 
genoemd, is dat bijna altijd door een Deloitte-adviseur. Dit betreffen meestal ICT-
opdrachten, zoals pakketimplementaties (10% van de cases). 
 
We constateren dat deze uitkomst iets zegt over het profiel van Deloitte: de opdrachten van 
Deloitte zitten in vergelijking met de niet-Deloitte-respondenten in de “hardere” hoek van 
de organisatieadvisering. 
 De opdrachten van Deloitte worden veelal benoemd in termen van: 

 het begeleiden van een fusie; 

 het in elkaar schuiven van organisatieonderdelen; 

 van functiegericht organiseren naar procesgericht organiseren (kanteling);  

 het implementeren van een model of systeem;  

 klantgerichter of resultaatgerichter werken; 

 doelmatiger werken (kostenbesparing).  
 

Bij niet-Deloitte-respondenten komen bovengenoemde cases ook voor maar daarnaast is er 
een categorie opdrachten, die bij Deloitte-adviseurs nauwelijks voorkomt: 

 het bevorderen van samenwerking; 
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 het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid / arbeidssatisfactie;  

 ook wordt vaker expliciet genoemd dat het belang (doel) van het verandertraject zit in 
het leerproces. 

 
In het begrippenkader van Lammers c.s. (1997) richt Deloitte zich meer op vraagstukken 
over controleerbaarheid (mate waarin men erachter kan komen hoe een besluit tot stand is 
gekomen, danwel kan toetsen aan normen), bestuurbaarheid (de mate waarin organisatie(s) 
gegeven hun doelstelling kunnen functioneren of veranderen) en beheersbaarheid (de mate 
waarin richtlijnen worden vastgesteld en nageleefd). Deloitte richt zich minder op 
leefbaarheidsvraagstukken. Leefbaarheidsvraagstukken gaan over de mate waarin mensen 
in een gegeven situatie een bevredigend bestaan kunnen leiden. Deze vraagstukken gaan 
over onderlinge verstandhouding, samenwerking etc. Deze opdrachten komen meer voor bij 
niet-Deloitte-respondenten. 
 
Controlerende variabelen en aanpak 
Er bestaan verschillende beelden over de gehanteerde aanpakken in de profit-sector versus 
de non-profitsector. Er wordt wel aangenomen dat in de non-profitsector de 
ontwikkelbenadering meer voorkomt en in de profitsector de ontwerpbenadering.  
Volgens de techniek van de kruistabellen konden we nagaan of er bij de 75 verandercases 
een verband bestaat tussen aanpak en sector (tabel 5.p). De uitkomst is dat er een redelijk 
sterk verband bestaat (likelihood ratio .093) tussen het gegeven of de verandering 
plaatsvindt in de profit- of de non-profit-sfeer en de gehanteerde aanpak. 
  

 Directief Tell & Sell Onderhandelend Ontwikkelend 

Profit 19% 33% 33% 14% 
Non-Profit 5% 23% 44% 28% 
Tabel 5.p : De gehanteerde aanpakken in de profit- en de non-profitsector. 
 
In de non-profitsector wordt inderdaad vooral veranderd volgens de ontwikkelbenadering 
(onderhandelende en ontwikkelende aanpak). De trajecten die in de profitsector 
plaatsvinden, concentreren zich op het middenveld van de ontwerp- en de 
ontwikkelbenadering. Dat betekent dat de sector waarin wordt veranderd van invloed is op 
de aanpakkeuze en we de aanpak niet alleen uit de (huidige) contextvariabelen en het doel 
van de verandering kunnen verklaren. De sector wordt daarmee een kenmerk van de 
context waarbinnen de adviesopdracht wordt verricht; òf in de profit of in de non-
profitsector. 
 
Onze steekproef bestaat voor tweederde uit Deloitte-adviseurs en voor eenderde uit 
externe adviseurs. In tabel 5.q staan de frequenties weergegeven van de gekozen 
aanpakken. 
 

 Directief Tell & Sell Onderhandelend Ontwikkelend Totaal 

Deloitte 6% 37% 43% 14% 100% 
Extern 23% 11% 31% 35% 100% 
Tabel 5.q: Aanpakken die door Deloitte-adviseurs en niet-Deloitte-respondenten worden 
uitgevoerd. 
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De externe respondenten bleken voornamelijk een directieve, onderhandelende of een 
ontwikkelende aanpak te volgen, terwijl Deloitte-adviseurs met name een onderhandelende 
of een tell & sell aanpak hanteerden. Met andere woorden, wanneer de aanpakken op één 
schaal worden gezet van directief naar ontwikkelend, dan nemen de Deloitters vaker positie 
in in het middelveld in vergelijking tot niet-Deloitters. Waarschijnlijk heeft dat te maken met 
het doel van de verandering waar Deloitte bij is betrokken: de doelen processen/systemen 
worden alleen door Deloitte-adviseurs ingebracht. En zoals hiervoor is geconstateerd, 
richten Deloitte-adviseurs zich minder op ‘leefbaarheidsvraagstukken’ die veelal een 
ontwikkelende aanpak kennen. We verwachten op basis van deze argumenten dat niet de 
variabele ‘werkgever’ zozeer de aanpak bepaalt, maar de aard van de opdracht (het doel). 
 
Relatie tussen aanpakken, omzet, doorlooptijd en grootte van de impact van de verandering 
In ons onderzoek hebben we geen relatie gevonden tussen de aanpak en de hoogte van de 
omzet. Datzelfde geldt voor de aanpak en de doorlooptijd van een verandertraject. Ook 
blijkt in ons onderzoek geen verband te bestaan tussen de grootte van de impact van de 
verandering (de grootte van de aanpassing in de werkwijze en het gedrag in combinatie met 
het aantal betrokken partijen) en de gekozen aanpak. 
We hebben de adviseurs gevraagd waarom voor een bepaalde aanpak is gekozen. Uit de 
antwoorden van de adviseurs blijkt, dat de uiteindelijk gekozen veranderaanpakken in 16% 
de voorkeur van de opdrachtgever betrof, in 15% de voorkeur van de adviseur was en in 69% 
op basis van de diagnose is gekozen. 
 
 

5.6 Resultaten kwalitatieve analyse 
 
Tenslotte vermelden we in deze paragraaf de resultaten van de kwalitatieve analyse. 
 
Analyse van het doel 
In een 7-tal cases geven de respondenten aan, dat het doel dat aan het begin van het 
verandertraject is gesteld, gaande het verandertraject verschoven wordt naar een ander 
doel. 
Als voorbeeld: een respondent (adviseur) heeft de opdracht een nieuwe structuur te 
ontwerpen, die gedragen wordt door het MT. De betreffende organisatie wil van een 
functioneelgerichte werkwijze en indeling overstappen naar een procesgerichte werkwijze. 
Gaande het traject bemerkt de adviseur dat de MT-leden niet in staat zijn om zich een beeld 
te vormen over procesgericht werken. De directeur is erg dominant en heeft de kanteling 
erdoor gedrukt. In het MT is van enige vorm van uitwisseling van argumenten geen sprake. 
De adviseur bespreekt dit met de directeur en met het MT. Afgesproken wordt dat directeur 
en het MT eerst werken aan de kwaliteit van hun eigen werkwijze. “De nadruk kwam te 
liggen op het bevorderen dat het MT zelf ging nadenken over de implicaties van de omslag 
van functioneel gericht naar procesgericht”, aldus de adviseur. 
In dit voorbeeld zien wij een doelverschuiving plaatsvinden tijdens de diagnostische en 
planvormingsfase van het adviesproces. Het gaat er daarbij om een belemmerende factor in 
de context te veranderen, alvorens het oorspronkelijk beoogde doel kan worden bereikt.  
Er wordt als het ware lering getrokken en een dubbele loop gemaakt van doel A naar doel A’. 
Bij het in gang zetten van de aanpak, wordt duidelijk dat er in de context belemmerende 
factoren zitten om het doel te bereiken. 
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Bij 4 van de 7 cases zien we de doelverschuiving optreden, als de opdrachtgever en adviseur 
het niet helemaal eens zijn over het doel of als een aantal belangrijke betrokkenen in 
onvoldoende mate invloed uit heeft kunnen oefenen op de doelbepaling. Er ontstaan dan 
conflictueuze situaties, die het verandertraject blokkeren. Het conflict moet worden 
opgelost en in dat proces komt men op een ander doel uit. 
 
Analyse van de aanpak 
Een dergelijke verschuiving naar aanleiding van bevindingen in de context zien we ook bij de 
aanpakkeuze. We hebben dat al bij de kwantitatieve analyse gezien. Een voorbeeld hiervan 
is, dat bij het doel processen-systemen bij voorkeur een tell & sell aanpak wordt gebruikt 
maar de betrokkenen, bijvoorbeeld binnen een vakbond, niet in staat zijn om deze aanpak 
uit te voeren. Er is geen machtscentrum dat tell & sell kan uitvoeren. Daarom wordt 
overgeschakeld op de onderhandelende aanpak. 
Bij de aanpak zien we nog een aantal andere patronen: de aanpakken kunnen in de tijd en 
ook per stakeholder verschillen. Daar gaan we nu op in. 
 
Aanpakken kunnen verschillen in de tijd (fase van het traject) 
In 7 cases is sprake van een verschuiving van de aanpak in de tijd. De respondenten geven 
aan dat het traject bij die verschuiving een andere fase in gaat. We zien die verschuiving in 
de volgende situaties voorkomen: 

 De doelen veranderen, bijvoorbeeld de nadruk van structuur-processen naar 
competenties-cultuur. 

 De stakeholders veranderen, er wordt bijvoorbeeld een onderhandelende aanpak gestart 
met sleutelfiguren om een ERP-implementatie voor te bereiden en daarna een tell & sell 
aanpak gebruikt bij de uitrol naar de rest van de organisatie(s). 

 Soms wordt eerst een tell & sell-aanpak ingezet, die wordt afgerond met een directieve 
aanpak voor de “tegenstribbelaars”. 

   
Aanpakken kunnen verschillen per stakeholder 
In 6 cases worden 2 aanpakken gelijktijdig gebruikt. Hierbij wordt de ene aanpak ten 
behoeve van het MT of externe stakeholders gebruikt en de andere aanpak voor de andere 
betrokkenen in de organisatie. Bij een MT of bij externe stakeholders wordt dan vaak een 
onderhandelende of ontwikkelende aanpak gekozen en bij de rest van de organisatie een tell 
& sell aanpak. In deze situaties is het niet mogelijk of wenselijk om aan het management of 
externen het beoogde resultaat op te leggen.  
 
Analyse van de context 
In ons onderzoek zijn we op zoek gegaan naar de invloed van de context op het bepalen van 
de aanpak. Dat is al uitgebreid aan de orde geweest bij de kwantitatieve analyse. Maar er is 
meer te zeggen over de context. Omdat we gevraagd hebben of de context-variabelen van 
invloed waren op het verandertraject, hebben we ook informatie gekregen over wat 
respondenten met een contextvariabele gaande het verandertraject doen. Als bij de start 
van het verandertraject, dus in de diagnostische fase, de aanwezigheid van een informeel 
circuit is geconstateerd, wordt daar gaande het traject rekening mee gehouden. 
Bijvoorbeeld door oplossingen eerst informeel af te kaarten en daarna te formaliseren. Of 
bijvoorbeeld door werkgroepen zo samen te stellen dat informele leiders elkaar treffen. 
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Contextvariabelen bevorderen of belemmeren het veranderproces. We hebben in kaart 
gebracht wat de respondenten hiermee doen – hoe ze de contextvariabelen gaande het 
proces gebruiken om het proces te vergemakkelijken of juist de negatieve effecten proberen 
te verminderen. In bijlage 2 wordt benoemd hoe adviseurs een bepaalde score van een 
contextvariabele ervaren (we noemen dat in de tabel in bijlage 2: Aanvullende bevindingen 
per contextvariabele en de consequenties voor het veranderproces). In de tabel geven we 
ook aan wat volgens de adviseurs de consequenties zijn voor het verandertraject en wat ze 
ermee doen. De adviseurs maken bewust gebruik van de contextfactoren of moeten juist 
veel energie stoppen in het beïnvloeden van de contextfactoren. 
Hierna staat een korte opsomming van de bevindingen. Een en ander komt uitgebreider in 
bijlage 2 aan de orde. 
 
De respondenten gebruiken bewust de onderdelen uit de context, die in het veranderproces 
bevorderend werken. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Het benadrukken van de druk van buiten. 

 Het gebruik maken van onderdelen uit de structurering of informatie/kennis-
verspreidingskanalen. 

 Het mobiliseren van het informeel circuit. 

 Het mobiliseren van (met name) integrerend leiderschap. 

 Het meeliften op het bedrijfsgevoel. 
 
De respondenten stoppen veel tijd en energie in de contextvariabelen die belemmerend op 
het veranderproces werken. Voorbeelden van activiteiten zijn: 

 Het creëren van druk, door confronterende analyses en het mobiliseren van leiderschap. 

 Het neutraliseren van negatieve ervaringen met veranderen in het verleden. 

 Het verminderen van een disfunctionele sfeer. 

 Het regisseren van het besluitvormingsproces. 

 Het regisseren van de invloed van het informeel circuit. 

 Het voorkomen dat de respondent (adviseur) zelf probleemeigenaar wordt. 

 Het bevorderen van het ambitieniveau. 

 Het bijspringen op het moment dat de leiderschapsstijl niet adequaat is. 

 Het afbreken van heilige huisjes. 
 
Hiermee ronden we de resultaten uit de analyses af en formuleren we hierna onze 
conclusies en discussie. 
 
 

5.7 Conclusies en discussie 
 
Bij de start van het onderzoek naar de keuze een veranderaanpak, hebben we ons tot doel 
gesteld om een praktisch toepasbaar model te ontwikkelen. Dat model is in zijn weergave 
een tabel geworden (zie tabel 5.s). 
Op de weg daarnaar toe hebben we een aantal onderzoeksvragen beantwoord die we hierna 
bij de conclusies zullen benoemen. Bij de discussie reflecteren we op de betekenis van de 
onderzoeksresultaten en de gehanteerde onderzoeksmethodiek. 
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Conclusies 
Bij de conclusies volgen we de onderzoeksvragen: 
 
1. Wat zijn voor verandertrajecten relevante doelen, contextvariabelen en mogelijke 
aanpakken? 
Aan het begin van ons onderzoek bleek dat adviseurs veranderdoelen in heel diverse 
bewoordingen formuleren: een fusie, kostenreductie, verbeteren van de samenwerking in 
een MT, een pakketimplementatie, procesgericht organiseren, klantgericht organiseren 
etcetera. Om de doelen onderzoekbaar te maken moesten we een hoger abstractieniveau 
kiezen, waar deze diversiteit in was onder te brengen en die toch herkenbaar voor onze 
respondenten was. We hebben gekozen voor de organisatieaspecten 
(organisatiebouwstenen): structuur, processen, systemen, cultuur en competenties 
(paragraaf 5.3). Ervan uitgaande dat deze doelen uit de geformuleerde of zich ontwikkelende 
strategie zouden voortkomen. De doelen bleken paarsgewijs de lading van een 
verandertraject te kunnen dekken. In het onderzoek zijn de meest voorkomende 
paargewijze doelen: processen-cultuur (21%), structuur-cultuur (17%), structuur-processen 
(16%) en processen-systemen (13%). 
 
Wat betreft de context bleken de respondenten de situatie waarin het verandertraject plaats 
vond, rijk te kunnen illustreren. Veelal aan de hand van metaforen. Voorbeelden: ‘Het is hier 
een verstild plasje, dat denkt dat hij de zee is’. ‘Het gaat er puberaal aan toe’. ‘Zo gesloten 
als Zeeuwse oesters’. En: ‘Het is net zand: het loopt tussen je vingers weg’.  
Dit zijn de werkpraktijken van de adviseurs – tenminste zoals ze die ervaren. Aan de hand 
van beschrijvingen van de context in de literatuur hebben we een classificatie van 17 
contextvariabelen en 5 subvariabelen opgesteld. Niet alle variabelen deden er in de 
verandercasussen even veel toe. We hebben de variabele context aan de hand van het 
toepassen van een factoranalyse tot 10 variabelen kunnen terugbrengen (paragraaf 5.5.1) en 
we hebben de controlerende variabele ‘sector’ (profit en non-profit) aan de context 
toegevoegd, omdat deze een sterk verband met de aanpak bleek te hebben (paragraaf 
5.5.4).  
Tijdens de interviews bleek dat de adviseurs vinden dat contextvariabelen ertoe doen om in 
de diagnostische fase de aanpak te bepalen en ook dat de variabelen in de verdere sturing 
van het veranderproces ertoe doen. Toch blijft de vraag of de volle breedte van de ‘context’ 
voldoende wordt gedekt: hebben we factoren over het hoofd gezien? De operationalisering 
van de variabele context blijft wat onbevredigend. 
 
In de veranderkundige literatuur worden diverse aanpakken beschreven. Wij hebben voor 
een classificatie gekozen, waarin de sturing van het veranderproces tot uiting komt (zie ook 
onderzoeksvraag 3). Die keuze heeft te maken met de adviesrol. De adviseur wordt geacht 
een bijdrage te leveren aan de sturing van het verandertraject. Wij hebben voor de 
dichotomie ontwerpen – ontwikkelen gekozen en deze verfijnd door de classificatie 
‘directief, tell & sell, onderhandelend en ontwikkelend’ (paragraaf 5.3). 
 
2. Zijn deze variabelen te operationaliseren en modelmatig weer te geven? 
We hebben gebruik gemaakt van het model van Jagersma (1999) waarbij het doel en de 
context de onafhankelijke variabelen zijn en de aanpak de afhankelijke variabele (paragraaf 
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5.1.2). We hebben dit model concreter ingevuld, door de drie variabelen verder uit te 
werken, zoals hierboven is beschreven. De operationalisering is als volgt (paragraaf 5.3): 

 De doelen zijn van een definitie voorzien en de vraag aan de respondenten was om de 
twee doelen te kiezen waarmee de meeste tijd, aandacht, energie en kosten zijn 
gemoeid in het verandertraject. 

 De context-variabelen zijn voorzien van een definitie en van een score (hoog – laag etc). 

 De aanpakken zijn van een definitie voorzien waarin ook regieaspecten voor de aanpak 
staan benoemd: de omvang van de groep waarop de regie zich richt, de vrijheidsgraden 
wat betreft de inhoud van de verandering, de mate van interactie in het verandertraject 
en de rol van de opdrachtgever. 

 
4. Is het model in de praktijk herkenbaar? 
Het model hebben we in de fase van operationalisering bij zeven ervaren adviseurs getoetst 
(paragraaf 5.4). We hebben meerdere alternatieven voor de operationalisering van de 
variabelen voorgelegd, zoals diverse classificaties van de aanpakken. Het model met de drie 
variabelen bleek in de praktijk herkenbaar te zijn. Op punten waar de onderzoekers en de 
begeleiders twijfelden bij de operationalisering, heeft de toetsing bij de zeven adviseurs de 
doorslag gegeven, om zo dicht mogelijk bij de praktijk aan te sluiten. Daardoor is 
bijvoorbeeld bij de operationalisering van de aanpakken de nadruk gelegd op de 
regieaspecten (paragraaf 5.3).  
 
5. Is er een verband tussen doelen, context en/of aanpakken? 
We hebben verbanden tussen doel en aanpak, context en aanpak en doel, context en 
aanpak gevonden (paragraaf 5.5.2). De verbanden tussen doel en aanpak zijn het meest 
uitgesproken: we hebben bij drie doelparen een meest gebruikte en passende aanpak en bij 
vier doelparen een minst gebruikte, minst passende aanpak aangetoond (tabel 5.r). 
 

 Meest passende aanpak Minst passende aanpak 

Processen-Cultuur Ontwikkelend Onderhandelend 
Structuur-Cultuur Onderhandelend Tell & Sell 
Structuur-Processen               - Ontwikkelend 
Processen-Systemen Tell & Sell Ontwikkelend 
Tabel 5.r: De meest en minst passende aanpak voor een doel. 
 
De contextvariabele ‘ontwikkelingsstadium van de organisatie’ (met als mogelijke score: 
embryonic, growth, mature en ageing) heeft een sterk verband met de aanpakken. Bij een 
organisatie met het ontwikkelstadium ‘embryonic’ of ‘growth’ is er een samenhang met een 
directieve en tell & sell aanpak. Bij het ontwikkelstadium ‘mature’ of ‘ageing’ is er een 
verband met de ontwikkelende aanpak. De contextvariabelen mate van ambitie, informele 
groeperingen/circuit, druk van buiten en spanning hebben ook een redelijk sterke relatie 
met een aanpak (zie paragraaf 5.5.2). 
 
Uit de driedimensionale analyse (paragraaf 5.5.3) blijkt er een positief verband te zijn tussen 
het doel structuur/cultuur, de aanwezigheid van de contextvariabele informeel circuit en de 
onderhandelende en ontwikkelende aanpak. Het verband is negatief ten aanzien van de tell 
& sell aanpak.  
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Een positief verband is ook gevonden voor het doel processen/cultuur, een context met een 
lage mate van externe beïnvloeding en de ontwikkelende aanpak. Ook is er een positief 
verband tussen het doel processen/cultuur, een hoge mate van externe beïnvloeding en de 
directieve aanpak. 
 
5. Zijn er wetmatigheden/ideale combinaties in termen van uitspraken: “als doel x beoogd 
wordt, in context y, dan is de beste aanpak z”? 
Er is een aantal ‘wetmatigheden’/‘ideale combinaties’ gevonden – de verbanden hebben we 
hierboven beschreven. In tabel 5.s hebben we deze resultaten weergeven. Deze tabel 
(model) is een handreiking voor adviseurs in hun keuze van een veranderaanpak. 
 
Doel: het veranderen van: Meest passende 

aanpak 
Alternatieve aanpak Minst passende 

aanpak 
Processen/cultuur 
(Vb. type vraagstukken: 
bevorderen klantgericht 
werken; bevorderen 
vraaggericht werken) 

Ontwikkelend 
- als de druk van 
buiten niet hoog is 

Tell & Sell 
- als de druk uit de 
omgeving hoog is 

Onderhandelend 

Structuur/cultuur 
(Vb. samenvoegen van 
bedrijfsonderdelen) 

Onderhandelend 

 
Ontwikkelend 
- als betrokkenen 
moeizaam met elkaar 
omgaan 
- als de totale 
organisatie deel moet 
nemen 

Tell & Sell 

Structuur/processen 
(Vb. fusie en herinrichting 
van organisaties waarbij in 
mindere mate een appel 
wordt gedaan op houding 
en gedrag en leiderschap 
in mindere mate een rol 
speelt) 

Onderhandelend 
- als er veel 
inhoudelijke inbreng 
vanuit de organisatie 
nodig is 

Tell & Sell of Directief 
- bij meerlanden-
organisaties 
- bij grote druk of 
urgentie 

Ontwikkelend 

Processen/Systemen 
(Vb. invoering van logistiek 
model of een instrument; 
implementatie van ERP) 

Tell & Sell Onderhandelend 
- als er niemand is die 
tell & sell kan 
toepassen 
- bij veel 
verschillende 
belangen 

Ontwikkelend 

Tabel 5.s: De relatie tussen het doel van verandering en de veranderaanpak.  
 
In tabel 5.s staan de in dit onderzoek gevonden verbanden tussen de variabelen. Voor de 
doelcombinaties zijn passende en minder passende aanpakken te benoemen. Wat betreft de 
context bleek tijdens de kwalitatieve analyse van het onderzoek, dat de genoemde 
variabelen belangrijke factoren zijn om tijdens het veranderproces rekening mee te houden 
en/of er actief op te sturen (zie bijlage 2). Een aantal van die factoren staat bij de 
betreffende aanpak benoemd. 
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Discussie 
In de discussie komt een aantal punten aan de orde over de gehanteerde 
onderzoeksmethode en over de relevantie van het onderzoek.  
 
Onderzoeksmethode 
We hebben 75 verandercases verzameld door aan de hand van een semi-gestructureerde 
vragenlijst interviews af te nemen over verandertrajecten, die de betreffende adviseur 
succesvol vond en reeds had afgerond. Deze wijze van onderzoeken heeft zo zijn 
beperkingen. Het betreft een reconstructie achteraf. Je kunt je afvragen of tot in detail kan 
worden herinnerd hoe de situatie was. Hoe betrouwbaar zijn deze percepties achteraf? Een 
alternatieve onderzoeksopzet is – achteraf beredeneerd - om gaande een verandertraject 
meerdere metingen in de tijd te verrichten. Het voordeel hiervan is dat een actueler beeld 
van de situatie wordt verkregen. Een bijkomend voordeel is dat verschuivingen in de tijd 
beter kunnen worden waargenomen. 
 
Wij hebben ook de beperking dat we één persoon (de adviseur) hebben geïnterviewd. Het is 
slechts één waarneming. Dat kan een (te) eenzijdig beeld opleveren. De kwaliteit van het 
onderzoek zal naar verwachting toenemen als er meerdere waarnemingen worden gedaan. 
Misschien is het ook interessant om meerdere perspectieven bij het onderzoek te betrekken. 
Bijvoorbeeld door zowel de adviseur als verantwoordelijk manager en andere betrokkenen 
te interviewen. 
 
Er is ook een aantal opmerkingen over de variabelen te maken: 

 Doelcombinaties 
In ons onderzoek komen vier doelcombinaties dermate frequent voor dat we deze 
doelen voor verdere statistische bewerking hebben kunnen gebruiken. Voor bijvoorbeeld 
het doel cultuur-competenties hebben we echter net niet genoeg cases om verdere 
analyses te verrichten. Een uitbreiding van het aantal cases over dit doel, dus meer 
interviews afnemen, had wellicht de mogelijkheid geboden om over meer 
doelcombinaties conclusies te trekken. 

 Context 
Zoals in de beschrijving van de resultaten al meerdere malen is benoemd, is de 
operationalisering en de validiteit van de variabele context onvoldoende uit de verf 
gekomen. Hoewel we van onze respondenten vernamen, dat de contextvariabelen die 
we hebben gebruikt er in de praktijk toe doen, kunnen we nog onvoldoende antwoord 
geven op de reikwijdte van de context. 

 Aanpakken 
We hebben succesvolle verandertrajecten onderzocht. Daardoor konden we traceren 
welke aanpakken het meest werden gebruikt bij bepaalde doelcombinaties en welke 
aanpakken nauwelijks tot niet. Een andere invalshoek is het onderzoeken van 
verandertrajecten die mislukt zijn – dat zou het inzicht over ‘minst passende aanpakken’ 
of ‘te ontraden aanpakken’ moeten versterken.  
 

Relevantie 
Tot slot willen we stil staan bij de vraag wat deze onderzoeksexercitie ons heeft opgeleverd. 
We zijn uitgegaan van een (niet wetenschappelijk getoetst) praktijkmodel. We hebben ons 
onderzoek op een zo gecontroleerd mogelijke wijze uitgevoerd. Het onderzoek heeft de 
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kenmerken van het pragmatisme: het gaat om wat werkt. We hebben in de analyse van de 
data zoveel als mogelijk de ‘werkzame bestanddelen’ voor de adviseur op een rijtje gezet. De 
resultaten van het onderzoek hebben we zoveel als mogelijk laten aansluiten bij het 
organisatieadvieswerk en bij de uitvoering van verandertrajecten.  
 
De waarde van het onderzoek op theoretisch gebied is dat het praktijkmodel van Jagersma 
(1999) verder is onderzocht en uitgewerkt. Jagersma benoemt twee pijlers waarop de 
veranderaanpak berust: de doelstelling van de verandering en de situatie waarin wordt 
veranderd. Volgens Jagersma heeft de situatie twee meest relevante kenmerken, namelijk 
de urgentie van de verandering en de noodzaak tot veranderen. Wij hebben de drie 
variabelen doel, context (situatie) en aanpak op een concreter niveau uitgewerkt en de 
verbanden tussen de uitgewerkte variabelen in kaart gebracht. Daardoor hebben we een 
toevoeging kunnen doen aan het model van Jagersma. 
 
Op praktisch gebied is de waarde van het onderzoek dat er voor het organisatieadvieswerk 
kennis is en aanwijzingen te geven zijn over het professioneel handelen bij 
verandertrajecten. En daar ligt de verbinding met het thema van dit proefschrift: het 
professioneel handelen in het organisatieadvieswerk. In hoofdstuk 8 komen we daar op 
terug. 
 
In het volgende hoofdstuk behandelen we het tweede onderzoek: over de competenties van 
adviseurs. 
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6. Onderzoek naar competenties van adviseurs 
 
Toen in 2004 het onderzoek naar veranderaanpakken werd afgerond, ontstond een nieuw 
onderzoeksidee. We waren verbanden op het spoor tussen doelen, context en aanpak in 
verandertrajecten maar we misten de relatie met de adviseur. De vraag kwam op waar de 
adviseur goed in moet zijn. Welke competenties heeft de adviseur nodig om bepaalde 
interventies in verandertrajecten uit te kunnen voeren? Een onderzoek naar deze vraag is 
relevant om inzicht te geven in wat adviseurs nodig hebben: het geeft aanwijzingen voor 
opleiding, ontwikkeling en selectie van adviseurs. Bovendien krijgt dit inzicht een empirische 
basis. Er bestaan overzichten van benodigde en gewenste competenties, zoals de BoKS van 
de Ooa, schema’s uit andere landen of van bureaus, maar er was, voor zover wij wisten, 
geen systematisch, empirisch onderzoek. Dat werd in 2007, bij de aanbieding van een paper 
over dit onderzoek bij de Academy of Management, door een reviewer bevestigd. 
 

 
Reviewer Comment for the submission  
(‘Which competencies do management consultants need?’, paper submitted to and 
accepted at the Academy of Management 2007, Philadelphia, Pennsylvania) 
 
‘I did a Google Scholar search on “competency models” and the terms management or 
consulting. To my surprise, there were no direct or closely related hits. It seems intuitive 
that the development of professional organizational interveners would have garnered more 
attention from academic researchers. Thus, this paper appears to address an important 
topic, which appears to be under-researched. ……..’ 
 

 
Met empirisch onderzoek naar competenties van adviseurs wilden we een bijdrage leveren 
aan de verdere onderbouwing van het vak. 
 

 
Figuur 6a: Onderzoek naar (aanpak- en interventiespecifieke) competenties van adviseurs.  
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In dit hoofdstuk beschrijven we het onderzoek naar welke competenties een adviseur nodig 
heeft om bepaalde interventies in verandertrajecten uit te kunnen voeren. De opbouw van 
het hoofdstuk is als volgt: 

 In de eerste paragraaf (6.1) doen we een verkenning op het begrip competenties en 
competentiemodellen in relatie tot organisatieadvieswerk. 

 In paragraaf 6.2 tot en met 6.5 beschrijven we de uitvoering van het onderzoek en de 
resultaten. 

 In paragraaf 6.6 ronden we dit hoofdstuk af met de conclusies en discussie. 
 
Onderdelen van dit onderzoek zijn eerder gepubliceerd in: De Caluwé & Reitsma, 2006a, 
2006b, 2007a, 2007b, 2008, 2010a en 2010b. 
 
 

6.1 Competenties 
 
Het begrip competenties wordt veelal geassocieerd met Human Resource Management 
(HRM). Personeel en het personeelsbeleid zijn gerelateerd aan het functioneren van 
organisaties (zie bijvoorbeeld: Jansen c.s. (1994) en Boselie c.s. (2001)). In het vakgebied van 
HRM wordt ondermeer studie verricht naar de relatie tussen het presteren van organisaties, 
welke bijdrage medewerkers daaraan (kunnen) leveren en welke vaardigheden 
medewerkers dan nodig hebben. In ons onderzoek willen we nagaan welke vaardigheden 
adviseurs in hun advieswerk nodig hebben en daarmee indirect bijdragen aan het succes van 
hun klanten.  
 
In navolging van Spencer en Spencer en van Hoekstra en Van Sluijs verstaan wij onder een 
competentie: karakteristiek gedrag van een organisatie of persoon, waarbij het gedrag in 
een oorzakelijk verband staat met het concreet behaalde resultaat. Bij de vraag welke 
competenties de adviseur in een adviesopdracht nodig heeft, gaat het om de vraag waar de 
adviseur ‘goed moet zijn’(Spencer & Spencer 1993; Hoekstra & Van Sluijs, 1999, 2003).  
 
Er is in de literatuur discussie over de toegevoegde waarde van het begrip ‘competentie’. 
Van Muijen constateert bijvoorbeeld, dat competenties worden gezien als een onderliggend 
kenmerk van een persoon, dat leidt tot excellente performance in een bepaalde baan (Van 
Muijen, 2003). Maar ook worden competenties gezien als een ‘catch-all’ (erg algemeen) -
begrip: algemene kennis, motieven, persoonlijkheidseigenschappen, zelfbeeld, sociale rol en 
vaardigheden die essentieel zijn om een baan goed uit te kunnen voeren. Van Muijen vindt 
de verschillende interpretaties verwarrend en vraagt zich af of het competentiebegrip bij 
leiders en leidinggevenden niet meer is dan het oude begrip: ‘managementvaardigheid’. 
Waarom heeft het competentiebegrip zo’n furore gemaakt?, vraagt Van Muijen zich af. Zijn 
antwoord: het competentiebegrip is een belangrijk communicatiemiddel in een organisatie; 
het is een gemeenschappelijke taal. 
  
Ook De Caluwé en Vermaak geven aan dat er veel begripsverwarring is over competenties 
en vele benamingen door elkaar worden gebruikt zoals vaardigheden, expertise, houding, 
vermogens en kennis (De Caluwé & Vermaak, 2006). De Caluwé en Vermaak hebben diverse 
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competentielijsten bekeken: Hoekstra en Van Sluijs (daar straks meer over), de 84 
competenties van Cummings en Worley van organisatieontwikkelaars en de 33 
competenties van Doppler en Lauterburg. Op basis van deze competentielijsten komen De 
Caluwé en Vermaak tot de conclusie dat niet iedereen alles perfect zal (kunnen) beheersen. 
Maar als er teveel lacunes zijn, dan komt iemand in de problemen. Ze vinden het zinvol dat 
professionele veranderaars van het bestaan weten van alle competenties en 
corresponderende intenties, stijlen, interventies maar dan vooral om op basis daarvan de 
grenzen van de eigen professionaliteit te (er)kennen. 
 
Belangrijk is te weten wanneer je moet doorverwijzen of er anderen bij moet halen in plaats 
van zelf de schijn van perfectie hoog te houden. Met andere woorden: weten waar je goed 
in bent en ook waarin je dat niet bent. Als je iets niet goed kunt uitvoeren, moet je het laten. 
Deze gedachte sluit aan bij de gedragslijn ‘bekwaamheid’ uit de Management Consultancy 
Services Standard, de EN 16114 van de Europese Commissie voor Standaardisatie (CEN). De 
gedragslijn voor het in de standaard gebruikte begrip ‘capability’ is: ‘The Management 
Consultancy Service Providers (MC.S.Ps) should only accept those assignments that they are 
able to fulfil in a professional manner in accordance with this European Standard. If an 
MC.S.P has reason to believe that the agreed outcomes of the assignment will not meet 
within the terms of the agreement, the MC.S.P should, without delay, inform the client of its 
findings and renegotiate the agreement.’ (Technical Committee CEN/TC 381, 2011, pg. 11). 
Het begrip competentie(s) komt overigens niet in de standaard voor. 
  
In het onderzoek naar competenties van organisatieadviseurs in verandertrajecten stellen 
we ons niet tot doel om de ‘gouden competentiestandaard’ voor adviseurs te ontwikkelen. 
Het gaat ons om, in Van Muijen’s woorden, het hebben van een gemeenschappelijke taal. 
Taal die helpt om bespreekbaar te maken waar je als adviseur goed in bent, waar je jezelf in 
wilt ontwikkelen en op welke fronten je andere collega’s nodig hebt, omdat je een bepaalde 
competentie (nog) niet kunt of wilt leren. We vinden het belangrijk dat het verband tussen 
competenties en het uitvoeren van interventies in dat bespreekbaar maken wordt 
betrokken. Competenties worden immers ingezet met een gerichtheid op een bepaald 
resultaat. 
 
In paragraaf 6.3 bij de uitwerking van het onderzoeksmodel zullen we de variabele 
competentie operationaliseren. We gebruiken daarbij de classificaties van Hoekstra en Van 
Sluijs (1999, 2003), Yukl c.s. (1993) en Volz en De Vrey (2000). 
 
In deze inleidende paragraaf geven we een aantal voorbeelden van het gebruik van 
competenties in de advieswereld: een tweetal voorbeelden uit de leerboeken die in de 
consultancy worden gebruikt, een model van een adviesbureau en daarna een aantal 
modellen van beroepsorganisaties. Vervolgens zullen we in paragraaf 6.1.3 aangeven hoe 
ons onderzoek zich tot de competentiemodellen of -lijsten over organisatieadvieswerk 
verhoudt.  
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6.1.1 Competenties van de adviseur 
 
Twee nogal verschillende invalshoeken voor competenties die nodig zijn in 
adviesopdrachten, zijn die van Wickham en Wickham en van Cummings en Worley. Wickham 
en Wickham zien organisatieadvies als het opleveren van een effectief project (Wickham & 
Wickham, 2008). De belangrijkste vaardigheden van de adviseur zijn: 

 Analytische vaardigheden: het vermogen om te weten waar het heen moet (‘business 
ideas’ creëren) en hoe je dat moet bereiken. 

 Projectmanagement vaardigheden: het vermogen om daadwerkelijk het beoogde 
resultaat te realiseren. 

 Vaardigheden om een relatie op te bouwen: het vermogen om mensen in het proces 
mee te nemen. 

Wickham c.s. stellen dat de adviseur analytische vaardigheden nodig heeft om goede 
‘business ideas’ te creëren, projectmanagement vaardigheden om die ideeën in praktijk te 
brengen en vaardigheden om een relatie op te bouwen, die ervoor te zorgen dat de 
betrokkenen in de verandering mee gaan. 
 
Cummings en Worley beschrijven competenties voor de OD-practitioner. De OD-practitioner 
is iemand die Organizational development (OD) uitvoert. OD is ‘the systemwide application 
and transfer of behavioral science knowledge to the planned development, improvement, 
and reinforcement of the strategies, structures and processes that lead to organization 
effectiveness’ (Cummings & Worley, 2005, pg. 666). Cummings c.s. onderscheiden vier 
competenties: 

 Intrapersoonlijke vaardigheden – ‘zelf-management’ competenties, zoals het hanteren 
van je eigen stress en inzicht hebben in je eigen waarden en gevoelens (zelfkennis). 

 Interpersoonlijke vaardigheden zoals het bij Wickham c.s. benoemde opbouwen (en 
onderhouden) van een relatie. Maar Cummings c.s. verstaan hieronder ook het helpen 
van betrokkenen bij het aanleren van nieuw gedrag. 

 Algemene adviesvaardigheden om het adviesproces te sturen. 

 Kennis van OD-theorie over planned change, action research, positive approaches etc. 
 
De grotere bureaus hebben opleidings- en beoordelingssystemen waarin competenties 
staan benoemd. Deze competenties zijn veelal gerelateerd aan het uitoefenen van het 
advieswerk, het leiding geven aan andere professionals, aan acquisitie en marktbewerking 
en aan productontwikkeling. In tabel 6.a staat hoe McKinsey op zijn website aangeeft aan 
welke vaardigheden wordt gewerkt in een ontwikkelingsfase van de adviseur (McKinsey, 
2006). 
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Niveau adviseur Vaardigheden / competenties 
Business Analyst ‘problem solving’, 

 interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden 
Gevorderde adviseur die er aan 
toe is om een leidinggevende 
rol te gaan spelen 

conflicthantering, hanteren van verschillende 
uitvoeringsstijlen, integere beïnvloeding, facilitering van 
groepswerk, proactieve ‘problem solving’, kennisbronnen van 
de firma ‘leveragen’, de klant motiveren om actie te 
ondernemen. 

Adviseurs met een 
leidinggevende rol 

projectmanagement, teams opbouwen, het proces van 
‘problem solving’ leiden, coachen en feedback geven, 
relatieopbouw met de klant 

Tabel 6.a: Vaardigheden en competenties bij McKinsey. 
 
Deze door McKinsey genoemde vaardigheden bestaan grotendeels uit competenties die we 
ook in de algemene competentieliteratuur zullen tegenkomen. Bijvoorbeeld: communiceren 
en beïnvloeden. Andere vaardigheden zijn van andere aard omdat ze bijvoorbeeld te maken 
hebben met het aansturen van adviesteams of met marktgerichte activiteiten. We zullen in 
de volgende paragraaf een aantal modellen van de beroepsorganisaties benoemen waar 
deze aspecten ook in voor komen. Daarna zullen we bezien hoe deze modellen en lijstjes 
over competenties van adviseurs zich verhouden tot ons onderzoek. 
 
 

6.1.2 Competentiemodellen van de beroepsorganisaties 
 
De internationale beroepsorganisatie van organisatieadviseurs, de International Council of 
Management Consulting Institutes (ICMCI) heeft in 2004 op het congres in Vancouver over 
professionele standaarden gesproken. Er is een zo te noemen ‘competency model’ 
gepresenteerd, dat uit een drietal dimensies bestaat (zie figuur 6.b). 
  

 
Figuur 6.b: Competency Model van de ICMCI. 
 
De 3 dimensies representeren: 

 De markt: de benodigde kennis over de markt. 

 De technische competenties: functionele specialisatie zoals ict, ‘finance’, ‘change’ en de 
adviesvaardigheden. 
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 De waarden en het gedrag, waarin relaties, ethiek en analytische vaardigheden zijn 
opgenomen. 

Het model geeft tevens aan dat een organisatieadviseur continu bezig is met leren en 
ontwikkelen en dat hij zijn ervaring uitbouwt. Vanaf begin 2000 is het ICMCI- 
competentiemodel aan het evolueren. Het model mag door de lidorganisaties worden 
aangepast, zoals we straks zullen zien bij de versie die in Nederland geldt. 
 
Op hetzelfde congres van de ICMCI in 2004 is het ‘Competence Framework’ uit het Verenigd 
Koninkrijk gepresenteerd als best practice (zie figuur 6.c). Het ‘Competence Framework’ is 
door de ICM UK ontwikkeld in samenspraak met een aantal grote adviesbureaus, 
onafhankelijke ‘practitioners’, universiteiten en andere geïnteresseerde partijen. Het 
‘framework’ is een commercieel product en wordt verkocht aan adviesbureaus. Het 
‘framework’ wordt in het Verenigd Koninkrijk door de ICM UK gebruikt als basis voor de 
accreditering. In de uitwerking zien we een grote gelijkenis met het ICMCI Competency 
Model. Er zijn ook 3 dimensies: de markt, advies competenties en professioneel gedrag. 
 

 
Figuur 6.c: Competence Framework van de ICM UK. 
 
Tenslotte benoemen we de ontwikkelingen in Nederland. De Orde voor organisatiekundigen 
en –adviseurs (Ooa) heeft als beleidsuitgangspunt dat een organisatieadviseur voortdurend 
werkt aan de eigen professionele ontwikkeling. Systematische reflectie op het eigen 
handelen en het afleggen van verantwoording daarover staat daarbij voorop. Dat zien we 
terug in de ‘Dutch version’ van het ICMCI competentiemodel (zie figuur 6.d; Ooa, 2013). De 
Ooa heeft, naast een aantal andere wijzigingen van het ICMCI-model, ‘reflective skills’ aan 
het model toegevoegd. 
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Figuur 6.d ICMCI competency model Dutch version. 
 
Zoals we in paragraaf 3.3.1 hebben gezien, hanteert de Ooa naast het competentiemodel 
ook een fasering van het adviesproces. Bij de uitvoering van het adviesproces zijn bepaalde 
competenties nodig, naast zo te noemen ‘algemene competenties’. 
 
Er zijn verschillen tussen de BoKS en de Nederlandse versie van het ICMCI-
competentiemodel. De BoKS is op het vlak van het adviesproces uitgebreider dan het in 
figuur 6.d weergegeven competentiemodel, maar de BoKS mist competenties op het gebied 
van de markt. En de competenties die in het ICMCI model bij ethiek en professionalisme 
horen, zijn bij de Ooa in de Gedragscode opgenomen – niet in de BoKS. Tenslotte merkt de 
Ooa in de versie van de BoKS van 2013 op dat, hoewel ‘reflective skills’ een Nederlandse 
toevoeging aan het competentiemodel is, in de BoKS de reflectieve competenties nog niet 
goed belicht zijn (Ooa, 2013, pg. 28). 
 
 

6.1.3 Resumerend en afbakenend 
 
Naar de vier genoemde modellen van de beroepsorganisaties kijkend, valt op dat een 
adviseur ‘goed moet zijn’ op het gebied van: 

 Het proces van adviseren. Daarbij heeft de adviseur wetenschappelijke kennis nodig over 
organiseren en veranderen en deze kennis moet de adviseur kunnen toepassen om tot 
resultaat te komen. 

 De markt van de klant en de consultancymarkt. 

 Technische specialisatie(s). 

 Professionele waarden en gedrag. 
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In paragraaf 6.1.1 hebben we gezien dat Wickham c.s. competenties benoemen, die te 
maken hebben met de markt van de klant (business ideeën creëren) en het proces van 
adviseren (projectmanagement en een relatie opbouwen). Cummings c.s. benoemen 
expliciet de technische specialisatie voor OD en zij leggen een grote nadruk op professionele 
waarden en gedrag - daarbij horen ook ‘zelfmanagement competenties’. In het 
ontwikkelmodel van adviseurs van McKinsey wordt expliciet de consultancymarkt met de 
interne organisatie van het advieswerk binnen het bureau benoemd. 
 
De competentiemodellen laten zien dat er een breed palet aan competentiegebieden is. 
Voor ons onderzoek hebben we moeten kiezen waarop het accent kwam te liggen. Onze 
‘scope’ is beperkter maar een spade dieper dan het model van McKinsey of de benoemde 
competenties door Wickham c.s., Cummings c.s. en de beroepsorganisaties. Ons onderzoek 
gaat over de competenties die adviseurs inzetten om een interventie of een aanpak uit te 
voeren. Het gaat om de effecten die hij/zij in concrete situaties teweeg kan brengen. 
 
In het onderzoek naar competenties van organisatieadviseurs in verandertrajecten willen we 
geen  ‘gouden competentiestandaard’ voor adviseurs ontwikkelen. Het gaat ons om het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal voor adviseurs. Taal die helpt om 
bespreekbaar te maken waar je als adviseur goed in bent, waar je jezelf in wilt ontwikkelen 
en op welke fronten je andere collega’s nodig hebt, omdat je een bepaalde competentie 
(nog) niet kunt of wilt leren. 
 
 

6.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
 
Het doel van het onderzoek is te achterhalen welke competenties een adviseur nodig heeft 
om bepaalde aanpakken en interventies in adviessituaties bij de klant te kunnen uitvoeren. 
Met andere woorden: zijn er aanpakspecifieke en interventiespecifieke competenties? 
 
De volgende vragen komen in dit onderzoek aan bod: 
1. Kunnen we het gedrag van organisatieadviseurs benoemen in termen van competenties? 
2. Kunnen we een typologie van interventies maken?  
3. Kan elke adviseur alle aanpakken en interventies uitvoeren? Of zijn er groepen van 

competenties die bij bepaalde interventies en bepaalde adviseurs horen? 
4. Zijn er basiscompetenties te noemen, die iedere (beginnende) adviseur zou moeten 

bezitten? 
5. Beïnvloeden de achtergrond van de adviseur en/of het eigen repertoire van de adviseur 

de relatie tussen de aanpakken en de compententies of de interventies en de 
competenties? 

6. Is er een typologie te ontwikkelen van profielen van adviseurs met bijbehorende 
competenties? 
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6.3 Uitwerking onderzoeksmodel 
 
In deze paragraaf operationaliseren we de variabelen, waartussen we verbanden zoeken: 
competentie, aanpak en interventie. Vervolgens voegen we een aantal controlerende 
variabelen toe, die mogelijk invloed kunnen hebben op een verband (de kenmerken van de 
adviseur). We sluiten deze paragraaf af met het model dat we onderzoeken. 
 
Competentie 
Door de vraagstelling van ons onderzoek: ‘welke competenties hebben organisatieadviseurs 
nodig bij het uitvoeren van aanpakken en interventies?’, hebben we de keuze gemaakt om 
ons in de operationalisering te richten op adviseur, die een opdracht bij de klant uitvoert. 
We richten ons dus niet op het bewerken van de markt of op productontwikkeling. En we 
zijn ook niet op zoek naar competenties voor specialisaties, voor bijvoorbeeld de adviseur in 
IT, en competenties die te maken hebben met het leiden van een adviesbureau of een 
adviesgroep. Zij vallen buiten onze vraagstelling. 
 
We hebben een competentielijst ontwikkeld, een taxonomie die is gebaseerd op de 
competenties van de auteurs Hoekstra & Van Sluijs, Yukl, Fable & Youn en Volz & De Vrey. 
Daarbij gebruiken we per competentie de definitie van de auteur die we zelf het duidelijkste 
vinden of we passen de definitie enigszins aan. 
 
We staan nu eerst stil bij het competentiebegrip zoals de genoemde auteurs die hanteren. 
Vervolgens presenteren we de competentielijst die we in het onderzoek gebruiken.  
 
Hoekstra en Van Sluijs (2000 en 2003) hebben naar de gemeenschappelijke kern van 
definities over competenties gekeken en deze in een aantal kenmerken gevat: 
1. Het is een latent vermogen van de persoon tot effectief presteren in een bepaalde taak- 

of probleemsituatie op een wijze die objectief waarneembaar en te beoordelen is. 
2. Competenties vormen een combinatie van expertise en gedragsrepertoire, en berusten 

uiteindelijk op temperament, persoonlijkheid en intelligentie. 
3. Competenties zijn tot op zekere hoogte aan te leren en gericht te ontwikkelen. Tot op 

zekere hoogte, want vooral intelligentie en temperament begrenzen de 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
 

Om tot een concrete invulling en een classificatiesystematiek of taxonomie van 
competenties te komen, maken Hoekstra en Van Sluijs een aantal denkslagen: 
Ze stellen zich de vraag hoe taaksituaties in elkaar zitten. Ze komen tot de conclusie dat een 
taaksituatie zowel een structuur- als een functiecomponent heeft. Met structuur wordt 
bedoeld de feitelijke kenmerken van de taaksituatie en met functie de in de taak 
nagestreefde doelen. Een taxonomie van competenties weerspiegelt volgens Hoekstra en 
Van Sluijs idealiter structuur èn functie. 
 
Kern van de structuur van een taaksituatie is (in psychologisch opzicht) de interactiefocus:  
1. Interactie gericht op zaken (materie of informatie). 
2. Interactie gericht op mensen (sociale omgeving). 
3. Interactie met zichzelf (de relatie tussen de persoon zelf en zijn/haar werkrol – hier 

wordt het begrip rolafstand geïntroduceerd: de afstand tussen ‘het zelf’ en de werkrol). 
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De eerste twee foci zijn volgens Hoekstra en Van Sluijs in navolging van een reeks andere 
auteurs, zoals Campbell (1992), Motowidlo & Van Scotter (1994), Murphy (1990) en 
Viswesvaran (1993). De derde focus is door de auteurs toegevoegd. 
 
De functie van een taaksituatie is te duiden als een universele fasering van taakaspecten: 
1. Initiëren: het bedenken, lanceren van een idee/plan. 
2. Structureren: het scheppen van condities. 
3. Realiseren: het waarmaken. 
4. Evalueren: leren over acties aan de hand van effecten en begeleidende verschijnselen. 
Door de structuur en de functie van een taaksituatie te combineren, komen Hoekstra en Van 
Sluijs tot 10 hoofdgroepen van competenties. Zij noemen ze ‘domeinen’ (zie tabel 6.b). 
 

 
Tabel 6.b: Tien domeinen van competenties.  
 
Hoekstra en Van Sluijs onderscheiden vervolgens 3 (hiërarchische) niveaus:  
1. Het domein: verzameling van met elkaar samenhangende doelen en taken in dienst van 
een bepaalde waarde die men wil realiseren. Een domein is dus een breed gekoppelde groep 
taken. Elk domein heeft vervolgens diverse (taak-)competenties.  
2. Een taak is een doelgerichte activiteit, gericht op het resultaat in het domein dat bereikt 
moet worden. De wijze waarop een taak wordt verricht is niet direct aan een persoon zelf 
waar te nemen maar aan de resultaten, bijvoorbeeld in de omgeving.  
Een taakcompetentie is weer onderverdeeld in diverse gedragscompetenties. 
3. Gedragingen zijn doelgerichte handelingen die direct bij de persoon waarneembaar zijn. 
Een vierde niveau is ‘motieven’ voor het vereiste gedrag, zoals eigen status, afdelingsbelang, 
ijdelheid etc. Dat zijn innerlijke gebeurtenissen of drijfveren en niet waarneembaar. Daarom 
laten Hoekstra en Van Sluijs ze buiten beschouwing. 
 
Kijkend naar de opbouw van competenties is er een onderscheid in 3 niveaus. Een domein 
kan meerdere taken omvatten en een taak kan via meerdere gedragingen worden 
uitgevoerd. Voor elk domein worden door Hoekstra en Van Sluijs taakcompetenties 
omschreven variërend van 3 tot 7 stuks; in totaal komen ze tot 42 taakcompetenties. Alle 
taakcompetenties worden gedefinieerd. Vervolgens wordt per taakcompetentie een aantal 
gedragscompetenties beschreven op een 3-tal niveaus. De gedragscompetenties zijn voor 
het werk van de adviseur te detaillistisch. Het gaat meer om de effecten die de adviseur 
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teweeg weet te brengen in de concrete situatie, dan om het feitelijke, gedetailleerde gedrag. 
Wij zullen ons in dit onderzoek verder richten op de domeinen en de taakcompetenties en 
niet op het gedrag. De taakcompetenties worden door ons ‘competenties’ genoemd. (Zie 
tabel 6.c.) 
 
Yukl, Fable en Youn (1993) hebben onderzoek gedaan naar beïnvloedingsgedrag van 
leidinggevenden. Zij onderscheiden negen beïnvloedings ‘tactieken’, te weten: rationeel 
overtuigen, inspireren, consulteren, een gunstige sfeer creëren, persoonlijk beroep doen, 
onderhandelen, coalitie sluiten, legitimeren en druk uitoefenen.  
 
Wij zien een gelijkenis met bepaalde competenties van Hoekstra en Van Sluijs. De twee 
tactieken ‘overtuigen’ en ‘druk uitoefenen’ komen al in de taxonomie voor. Zeven ‘tactieken’ 
zijn aanvullend en passen goed in een domein van Hoekstra en Van Sluijs. In tabel 6.c staat 
weergegeven welke competenties van Yukl c.s. we aanvullend in de operationalisering van 
de variabele competentie opnemen. 
 
Volz en De Vrey (2000) stellen dat competenties het proces beschrijven hoe kennis dient te 
leiden tot prestaties. Zij hebben een taxonomie van 32 competenties opgesteld, die 
geclusterd zijn naar 3 onderdelen: professioneel, managerial en commercieel: 
Professioneel: accuraat, analytisch, consistent, flexibel, innoveren, leren, onafhankelijk, 
oordelen, stressbestendig. 
Managerial: coachen, delegeren, leiderschap, visie, overtuigen, beslissen, probleem 
oplossen, plannen en organiseren, samenwerken, resultaatgericht, risicobewust, 
kostenbewust. 
Commercieel: commercieel, klantgericht, marktgericht, diplomatiek, sensitief, netwerken, 
communiceren, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, onderhandelen, 
ondernemen. 
Tussen de benoemde competenties van Volz en De Vrey en de hiervoor genoemde auteurs 
zit overlap. Ook hier hebben we gekeken naar aanvullende competenties en die ingepast in 
de domeinen van Hoekstra en Van Sluijs (zie tabel 6.c).  
 
De lijst met competenties die we voor het onderzoek gebruiken, bevat in totaal 56 
competenties. De competenties die in de kolom van Hoekstra c.s. cursief staan vermeld, zijn 
door ons gewijzigd: 

 Initiatief is gewijzigd in individualiteit, dat wij meer passend bij het domein ondernemen 
vinden. 

 Het domein aanpassen hebben we vervangen door veerkracht tonen, dat naar ons idee 
beter de lading van de bijbehorende competenties dekt. We hebben de competentie 
(zelf)beheersing toegevoegd. 

 Probleemanalyse is vervangen door analytisch, dat breder is dan het analyseren van 
problemen. 

 Internationale oriëntatie hebben we laten vallen, omdat we dat geen specifieke 
competentie vinden ten opzichte van omgevingsbewustzijn. 

 Leiding geven individueel en in groep zijn vervangen door leiderschap. 

 Het domein ‘verbreden’ hebben we de naam ‘beschouwen’ gegeven, gezien de 
competenties die tot dit domein behoren. 
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In bijlage 3 staan de 56 competenties gedefinieerd. Deze lijst hebben we gehanteerd tijdens 
de interviews (zie paragraaf 6.4 over de onderzoeksmethode). 
 

Domein Hoekstra c.s. Competenties  
Hoekstra c.s. 

Competenties 
Yukl c.s. 

Competenties 
Volz c.s. 

Ondernemen Durf 
Initiatief/Individualiteit 
Onafhankelijkheid 
Ondernemerschap 

 Marktgericht 

Aanpassen 
Veerkracht tonen 

Aanpassingsvermogen 
Flexibiliteit 
Stresstolerantie 
(Zelf)beheersing 

  

Organiseren Voortgang bewaken 
Plannen 
Organiseren 

Coalitie sluiten  

Presteren Resultaatgerichtheid 
Omgang met details 
Vasthoudendheid 
Kwaliteitsgerichtheid 
Energie 
Ambitie 

Legitimeren Probleem oplossen 

Analyseren Probleemanalyse 
Conceptueel denken 
Lerende oriëntatie 
Creativiteit 

 Analytisch 

Verbreden 
Beschouwen 

Oordeelsvorming 
Omgevingsbewustzijn 
Visie ontwikkelen 
Organisatiebewustzijn 
Internationale 
oriëntatie 

 Innoveren 

Faciliteren Klantgerichtheid 
Coachen 
Samenwerken 
Luisteren 
Sensitiviteit 

Inspireren 
Een persoonlijk 
beroep doen 

Accuraat 
Kostenbewust 

Beïnvloeden Communiceren 
Optreden 
Overtuigingskracht 
Sociabiliteit 

  

Besturen Besluitvaardigheid 
Leiding geven 
(individueel) 
Leiding geven (groep) 
Delegeren 
Visie uitdragen 

Consulteren 
Onderhandelen 

Leiderschap 
Diplomatiek 
Risicobewust 
Netwerken 

Vertrouwen wekken Integriteit 
Betrouwbaarheid 
Loyaliteit 

Gunstige sfeer 
creëren 

 

 Tabel 6.c Domeinen en competenties met auteurs (cursief is gewijzigd t.o.v. Hoekstra c.s.). 
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Competentie is een voor dit onderzoek belangrijke te operationaliseren variabele; we gaan 
nu door met de variabele aanpak. 
 
Aanpak 
Onder een veranderaanpak verstaan wij een generieke benadering van een 
(probleem)situatie die richting geeft aan het veranderproces. In hoofdstuk 5 over het 
onderzoek naar veranderaanpakken hebben we literatuur beschreven over 
veranderaanpakken. Bij de operationalisering van de variabele aanpak hebben we die 
bevindingen gebruikt en daar nog een tweetal benaderingswijzen van veranderprocessen 
aan toegevoegd, die van Chin & Benne en van Huy. We beschrijven de benaderingswijzen nu 
kort. 
 
Chin en Benne (1976) onderscheiden de machtsdwang-strategie, de rationeel-empirische 
strategie en de normatief-reëducatieve strategie. Er is een toevoeging van Zaltman en 
Duncan met de ruil- of beloningsstrategie (De Caluwé, 1998). Vanuit het postulaat van de 
human-relations richting leggen deze auteurs veel nadruk op de psychologische processen 
bij verandering: 

 De machtsdwang-strategie: vanuit de veronderstelling dat mensen afhankelijk zijn van 
hun meerdere en het bieden van weerstand negatief uitpakt op de mogelijkheid tot 
zelfbeschikking, wordt het gewenste gedrag afgedwongen door machtsuitoefening. 
Vanuit een machtspositie wordt verandering doorgedrukt. 

 De rationeel-empirische strategie: vanuit de veronderstelling dat mensen rationeel 
denkende wezens zijn, vindt verandering plaats als gevolg van rationele overwegingen en 
inzichten waardoor mensen zich laten leiden. 

 De normatief-reëducatieve strategie: gaat uit van de gedachte dat de mens van nature 
actief is, naar zingeving zoekt en bereid is te leren. De verandering vindt bottom-up 
plaats, doordat mensen worden aangezet zelf ideeën te genereren. 

 De ruil- of beloningsstrategie: vanuit de veronderstelling dat mensen een 
kosten/batenanalyse doen, worden beloningen in het vooruitzicht gesteld bij acceptatie 
van de veranderingen. Zo wordt getracht een win-win situatie te bereiken. 

 
Huy (2001) borduurt voort op het werk van Beer en Nohria (2000) en van Weick en Quinn 
(1999) en voegt twee dimensies toe, namelijk tijd en inhoud. 
Wat betreft de tijd maakt hij een onderscheid tussen veranderprocessen die in een korte tijd 
gerealiseerd dienen te worden. Daarbij is een strakke planning van belang. Als er meer tijd is, 
kunnen gaande het verandertraject wijzigingen optreden en hoeft het vooraf gekozen pad 
niet per definitie worden gevolgd. Qua inhoud maakt Huy een onderscheid tussen 
veranderingen in de formele structuur, de werkprocessen, de cultuur en de sociale 
verhoudingen. 
Hij komt op volgende vier aanpakken: 

 Commanding, het veranderen van formele structuren door gebruik te maken van een 
strakke planning, op een directieve manier. Gericht op het verhogen van 
aandeelhouderswaarde. 

 Engineering, het verbeteren van werkprocessen, ook gericht op het verhogen van 
aandeelhouderswaarde. Ook hier geldt een strakke planning. 
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 Teaching, een cultuurverandering waarbij het tijdpad minder van belang is en leren 
voorop staat. 

 Socializing, het verbeteren van de sociale verhoudingen in een organisatie, waarbij de 
kwaliteit van de verhoudingen voorop staat en tijd en planning een ondergeschikte rol 
spelen. 

 
In tabel 6.d staan de aanpakken uit hoofdstuk 5 aangevuld met Chin en Benne en met Huy 
weergegeven, die we in het proces van operationaliseren hebben betrokken. 
  
Auteur Aanpakken 
Boonstra (2000) Ontwerpen Ontwikkelen 
Beer en Nohria 
(2000) 

Theorie E Theorie O 

Weick en Quinn 
(1999) 

Episodic/Planned change Continuous/Emergent change 

Huy  
(2001) 

Commanding Engineering Teaching Socializing 

Chin & Benne 
(1976) 

Machts-dwang Empirisch-rationeel Ruil/beloning Normatief-
reëducatief 

Van der Zee 
(1995) 

Directief Diffusie Interactie Ontwikkeling 

Reitsma c.s. 
(2003) 

Directief Tell-sell Onderhandelend Ontwikkelend 

De Caluwé en 
Vermaak (1999) 

Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk 

Tabel 6.d: Overzicht veranderaanpakken. 
  
Voor dit onderzoek naar competenties hebben wij voor de variabele aanpak naar een 
relatief eenvoudige operationalisering gezocht, zodat onze respondenten niet ingevoerd 
hoeven te zijn in één van de genoemde auteurs. Zowel voor de variabele aanpak als voor de 
variabele interventie en zeker voor de variabele competentie geldt dat we een appel doen 
op het meegaan in de door ons opgestelde classificatie. (Daarnaast hebben we steeds 
mogelijkheden geboden voor eigen afwijkende ideeën van de respondenten.) 
Toen we ons bogen over de verschillende interventies (zie hierna bij Boonstra, 2004), 
kwamen we tot de ontdekking dat voor de meeste interventies geldt dat je ze zowel 
expertmatig (in een kleine groepen en vanaf de tekentafel) als participatief (met velen en in 
een grote groepsetting) kunt doen.  
 
Onze wens om de variabele aanpak relatief eenvoudig te operationaliseren enerzijds en onze 
bevindingen over het zowel expertmatig als participatief kunnen inzetten van interventies 
anderzijds, heeft ertoe geleid dat we zijn uitgekomen bij een kenmerkend verschil tussen de 
aanpakken: de mate van participatie. Het ene uiterste is: nauwelijks participatie, hoogstens 
door een kleine groep, expertmatig van de kant van de adviseur. Het andere uiterste is: een 
grote mate van participatie, grote groepen of de hele organisatie, procesmatig van de kant 
van de adviseur. Er is aan de kant van de adviseur een fundamentele keuze om een 
expertbenadering te kiezen of een participatieve benadering. Om die reden hebben we als 
meetinstrument een tien puntsschaal opgesteld, met de twee posities aan het einde van 
elke pool: 1 is zeer expertmatig; 10 is zeer participatief. 
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 In de verwerking van de scores hebben we de volgende indeling gehanteerd: 
1 – 3 = expertmatige aanpak 
4 – 7 = middenaanpak 
8 – 10 = participatieve aanpak 
 
Interventie 
De variabele interventie definiëren we in navolging van De Caluwé en Vermaak (1999) als 
één of een serie geplande veranderactiviteit(en) die erop gericht is, het functioneren van de 
organisatie te vergroten. In aanvulling op De Caluwé en Vermaak vermelden we dat 
‘organisatie’ ook gelezen kan worden als organisaties of samenwerkingsverbanden en 
netwerken. Interventies kunnen gericht zijn op het individu, een groep of organisatie(s). 
Aangezien wij ons onderzoek op organisatieverandering richten, zullen wij de nadruk leggen 
op interventies op groepsniveau en op het niveau van organisatie(s). 
Een belangrijk kenmerk van een interventie is dat het een doel in zich heeft: de adviseur zet 
een bepaalde activiteit in om iets specifieks te bereiken. 
 
Aan literatuur over interventies is geen gebrek. We hebben ons laten inspireren door diverse 
standaardwerken: vanuit de gedragswetenschappen, de bedrijfseconomie en de 
advieskunde. Tijdens het bestuderen van de relevante literatuur hebben we besloten een 
eigen classificatie op te stellen waarin de diverse invalshoeken herkenbaar zijn. In tabel 6.e 
staat de classificatie met negen soorten interventies en met de bijbehorende definitie. We 
verwijzen in tabel 6.e naar de auteurs en de door hun benoemde interventie.  
 
Categorie interventie Cummings 

& Worley 
(2005) 

Schein 
(1969; 
1999) 

Kubr 
(2002) 

Keuning & 
Eppink 
(2004) 

Boonstra 
(2004) 

Interventies gericht op verkenning 
en bewustwording 
Het onderkennen van de aard en 
oorzaak van een probleem en 
mensen bewust maken van de 
noodzaak tot verandering 

  Organiza-
tional 
diagnosis 
and 
problem-
solving 
techniques 
 

 Learning 
and 
research in 
action 

Interventies gericht op strategische 
vraagstukken en het vormen van 
toekomstbeelden 
Het bevorderen dat 
toekomstbeelden over de 
organisatie gevormd en gedeeld 
worden 
 

Strategic 
programs 

  Strategie 
formulering 

 

Interventies gericht op het al dan 
niet tijdelijk aanpassen van de 
structuur in een organisatie of in 
samenwerkingsverbanden 
Het treffen van passende 
voorzieningen en omstandigheden 
om de veranderingen mogelijk te 
maken 

Techno-
structural 

 Structural 
arrange-
ments 
Compaign-
type, 
action- 
oriented 
change pro-
grammes 
 

Ontwerpen 
van de 
organisatie-
structuur 

Structuring 
organiza-
tions 
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Categorie interventie Cummings 
& Worley 
(2005) 

Schein 
(1969; 
1999) 

Kubr 
(2002) 

Keuning & 
Eppink 
(2004) 

Boonstra 
(2004) 

Interventies gericht op het 
verbeteren van de bedrijfs-
prestaties via bedrijfsprocessen 
(business performance)  
Het treffen van maatregelen op het 
gebied van de bedrijfsprocessen om 
het resultaat te verbeteren 

Techno-
structural 

 Compaign-
type, 
action- 
oriented 
change pro-
grammes 

 Business 
per-
formance 

Interventies gericht op de motivatie 
van werknemers met behulp van 
HRM-instrumentarium  
Het bevorderen van motivatie van 
betrokkenen om de flexibiliteit van 
de organisatie en de 
organisatieprestaties te vergroten 

Human 
resources  
manage- 
ment 

 Compaign 
type,  
action-  
oriented  
change pro-
grammes 

HRM 
instrumen- 
tarium 

Employee  
motivation 

Interventies gericht op beheersing 
en controle  
Het inzichtelijk (laten) maken van de 
voortgang of de kwantiteit en de 
kwaliteit van de werkzaamheden 

   Dirigerende 
taak 

 

Interventies gericht op training en 
ontwikkeling  
Het aanleren en eigen maken van 
concepten en vaardigheden of het 
vergroten van inzicht 

Human 
process 

Coaching 
and 
counseling 

Training 
and 
developing 
people 

 Leadership 
and culture 

Interventies gericht op processen 
tussen mensen (sociale processen)  
Het verbeteren van sociale 
processen in organisaties  
bv. de interpersoonlijke relaties, het 
functioneren van een team, de 
relatie tussen teams of organisaties 

Human 
process 

Agenda-
setting 
interven-
tions 
Feedback 
Structural 
suggestions 

Organiza-
tional 
develop-
ment 
techniques 

 Group 
dynamics 

Interventies gericht op duurzaam 
leren en veranderen door interactie 
gaande te houden  
Het gaande houden van het proces 
van interactie en communicatie 

    Inquiring, 
dialogue 
and 
narrative 
learning 
and 
research in 
action 

Tabel 6.e: Overzicht van de samengestelde classificatie van interventies met de auteurs die 
betreffende de interventie beschrijven. 
 
We zullen de genoemde auteurs uit tabel 6.e kort bespreken. 
 
Kubr (2002) constateert dat veel technieken ter ondersteuning van het veranderingsproces 
van ‘oudsher’ uit de gedragswetenschappen voortkomen. Deze interventies zijn gericht op 
verandering in houding, waarden en individueel- en groepsgedrag. De daarop volgende 
stroming, de ‘planned change’ is meer gericht op de totale organisatie en zijn omgeving. Het 
gaat dan om omvangrijke programma’s die gericht zijn op de herinrichting van de business. 
Volgens Kubr laten organisaties die succesvolle veranderingstrajecten hebben doorlopen, 
zien dat het wenselijk is om zowel de ‘harde’ technieken uit de ‘planned change’ als de 
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‘zachte’ technieken uit de gedragswetenschappen te gebruiken. Kubr onderscheidt de in 
tabel 5.e benoemde groepen interventies: structural arrangements; organizational 
development techniques; training and developing people; organizational diagnosis and 
problem solving techniques en compaign-type, action-oriented change programmes. 
 
Cummings en Worley (2005) vinden dat effectieve interventies: ‘are designed to fit the 
needs of the organization, are based on causal knowledge of intended outcomes, and 
transfer competence to manage change to organization members’ (pg. 143). Cummings en 
Worley maken een onderscheid in vier type interventies, die ieder verbonden zijn met een 
bepaald organisatievraagstuk waarvoor een oplossing nodig is:  

 Human process programs, gericht op mensen in de organisatie en hun interacties. 

 Technostructural methods, gericht op technologie en structuren om mensen en 
technologie te verbinden. 

 Human resources management interventions, gericht op de integratie van de mensen in 
de organisatie. 

 Strategic programs, gericht op het gebruik van hulpbronnen om een 
concurrentievoordeel ten opzichte van de omgeving te verwerven. 

 
Keuning en Eppink (2004) benaderen organisatie- en verandervraagstukken met name vanuit 
een bedrijfseconomisch perspectief. Vanuit dit perspectief richten zij de aandacht op het 
managementproces. Keuning en Eppink onderscheiden drie kernproblemen in het 
managementproces: het structureringsprobleem, het extern afstemmingsprobleem en het 
intern afstemmingsprobleem. Hoewel de auteurs het begrip interventie niet gebruiken, zijn 
uit de drie kernproblemen wel interventies af te leiden. De eerste drie hieronder genoemde 
interventies vinden we ook bij andere auteurs; de vierde (een dirigerende interventie) niet. 

 Het ontwerpen van de organisatiestructuur. 

 De strategieformulering. 

 Het HRM-instrumentarium met functiewaardering en beloningsstelsels.  

 De dirigerende interventie: het op gang brengen van, richting geven aan, toezicht 
houden op en controleren en bijsturen van uitvoerende handelingen. In essentie gaat 
het om het beheersen en controleren van de processen in de organisatie. 

 
Schein (1969, 1999) richt zich met zijn interventies op het proces van begeleiden van 
personen, groepen, organisaties en menselijke gemeenschappen. Hij stelt dat de manier 
waarop de interactie tussen mensen plaatsvindt (het proces) even belangrijk is of 
belangrijker is dan wat (de inhoud) er gedaan wordt. Met ‘Process Consultation: its role in 
organization development’ uit 1969 levert Schein een belangrijke bijdrage aan het 
beschrijven van interventies in het kader van procesadvisering. Hoewel Schein in 1969 een 
aantal categorieën met interventies aangeeft, stelt hij in 1999 dat het categoriseren afleidt 
van het fundamentele vraagstuk. Namelijk: het uitzoeken wat in de zich ontwikkelende 
relatie tussen klant(systeem) en adviseur op een gegeven ogenblik nuttig zou zijn. Daarom 
geeft hij de voorkeur aan het algemene begrip ‘faciliterende interventie’. Schein 
onderscheidt de interventies: agendasetting; feedback of observation or other data; 
coaching or counseling individuals or groups en structural suggestions (over werk, 
opdrachten, verantwoordelijkheden, communicatie etc). 
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Boonstra (2004) geeft in zijn afsluitende hoofdstuk van het boek ‘Dynamic.s. of 
Organizational Change and Learning’ een overzicht van de interventies die in het boek 
voorkomen. Hij onderscheidt zeven typen interventies, elk met een eigen gerichtheid: 

 Business performance, gericht op het (onder)kennen van de ontwikkeling in de omgeving 
en de eigen prestaties ten opzichte van de concurrentie en het nemen van maatregelen 
om de prestaties te verbeteren. 

 Structuring organizations, gericht op verbetermaatregelen met het accent op structuur. 

 Employee motivation, gericht op het bevorderen van de motivatie van werknemers om 
de flexibiliteit van de organisatie en de business performance te vergroten. 

 Leadership and culture, gericht op effectief leiderschap. 

 Group dynamic.s., conflict and process management, gericht op het verbeteren van 
sociale processen. 

 Inquiring, dialogue and narrative, gericht op het gaande houden van de menselijke 
interactie en communicatie. 

 Learning and research in action, gericht op het bevorderen van tweede en derde orde 
leren. 

 
Het interessante is dat Boonstra een koppeling maakt tussen de interventies en de 
aanpakken. Zo kan de interventie ‘structuring organizations’ bij zowel een episodic change 
aanpak als bij een OD-aanpak gebruikt worden. In het eerste geval wordt de veranderaar als 
subject en worden de medewerkers als object van verandering gezien; in het tweede geval 
zijn veranderaar en medewerkers beide participant en dus beiden subject die verschillende 
kennis en ervaring inbrengen. Voor ons was dit een belangrijk inzicht in verband met de 
operationalisering van de variabele aanpak. 
 
Tijdens de empirische fase van het onderzoek hebben we de lijst met negen interventies uit 
tabel 6.e gebruikt, aangevuld met voor elke interventie een aantal voorbeelden (zie bijlage 
4). 
 
Tenslotte is nog een set van variabelen te operationaliseren: de controlerende variabelen. 
Deze variabelen komen hierna aan de orde. 
 
Controlerende variabelen 
In het onderzoek hebben we twee soorten controlerende variabelen gemeten, die mogelijk 
een invloed hebben op een verband. De eerste soort gaat over de achtergrond van de 
organisatieadviseur (de geïnterviewde). De tweede soort gaat over het eigen repertoire aan 
competenties van de organisatieadviseur. 
 
De achtergrond van de organisatieadviseur (de eerste controlerende variabele) gaat over: 
geslacht, leeftijd, ervaring, sector, specialisatie en werkomgeving. Als fictief voorbeeld: we 
willen uitsluiten dat een verband tussen de interventie gericht op strategische vraagstukken 
en de competentie onafhankelijkheid mede verklaard zou kunnen worden door het geslacht 
van de adviseur of door de opleiding van de adviseur. Daarnaast is de achtergrond van de 
adviseurs van belang om een overzicht te krijgen van de totale respondentengroep (zie 
paragraaf 6.3.). De operationalisering is terug te vinden in het interviewprotocol (zie bijlage 
6). 
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Tot slot hebben we aan alle geïnterviewden gevraagd welke competenties tot het eigen 
repertoire horen. Het zou kunnen zijn dat adviseurs alleen hun eigen repertoire aan 
competenties voor de aanpakken en interventies benoemen. Voor ‘het eigen repertoire aan 
competenties’ hebben we de overzichtslijst met competenties gebruikt (zie bijlage 3). 
 
We ronden deze paragraaf af met een beschrijving van het onderzoeksmodel. 
 
Onderzoeksmodel 
In dit onderzoek is ons doel uitspraken te kunnen doen over de competenties die een 
adviseur nodig heeft bij het uitvoeren van bepaalde aanpakken en interventies tijdens het 
uitvoeren van een opdracht. We zoeken naar verbanden tussen: 

 de aanpak die wordt gehanteerd; 

 de interventies die worden ingezet;  

 en de competenties die de adviseur nodig heeft om die aanpak en interventies uit te 
voeren. 

We controleren of de kenmerken van de adviseur mogelijk op de relatie tussen interventies 
en competenties en tussen aanpak en competenties interveniëren. 
 

 
Figuur 6.e: Onderzoeksmodel ‘Onderzoek naar competenties van organisatieadviseurs’ 
 
In figuur 6.e staat het onderzoeksmodel weergegeven met de verbanden die we willen 
onderzoeken. Het model is als volgt opgebouwd: 
Tijdens de adviessituatie maakt de adviseur gebruik van een aanpak en van interventies. Om 
deze aanpak en interventies goed uit te kunnen voeren, heeft de adviseur bepaalde 
competenties nodig. Naast ‘aanpak-’ en ‘interventie specifieke’ competenties, die gekoppeld 
zijn aan de gekozen aanpak en interventies, heeft de adviseur zo te noemen 
basiscompetenties. Dit zijn competenties die alle – ervaren èn onervaren - adviseurs nodig 
hebben, los van de aanpak en interventies. 
We controleren of de relaties mede te verklaren zijn door de kenmerken van de adviseur. 
 
 

6.4 Onderzoeksmethode 
 
In deze paragraaf beschrijven we de door ons gekozen onderzoeksopzet. We staan stil bij 
hoe we de dataverzameling hebben aangepakt en hoe we de in de fase van 
operationalisering (zie paragraaf 6.3) opgestelde instrumenten en lijsten tijdens de 
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interviews hebben gebruikt en hoe de data vervolgens zijn geanalyseerd. Maar eerst 
beginnen we met de betrokkenen bij het onderzoek en de setting waarin het onderzoek 
heeft plaatsgevonden. 
 
Onderzoekssituatie en de deelnemers 
Het onderzoek naar competenties van adviseurs is uitgevoerd door twee onderzoekers en 
twee doctoraalstudenten bedrijfseconomie (een student in de fase van operationalisering 
van de variabelen en een in de empirische fase van het onderzoek). Het onderzoek is 
mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Stichting Bakkenist, de Orde van 
organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa) en het vakdirectoraat van Deloitte. Deze drie 
instanties vormen tevens de begeleidingscommissie van het onderzoek. 
 
Het empirische deel van het onderzoek is uitgevoerd onder 40 organisatieadviseurs. De 
respondenten zijn gekozen uit het ledenbestand van de Ooa en uit het netwerk van de 
onderzoekers. Een dwingende eis was, dat elke gekozen adviseur meer dan 10 jaar èn een 
brede advieservaring heeft. Alle adviseurs die wij hebben gevraagd, hebben meegedaan aan 
het onderzoek. Deze groep organisatieadviseurs is niet representatief voor alle 
organisatieadviseurs in Nederland omdat meerjarige, brede ervaring in het adviseren bij 
veranderprocessen van doorslaggevend belang is. We hebben wel doelbewust gezocht naar 
heterogeniteit in de keuze van mogelijke respondenten. 
  
We kunnen nauwelijks een vergelijking maken tussen de respondentengroep en de 
beroepsgroep organisatieadviseurs, want achtergrondgegevens zijn zeer schaars. In de 
periode van het onderzoek van 2004 – 2006, vermeldt het CBS in Statline dat in 2004 40.500 
werknemers bij organisatieadviesbureaus werkzaam zijn. Daarvan is 57% man en 43% 
vrouw. Andere achtergrondgegevens, zoals opleiding, worden niet vermeld. 
 
De groep respondenten die aan ons onderzoek heeft meegedaan, heeft de volgende 
kenmerken: 

 Tweederde van de respondenten in dit onderzoek is man, éénderde is vrouw. 

 De leeftijd van de respondenten ligt tussen de dertig en zeventig jaar; waarvan het 
zwaartepunt tussen de vijfenveertig en zestig jaar ligt (72,5%).  

 De werkervaring verschilt van een minimum van 10 jaar tot een maximum van 45 jaar. 
De categorieën tien tot vijftien jaar ervaring (27,5%) en vijftien tot twintig jaar ervaring 
(25%) hebben de hoogste score. 
Opgeteld heeft het respondentengezelschap meer dan 900 jaar praktijkervaring. 

 De opleidingen die de respondenten hebben gedaan zijn uiteenlopend. De studies WO 
Psychologie (15%), WO Sociologie (10%), WO Economie (20%) en WO Bedrijfskunde 
(12,5%) worden relatief frequent genoemd. 

 De respondenten zijn werkzaam in de non-profit sector (42,5%) of in zowel de profit als 
de non-profit sector (47,5%). Weinig respondenten werken alleen in de profit sector 
(10%).  

 Wat betreft het soort adviesbureau waar de respondenten werkzaam zijn, zijn er vier 
categorieën: solist (32,5%), klein adviesbureau met minder dan 10 adviseurs (27,5%), 
middelgroot adviesbureau (27,5%) en internationaal werkend adviesbureau (12,5%). 

 Negenendertig respondenten noemen 34 specialisaties.  
Bijna iedere adviseur heeft zijn eigen specialisatie of benoemt de specialisatie op zijn 
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eigen wijze. Sommige specialisaties zijn marktgericht, bv. overheid, onderwijs, 
ruimtelijke ordening. De meeste specialisaties zijn vakgericht, van ‘shitopruimer’ tot 
strategieadviseur. Meer dan eenderde van de specialisaties heeft (direct) te maken met 
verandermanagement. 

 
Dataverzameling 
In het onderzoek naar competenties wilden we gebruik maken van de ervaring, kennis en 
praktijktheorieën van de ervaren adviseurs, de tacit knowledge. We hebben ervoor gekozen 
om de adviseurs te interviewen maar daarbij niet direct te vragen naar ‘welke competenties 
bij welke interventies horen’. We hebben de adviseurs eerst gevraagd om zich tijdens het 
interview in te leven in een adviessituatie die we hebben beschreven. Dat inleven gebeurde 
ondermeer doordat de adviseur ging vertellen over wat hij/zij in die adviessituatie belangrijk 
vond en waar de adviseur zich op zou gaan richten. Pas daarna hebben we vragen gesteld 
over de variabelen aanpak, interventies en competenties. 
 
We gaan nu eerst in op de constructie van de adviessituaties. 
 
Cases met adviessituaties 
De adviessituaties hebben we op een gestructureerde manier samengesteld. We zijn op vier 
adviessituaties (cases) uitgekomen. Bij het opstellen van de cases zijn we uitgegaan van     
twee belangrijke (sets van) dimensies die uit de cases moeten spreken. De eerste heeft te 
maken met het probleem in de adviessituatie: wat is er aan de hand en wat moet/wil men 
bereiken? De tweede dimensie betreft de dominante kenmerken in de situatie, de context 
waarbinnen men adviseert. Die twee dimensies beschrijven we hierna, te beginnen bij de 
problemen en de daarvan afgeleide doelen, en we beschrijven de adviessituaties (cases). 
 
We wilden variëteit in de adviessituaties en dus ook in de problemen en de daarvan 
afgeleide doelen inbouwen. We zijn uitgegaan van de typologie zoals die is beschreven door 
De Caluwé en Vermaak (1999, zie ook paragraaf 5.3). We wilden het wel overzichtelijk 
houden en om die reden hebben we aanvankelijk het aantal problemen en daarvan 
afgeleide doelen teruggebracht naar vier categorieën, namelijk: 
1. Strategie, structuur en inrichting. 
2. Producten, diensten en processen.  
3. Cultuur, interactie en leiderschap.  
4. Kennis, kunde en houding. 
Bij de constructie van de cases, de typen en variëteit daarin (zie bijlage 5) zijn we zelfs 
teruggegaan naar drie categorieën, omdat het aantal verschillende cases drastisch moest 
worden ingeperkt om voldoende data te kunnen genereren voor alle cases. Uiteindelijk 
hebben we vier cases gemaakt: één gericht op strategie, structuur en inrichting; één gericht 
op producten, diensten en processen en twee gericht op cultuur, interactie en leiderschap.  
 
In hoofdstuk 5 hebben we aangegeven dat we de variabele context (situatie waarbinnen 
men wil veranderen) te omvangrijk hebben geoperationaliseerd. Voor de beschrijving van de 
adviessituaties wilden we wel variëteit maar niet zoveel als in hoofdstuk 5. We hebben 
daarom voor de dimensie dominante kenmerken van de situatie gekozen voor de, overigens 
ook in hoofdstuk 5 genoemde, praktijktheorie van Otto (2000). Het is een theorie met acht 
variabelen (onderdelen), waarbij elk van die acht variabelen bepaalde waarden aan kunnen 



 

Adviseurs aan de slag 145 

nemen. De variabelen hebben ook allerlei verbanden, die door ervaren organisatieadviseurs 
beredeneerd kunnen worden. Otto geeft een aantal vuistregels met betrekking tot 
samenhang van die variabelen en de mate waarin sommige veranderstrategieën mogelijk 
zijn. Bijvoorbeeld in Otto’s terminologie: een ‘rationele analyse veranderstrategie’ is 
mogelijk in een context met een lage mate van escalatie en met een coalitie tussen de macht 
en de deskundigen. Otto’s theorie zegt, dat de waarde van elk van die contextvariabelen (en 
dan met name de samenstelling of configuratie ervan, gecombineerd met de doelen van de 
verandering) van invloed is op de interventiekeuze. En dat is wat we nodig hebben: een zo 
realistisch mogelijke situatie, waarbij een adviseur ‘zichzelf aan de slag ziet’. 
 
We gebruiken de theorie en de lijst met acht variabelen om de variëteit van de 
adviessituaties te kunnen beschrijven. De variabelen uit de theorie van Otto (2000) staan in 
tabel 6.f. Steeds is daaraan toegevoegd de waarde die de variabele kan aannemen.  
 
Contextvariabele Omschrijving 
Tijdsdruk Voor welk tijdstip moet iets opgelost zijn of is het al vijf voor twaalf? De 

tijdsdruk kan groot zijn, of niet aanwezig. Maar er kan ook gebrek zijn aan 
capaciteit om aan de problematiek te werken, omdat de dagelijkse operaties 
alle energie opslokken. 

Escalatie Hoe hoog is de spanning tussen de partijen opgelopen? Zijn de partijen nog tot 
gezamenlijke reflectie in staat? Bij ‘geen escalatie’ is het mogelijk om met 
inhoudelijke argumenten te komen en is rationeel redeneren mogelijk. Bij een 
halve escalatie is onderhandelen niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk. 
Bij hoge escalatie helpen argumenten niet meer en moet er worden 
gearbitreerd of krachtdadig worden ingegrepen. Alleen vechten kan dan nog en 
win-lose is onvermijdelijk. 

Machtsverschil Is er een situatie waarbij de ene partij aantoonbaar over mogelijkheden 
beschikt om het gedrag van de andere te beïnvloeden? Is er sprake van een 
machtscentrum of juist van evenwicht tussen verschillende machtscentra? Is er 
toestemming of goedvinden nodig vanuit een machtscentrum? Of kan iets 
doorgedrukt worden? Is wat de ene partij vindt ongeveer evenveel waard als 
wat de andere vindt? 

Functieafhanke-
lijkheid 

Zijn de betrokken personen bij hun werk in sterke mate van elkaar afhankelijk 
of is het mogelijk ze door een kleine organisatorische ingreep ‘uit elkaar’ te 
organiseren? Als grote cohesie vereist is, is dit onmogelijk. Als wijzigingen voor 
de een, gevolgen heeft voor de ander is er sprake van hoge 
functieafhankelijkheid. 

Aanwezige 
regelgeving 

Zijn er regels respectievelijk procedures beschreven om tot besluitvorming te 
komen? Dat kan zijn: bevoegdhedenverdelingen; een sociaal statuut of 
reorganisatiestatuut; besluitvormingsprotocollen. 

Identificatie met 
de organisatie 

Ziet men de organisatie als iets van zichzelf? Of is men vooral toeschouwer en 
identificeert men zich weinig? 

Reflectie-
vermogen  

Is reflectievermogen op het eigen (individueel en collectief) gedrag aanwezig of 
is dat afwezig? Groot of beperkt? 

Beschikbare 
kennis en kunde 

Heeft men de kennis en kunde al dan niet in huis om deze probleemsituatie aan 
te pakken? Of is externe kennis en kunde nodig? 

Tabel 6.f: Situatie: contextvariabelen naar Otto (2000). 
 
In bijlage 5 staat hoe de cases voor het empirische deel van het onderzoek zijn 
geconstrueerd. Eerst is een matrix opgesteld met mogelijke contexten voor de cases en 
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daarna is bekeken of die contexten realistisch waren. Vervolgens is het aantal cases 
gereduceerd op basis van de twee criteria: (1) de variëteit tussen de cases en (2) het aantal 
cases dat tijdens een interview van een tot anderhalf uur te behandelen is. Dat laatste bleek 
tijdens proefinterviews twee tot vier cases te zijn. We zijn uitgekomen op de in tabel 6.g 
benoemde de vier adviessituaties. 
 
Case Probleem Situatie 
Case 1: Het bedrijf in de 
dienstverlenende sector met de 5 
kernwaarden die maar niet lijken te 
beklijven. 

Cultuur, 
interactie en 
leiderschap.  
 

Geen tijdsdruk;  
escalatie is laag;  
kleine verschillen in machtsverhoudingen;  
lage functie-afhankelijkheid; 
hoge identificatie met de organisatie;  
hoog reflectievermogen;  
veel kennis en kunde. 

Case 2: Het verlieslijdende 
adviesbureau dat intern veel 
discussieert en analyseert over 
strategie en structuur maar niet tot 
daden komt. 

Strategie, 
structuur en 
inrichting. 
 

Wel tijdsdruk;  
escalatie is hoog; 
kleine verschillen in machtsverhoudingen;  
lage functie-afhankelijkheid; 
hoge identificatie met de organisatie;  
hoog reflectievermogen;  
veel kennis en kunde. 

Case 3: Het carrosseriebedrijf voor 
bussen dat naast serieproductie steeds 
meer vragen voor maatwerk krijgt, 
waardoor verwarring ontstaat. 
 

Producten, 
diensten en 
processen. 
 

Wel tijdsdruk;  
escalatie is matig;  
grote verschillen in machtsverhoudingen;  
hoge functie-afhankelijkheid; 
lage identificatie met de organisatie;  
laag reflectievermogen; 
weinig kennis en kunde. 

Case 4: Het geprivatiseerde IT-bedrijf 
dat zijn acquisitie en project-
managementvaardigheden wil 
vergroten, hetgeen leidt tot een 
conflict. 

Cultuur, 
interactie en 
leiderschap. 
 

Geen tijdsdruk;  
escalatie is hoog;  
grote verschillen in machtsverhoudingen;  
hoge functie-afhankelijkheid; 
lage identificatie met de organisatie;  
laag reflectievermogen; 
weinig kennis en kunde. 

Tabel 6.g: De cases gehanteerd bij het onderzoek naar competenties. 
 
De 40 adviseurs hebben aan de hand van de cases en met behulp van lijsten een interview 
gehad met twee onderzoekers. De onderzoekers hanteerden een interviewprotocol (zie 
bijlage 6), dat tevens als SPSS-codeboek diende bij de dataverwerking. Er is een aantal 
proefinterviews gehouden om te bepalen of het interviewprotocol goed in elkaar zat en of 
de onderzoekers dezelfde werkwijze hanteerden. 
 
Vooraf heeft de respondent de 4 casebeschrijvingen gekregen. Tijdens het interview zijn 
twee tot vier cases behandeld afhankelijk van de beschikbare tijd en het tempo waarin de 
cases kunnen worden besproken. Er is rekening gehouden met de overweging dat voor het 
totaal alle cases ongeveer even vaak aan de orde moesten zijn geweest. In totaal zijn 131 
cases besproken: 
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 Het bedrijf in de dienstverlenende sector met de 5 kernwaarden die maar niet lijken te 
beklijven: 33 maal. 

 Het verlieslijdende adviesbureau dat intern veel discussieert en analyseert over strategie 
en structuur maar niet tot daden komt: 36 maal. 

 Het carrosseriebedrijf voor bussen dat naast serieproductie steeds meer vragen voor 
maatwerk krijgt, waardoor verwarring ontstaat: 33 maal. 

 Het geprivatiseerde IT-bedrijf dat zijn acquisitie en projectmanagementvaardigheden wil 
vergroten, hetgeen leidt tot een conflict: 29 maal. 

 
Variabele aanpak 
Vervolgens is aan de respondent gevraagd aan de hand van een 10-puntsschaal aan te geven 
hoe de respondent aan het werk zou gaan. Op de ene pool ‘expertmatig’: niet participatief / 
expertmatig / alleen en op de andere pool ‘procesmatig’: volledig participatief / procesmatig 
met een grote groep. Als de adviseurs in het middengebied van de 10-puntsschaal scoorden 
hebben we dat de ‘middenaanpak’ genoemd.  
De respondent heeft ook aangegeven of de respondent een fasering aan zou brengen. Met 
fasering wordt bedoeld: de start van het traject (fase1) en daarna het vervolg van het traject 
(fase 2). Bijvoorbeeld: de start meer expertmatig en het vervolg meer procesmatig. 
 
Variabele interventies 
Daarna heeft de respondent bepaald welke interventies passen bij de case. Ook hier heeft de 
respondent desgewenst een fasering aangebracht. Per interventie heeft de respondent aan 
de hand van de voorbeeldinterventies aangegeven wat hij/zij zou doen. Dat gebeurde aan de 
hand van de interventielijst met de 9 categorieën interventies. 
 
Variabele competenties 
Daarop volgend heeft de respondent per gekozen aanpak en interventie(s) aangegeven, 
welke competenties een adviseur nodig heeft bij het uitvoeren van de aanpak en de 
interventie(s). De respondent werd gevraagd om daarbij zo specifiek mogelijk te zijn bij de 
keuze uit de lijst met 56 competenties. 
  
Nadat alle cases zijn behandeld, is gevraagd naar de basiscompetenties. Gevraagd werd om 
aan te geven of en zo ja welke competenties adviseurs altijd nodig hebben, ongeacht of ze 
ervaren of onervaren zijn en welke interventies zij uitvoeren. 
 
Controlerende variabelen 
Aan het eind van het interview is de respondent een aantal vragen gesteld. Deze hebben te 
maken met de kenmerken van de adviseur. (Zie het onderzoeksprotocol in bijlage 6.) 
 
Dataverwerking 
De gegevens die de dataverzameling heeft opgeleverd, hebben we op twee manieren 
verwerkt.  
 
Kwantitatief 
De eerste manier is via kwantitatieve methodes. Alle antwoorden die tijdens het interview in 
het interviewprotocol zijn genoteerd, zijn met behulp van het SPSS-codeboek omgezet in 
gecodeerde gegevens (zie bijlage 6). Met behulp van het statistische verwerkingsprogramma 
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SPSS is nagegaan of er significante verbanden tussen de variabelen zitten. Als dat het geval 
is, is bekeken hoe sterk deze verbanden zijn. 
De resultaten uit het kwantitatieve deel van het onderzoek zijn in een bijeenkomst aan de 
respondenten terug gekoppeld. De reacties op de uitkomsten zijn meegenomen bij de 
kwalitatieve dataverwerking. 
 
Kwalitatief 
De tweede manier van verwerken is via kwalitatieve methodes aan de hand van de 
verslagen, die zijn gemaakt van alle interviews. We hebben transcripten opgesteld met wat 
de geïnterviewden vertelden als toelichting op of als achtergrond van hun keuzes. 
Vervolgens is met behulp van een aantal transcripten een codeboek gemaakt voor het 
verwerken van de kwalitatieve data met behulp van het programma Atlas.ti (zie bijlage 7). 
Alle citaten uit de interviews zijn vervolgens gecodeerd volgens deze codes. De zo ontstane 
lijsten van citaten zijn daarna inhoudelijk geanalyseerd door twee onderzoekers volgens de 
methode van de “snowcards” (zie Geurts c.s., 2000). Hierbij worden de citaten uit een 
betreffende code nogmaals inhoudelijk bekeken en gesorteerd naar nieuwe categorieën of 
naar subcategorieën. Zo krijgen we clusters van inhoudelijk samenhangende 
citaten/interviewdelen. Deze nieuwe categorieën of subcategorieën krijgen dan een 
label/naam. We hebben vervolgens steeds een telling gemaakt per case hoe vaak dit label 
voor komt onder onze respondenten. 
Deze methode hebben we twee keer toegepast. Een keer op alle contextvariabelen en een 
keer op de codes zoals die voor Atlas.ti zijn gebruikt. 
 
De resultaten van de analyses beschrijven we in de volgende paragraaf. 
 
 

6.5 Resultaten 
 
In deze paragraaf presenteren we de resultaten van het onderzoek naar de competenties 
van adviseurs. In paragraaf 6.5.1 komen de kwantitatieve verwerkingen aan de orde, eerst 
met een overzicht van alle verbanden, later uitgewerkt per deelonderwerp. In paragraaf 
6.5.2 staat de kwalitatieve verwerking die we gedaan hebben met behulp van een 
inhoudsanalyse met atlas.ti en de snowcardanalyse. 
 
 

6.5.1 Kwantitatieve analyse 
 
Allereerst beschrijven we de uitkomsten voor de vier adviessituaties in kwantitatieve zin: 
hoeveel procent van de adviseurs zou in een adviessituatie een procesmatige aanpak kiezen 
en hoeveel een expertmatige? En welke interventies zouden ze gebruiken?  
Daarna beschrijven we de verbanden tussen de variabelen aanpak, interventie en 
competentie. Met behulp van het statistische verwerkingsprogramma SPSS is nagegaan of er 
significante verbanden zijn met een p < 0,05. Dat wil zeggen dat de kans zeer klein is, dat het 
verband aan toeval geweten kan worden. Naast de significantie kunnen we ook de sterkte 
van het verband weergeven. Wij nemen een significant verband op, als meer dan 60% van 
de respondenten dit verband noemt. Vanwege het relatief beperkte aantal van 40 
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respondenten is 60% als ondergrens genomen in plaats van 70 à 80%. In dit type 
onderzoeken en met deze omvang is dat gebruikelijk. 
 
De aanwezigheid van een verband geeft nog geen richting van het verband aan. De richting 
van het verband wordt toegekend door logisch beredeneren en door interpretatie. 
Sterke verbanden zijn gevonden tussen: 

 Aanpak en competenties. 

 Interventies en competenties. 
Zwakke verbanden zijn gevonden tussen: 

 Een aantal kenmerken van de adviseur en aanpak, interventies en competenties. 
Geen verbanden zijn gevonden tussen: 

 Aanpak en interventies, hetgeen overeenkomt met de in paragraaf 6.3 beschreven 
literatuur. 

 
We gaan eerst in op de vier adviessituaties. 
 
Hoe pakken de adviseurs de adviessituaties (cases) aan? 
De 4 cases representeren ieder een andere adviessituatie. De vraag is welke aanpak 
adviseurs toe willen passen en welke interventies ze in willen zetten. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt tussen de startfase (fase 1) en het vervolgtraject (fase 2). Om de cijfers 
wat in te kleuren, illustreren we de kwantitatieve uitkomsten met bevindingen uit de 
kwalitatieve analyse. (Voor een gedetailleerdere uitwerking van de kwalitatieve analyse: zie 
paragraaf 6.5.2.) 
 

Case 1: Het bedrijf in de dienstverlenende sector met de 5 kernwaarden die maar niet lijken te 
beklijven. 
Probleem: cultuur, interactie en leiderschap 
Situatie: geen tijdsdruk, escalatie is laag, kleine verschillen in machtsverhoudingen, lage 
functieafhankelijkheid, hoge identificatie met de organisatie, hoog reflectievermogen op het eigen 
gedrag, veel kennis en kunde. 
Fase 1 Fase 2 
Aanpak Interventies gericht op Aanpak Interventies gericht op 
58% Procesmatig 
29% Midden-
aanpak 
13% Expertmatig 
 

50% Verkenning en 
bewustwording 
17% Processen tussen 
mensen 
 
0% Beheersing en controle 
0% Training en 
ontwikkeling 

68% Procesmatig 
22% Midden-
aanpak 
10% Expertmatig 
 

23% Processen tussen 
mensen 
19% Strategie 
19% Duurzaam leren en 
veranderen 
 
0% Beheersing en controle 

Tabel 6.h: Case 1 en wat adviseurs zeggen te gaan doen. 
 
Case 1 over het bedrijf met de 5 kernwaarden (zie tabel 6.h) pakt het merendeel van 
adviseurs procesmatig of via een middenaanpak aan. Zij kiezen het minst voor een 
expertmatige aanpak. Tijdens de interviews lichten de respondenten toe dat zij met 
sleutelfiguren (bijvoorbeeld met de directeur en het managementteam) of ‘breed’ met alle 
mensen in de organisatie, aan het werk willen. 
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In de eerste fase zijn de interventies met name gericht op verkenning en bewustwording 
en/of processen tussen mensen. Tijdens de interviews blijkt dat respondenten het belangrijk 
vinden om na te gaan of er een relatie te leggen is tussen de kernwaarden en de prestaties 
van de organisatie. Andere respondenten willen spiegelen en terug koppelen welke 
problemen er zijn. 
 
In de tweede fase zijn de interventies gericht op processen tussen mensen, strategie en/of 
duurzaam leren en veranderen. Bij interventies gericht op de processen tussen mensen 
geven de respondenten aan dat de samenwerking te verbeteren is (met name binnen het 
managementteam) en dat ieder in de organisatie elkaar meer dient aan te spreken. Maar 
ook zoeken de respondenten naar impulsen om de verandering in gang te zetten. Die 
impulsen kunnen van binnenuit komen (door mensen die eigenaarschap tonen) of van 
buiten (door bijvoorbeeld klanten). 
In de context van case 1 wordt de interventie beheersing en controle niet ingezet. 
 

Case 2: Het verlieslijdende adviesbureau dat intern veel discussieert en analyseert over strategie 
en structuur maar niet tot daden komt. 
Probleem: strategie, structuur en inrichting. 
Situatie: tijdsdruk, escalatie is hoog, kleine verschillen in machtsverhoudingen, lage 
functieafhankelijkheid, hoge identificatie met de organisatie, hoog reflectievermogen op het eigen 
gedrag, veel kennis en kunde. 
Fase 1 Fase 2 
Aanpak Interventies gericht op Aanpak Interventies gericht op 
36% Middenaanpak 
34% Expertmatig  
30% Procesmatig 

28% Strategie 
24% Verkenning en 
bewustwording 

43% Procesmatig 
30% Midden-
aanpak 
27% Expertmatig 

30% Strategie 
18% Structuur 
15% Training en 
ontwikkeling 
 
0% Processen tussen 
mensen 

Tabel 6.i: Case 2 en wat adviseurs zeggen te gaan doen. 
 
Het verlieslijdende adviesbureau levert qua aanpak een gevarieerd beeld op (tabel 6.i). 
Tijdens de interviews kwamen dan ook heel verschillende benaderingen aan de orde. 
Sommige respondenten vinden dat de ‘leiding moet worden overgenomen door een expert’ 
of een (expertmatige) sanering op zijn plaats is. Anderen vinden dat er vooral beweging 
moet worden gecreëerd en dat zoveel mogelijk mensen uit het bureau mee moeten doen, 
vooral in de tweede fase. 
 
Strategie is de meest ingezette interventie. Volgens de respondenten moet de richting voor 
de toekomst worden bepaald, is het belangrijk de markt in kaart te brengen en te bepalen of 
het adviesbureau, met de huidige mensen, alleen verder kan of dat er een alliantie moet 
worden aangegaan. 
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Case 3: Het carrosseriebedrijf voor bussen dat naast serieproductie steeds meer vragen voor 
maatwerk krijgt, waardoor verwarring ontstaat. 
Probleem: producten & diensten en processen. 
Situatie: tijdsdruk, escalatie is matig, grote verschillen in machtsverhoudingen, hoge 
functieafhankelijkheid, lage identificatie met de organisatie, laag reflectievermogen op het eigen 
gedrag, weinig kennis en kunde. 
Fase 1 Fase 2 
Aanpak Interventies gericht op Aanpak Interventies gericht op 
49% Expertmatig 
28% Procesmatig 
23% Midden-
aanpak 

30% Verkennen en 
bewustwording 
30% Strategie 
23% Bedrijfsprocessen 
 
0% HRM-instrumentarium 
0% Beheersing en controle 
0% Processen tussen 
mensen 

40% Procesmatig 
39% Midden-
aanpak 
21% Expertmatig 

29% Structuur 
29% Bedrijfsprocessen 
 
 
 
0% Verkenning en 
bewustmaking 
0% Beheersing en controle 

Tabel 6.j: Case 3 en wat adviseurs zeggen te gaan doen. 
 
In de case van het carrosseriebedrijf pakken de meeste respondenten de eerste fase 
expertmatig aan (tabel 6.j). Zij praten met de top, doen onderzoek naar ‘de harde kant’, 
kijken naar logistiek en werkprocessen. Kortom: ze diagnosticeren expertmatig. De 
interventies verkenning en bewustwording en strategie worden het meest ingezet.  
 
In de tweede fase vindt een verschuiving plaats naar een procesmatige aanpak en 
middenaanpak. Bij de interventies gericht op nieuwe werkprocessen om het maatwerk en de 
serieproductie te hanteren en interventies gericht op de structuur moeten sleutelfiguren 
en/of medewerkers in meer of mindere mate worden betrokken.  
De interventie beheersing en controle komt in beide fasen niet voor. 
 

Case 4: Het geprivatiseerde IT-bedrijf dat zijn acquisitie en projectmanagementvaardigheden wil 
vergroten, hetgeen leidt tot een conflict. 
Probleem: cultuur, interactie en leiderschap. 
Situatie: geen tijdsdruk, escalatie is hoog, grote verschillen in machtsverhoudingen, hoge 
functieafhankelijkheid, lage identificatie met de organisatie, laag reflectievermogen op het eigen 
gedrag, weinig kennis en kunde. 
Fase 1 Fase 2 
Aanpak Interventies gericht op Aanpak Interventies gericht op 
53% Procesmatig 
29% Expertmatig 
18% Midden-
aanpak 

55% Verkennen en 
bewustwording 
34% Processen tussen 
mensen 
 
0% Structuur 
0% Bedrijfsprocessen 
0% HRM-instrumentarium 
0% Training en 
ontwikkeling 

48% Procesmatig 
43% Expertmatig 
9% Midden-
aanpak 

43% Processen tussen 
mensen 
 
 
 
 
0% HRM-instrumentarium 
0% Beheersing en controle 

Tabel 6.k: Case 4 en wat adviseurs zeggen te gaan doen. 
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In case 4 heeft een procesmatige aanpak de overhand (tabel 6.k). Aangegeven wordt dat het 
belangrijk is om met elkaar aan de praat te komen. In fase 2 neemt echter het percentage 
respondenten toe, dat een expertmatige aanpak kiest. Deze respondenten vinden het 
belangrijk in deze conflictueuze context van het geprivatiseerde IT-bedrijf, een positie te 
verwerven en te kunnen confronteren. 
 
Bij de interventies ligt de nadruk op verkennen en bewustwording (fase 1), omdat volgens de 
respondenten het probleem moet worden verhelderd en op zoek moet worden gegaan naar 
de oorzaak. De interventie gericht op processen tussen mensen wordt zowel in fase 1 als 2 
ingezet. Respondenten lichten dat toe met: ‘het moet tussen mensen gebeuren’ en ‘er zal 
confrontatie moeten plaatsvinden’. 
In case 4 wordt de interventie gericht op het HRM-instrumentarium in beide fasen niet 
ingezet. 
 
We gaan nu over naar de verbanden tussen de variabelen. 
 
Verband tussen aanpak en competenties 
Er zijn diverse significante verbanden gevonden tussen aanpakken en competenties. In tabel 
6.l staan de verbanden weergegeven, inclusief de sterkte van het verband. De sterkte wordt 
aangegeven door het aantal sterretjes. Bijvoorbeeld: 7* betekent dat 70% van de 
respondenten dit verband heeft aangegeven.  
Wat betreft de typering van de aanpakken, is de aanpak expertmatig bij een score van 1-3; 
een middenaanpak bij een score van 4-7 en spreken we van een procesmatige aanpak bij 
score 8–10. 
Opvallend is dat er tussen een aantal competenties en aanpakken expliciet nul (0) verband 
is. Zo komt de competentie durf wel bij een expertmatige aanpak voor maar niet bij een 
midden- en procesmatige aanpak. 
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Aanpak 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 expertmatig middenaanpak procesmatig 

Competenties           

Durf 2*  2*  0  0   0 

Individualiteit 2*  0 0 0 0 0 0  0 

Onafhankelijkheid 4*      0   0 

Ondernemerschap   7* 0 0  0 0  0 

Marktgericht   7*  0 0 0 0  0 

Zelfbeheersing   0 0 0  0 0  3* 

Organiseren    0      4* 

Coalitie sluiten   0 0   0 0  3* 

Resultaatgerichtheid 3* 3* 0  0 3*    0 

Vasthoudendheid 0 2* 0    2*    

Kwaliteitsgerichtheid   5* 0 0  0   0 

Energie 0  0 0 0    2* 2* 

Legitimeren 0  0 0 1* 0 0 0  0 

Analytisch 8*   6* 6*      

Conceptueel denken 7*  0       6* 

Lerende oriëntatie   0       6* 

Omgevingsbewustzijn   0 4* 3*     0 

Visie ontwikkelen 0  5*  4*     0 

Organisatiebewustzijn   0      4* 5* 

Klantgerichtheid     2* 0 0    

Coachen 0  0     5*  5* 

Luisteren   0      5* 5* 

Sensitiviteit   0      5* 4* 

Persoonlijk beroep 0  0     3*  3* 

Overtuigingskracht  6*  0 6*       

Besluitvaardigheid 0  0 0   0   3* 

Leiderschap 4*  0 0   0    

Visie uitdragen  2* 0 0  2* 0   0 

Consulteren 0  5*    0 0  0 

Onderhandelen   0 0  2* 0 0  0 

Diplomatiek 0 2*  0  2* 0   0 

Risicobewust 3* 2* 0    0   0 

Betrouwbaarheid   10*       0 

Loyaliteit   5*       0 

Gunstige sfeer   5* 4*      0 

 

Index tabel: 

0  = competentie wordt niet genoemd bij aanpak 
1* = ≥ 10%  6* = ≥ 60% 
2* = ≥ 20%  7* = ≥ 70% 
3* = ≥ 30%  8* = ≥ 80% 
4* = ≥ 40%  9* = ≥ 90% 
5* = ≥ 50%                   10* = ≥ 100% 

Tabel 6.l: Verbanden tussen aanpak en competenties. 
 
De uitkomsten, zoals die staan weergeven in tabel 6.l, hebben we opnieuw geordend in tabel 
6.m. Alle competenties die een verband van 60% of meer hebben, zijn opgenomen en dat 
kan ook voor de betreffende aanpak een opgeteld percentage zijn. Zo is onafhankelijkheid 
(sterkte van het verband is hoger of gelijk aan 40%) niet opgenomen als competentie die 
nodig is voor een expertmatige aanpak. De competentie resultaatgericht is wel opgenomen 
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omdat deze competentie 2 maal met een sterkte van 30% of hoger bij een expertmatige 
aanpak voorkomt en samen dus meer dan 60% is. In tabel 6.m zijn voor de competenties ook 
het domein aangegeven waartoe ze behoren. 
 

Aanpak Domein Competenties 
Expertmatige aanpak Ondernemen Ondernemerschap 

Marktgericht 
Presteren Resultaatgericht 
Analyseren Analytisch 

Conceptueel denken 
Beïnvloeden Overtuigingskracht 
Vertrouwen wekken Betrouwbaarheid 

Middenaanpak Analyseren Analytisch 
Beschouwen Omgevingsbewustzijn 
Beïnvloeden Overtuigingskracht 

Procesmatige aanpak Analyseren Conceptueel denken 
Lerende oriëntatie 

Beschouwen Organisatiebewustzijn 
Faciliteren Coachen 

Luisteren  
Sensitiviteit 
Een persoonlijk beroep doen 

Tabel 6m: Competenties die adviseurs nodig hebben bij de aanpakken (sterkte van het 
verband is 60% of hoger). 
 
Verband tussen interventies en competenties 
Centraal in het onderzoek staat de vraag welke competenties de respondenten voor 
adviseurs van belang vinden bij het uitvoeren van interventies. Tabel 6.n geeft de 
competenties en interventies weer met een significant verband. In de tabel duiden de 
sterretjes in de tabel op de sterkte van de verbanden. Hierbij geldt hoe meer sterretjes, des 
te sterker is het verband tussen een interventie en een competentie. Zo is in de tabel te zien, 
dat er vier sterretjes (60% of meer van de respondenten benoemd het verband) staan bij 
interventies gericht op verkenning en bewustwording en de competentie analytisch. Er is 
dus een sterk verband tussen deze interventie en competentie. Er zijn echter ook verbanden 
met één of twee sterretjes. In deze situaties is er wel sprake van een significant verband. Het 
verband is echter minder sterk. Een nul betekent dat de competentie door geen van de 
respondenten is benoemd bij de betreffende interventie. 
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Competenties                   

Durf       0 0 * 0     

Marktgerichtheid     0   0 0 0   0 

Plannen     ** ** * *       

Organiseren     ** ** **         

Resultaatgerichtheid     * ** ** **       

Omgang met details           *       

Legitimeren   0           0 0 

Problemen oplossen           *       

Analytisch **** ***       0       

Conceptueel denken ***         0       

Visie ontwikkelen   **       0       

Organisatiebewustzijn   **     0     **   

Coachen           0 ****   *** 

Luisteren ***             ****   

Sensitiviteit **         0   *** *** 

Inspireren           0 *   *** 

Kostenbewust   0       0   0   

Visie uitdragen               0 0 
 

Index tabel 

0         Interventies niet genoemd 
*          ≥ 30% 
**         ≥ 40% 
***       ≥ 50% 
****     ≥ 60% 
Grijs gemarkeerd: patroon 

Tabel 6.n: Verbanden tussen interventies en competenties. 
 
Uitgaande van de onderzoeksresultaten waarbij de sterkte van het verband 60% of hoger is, 
staat in tabel 6.o aangegeven welke competenties adviseurs nodig hebben bij het uitvoeren 
van een interventie. Het domein staat bij de betreffende interventie benoemd. 
 
Interventies Domein Competenties 
Verkenning en bewustwording Analyseren Analytisch 
Teamontwikkeling Faciliteren Coachen 
Processen tussen mensen Faciliteren Luisteren 
Tabel 6.o: Competenties die adviseurs nodig hebben bij de interventies (sterkte van het 
verband is 60% of hoger). 
 
Uit de tabellen 6.n en 6.o blijkt dat er significante verbanden bestaan tussen interventies en 
competenties maar dat de sterkte van het verband niet hoog is. Voor slechts een drietal 
verbanden wordt onze ‘maatstaf’ van 60% bereikt. 
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Interessant zijn de patronen die in tabel 6.n zijn te ontdekken. Er zijn drie clusters met 
interventies in tabel 6.n grijs gemarkeerd: 
1. De interventies gericht op diagnose en richtinggeven – verkenning en bewustwording en 

strategie – correleren met de competenties die tot de domeinen analyseren en 
beschouwen behoren. 

2. De ‘hardere’ interventies die instrumenteel of vormgevend van aard zijn - op het gebied 
van structuur, bedrijfsprocessen, HRM-instrumentarium en beheersing en controle -  
correleren met de competenties die tot de domeinen organiseren en presteren behoren. 

3. De ‘zachtere’ interventies gericht op mensen – training en ontwikkeling, processen 
tussen mensen en duurzaam leren en veranderen door interactie -  correleren met het 
domein faciliteren. 

 
In tabel 6.p worden de interventies met de competenties en hun domein in tabelvorm 
weergegeven. 
 
Interventies gericht op Interventiecluser Domein Competenties 
Verkenning en bewustwording Diagnostische en 

richtinggevende 
interventies 

Analyseren Analytisch 
Conceptueel denken 

Strategie Beschouwen Visie ontwikkelen 
Organisatiebewustzijn 

    
Structuur Hardere 

interventies: 
instrumenteel en 
vormgevend 

Organiseren Plannen 
Organiseren 

Bedrijfsprocessen Presteren Resultaatgericht 
HRM-instrumentarium 
Beheersing en controle 

    
Teamontwikkeling Zachtere 

interventies: 
gericht op mensen 

Faciliteren Coachen 
Luisteren 
Sensitiviteit 
Inspireren 

Processen tussen mensen 
Duurzaam leren en 
veranderen 
Tabel 6.p: Competenties die adviseurs nodig hebben voor een interventiecluster. 
 
Basiscompetenties 
We hebben de respondenten gevraagd welke competenties alle – ervaren en minder 
ervaren – adviseurs nodig hebben in verandertrajecten. De uitkomsten luiden als volgt: 
(eerst wordt het domein genoemd en daarna de betreffende competenties uit het domein). 
 
Basiscompetenties door meer dan 60% van de respondenten genoemd 
Analyseren: analytisch en conceptueel denken. 
Beïnvloeden: communiceren. 
Vertrouwen wekken: integriteit en betrouwbaarheid. 
 
Basiscompetenties door 40 – 60% van de respondenten genoemd 
Veerkracht tonen: flexibiliteit. 
Analyseren: lerende oriëntatie en creativiteit. 
Beschouwen: oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn en visie ontwikkelen. 
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Faciliteren: luisteren en sensitiviteit.  
Beïnvloeden: optreden en overtuigingskracht. 
Vertrouwen wekken: loyaliteit en gunstige sfeer. 
 
Basiscompetenties door minder dan 15% van de respondenten genoemd 
Ondernemen: marktgericht. 
Presteren: legitimeren. 
Besturen: besluitvaardigheid, leiderschap, delegeren, visie uitdragen, consulteren, 
onderhandelen, diplomatiek, risicobewust en netwerken. 
 
We concluderen dat alle respondenten ‘basiscompetenties’ voor adviseur hebben benoemd. 
Als we bekijken uit welke domeinen de meeste basiscompetenties komen, dan zien we dat 
er 3 domeinen uitspringen: 

 Analyseren, alle competenties komen voor: analytisch, conceptueel denken, lerende 
oriëntatie en creativiteit.  

 Beïnvloeden, alle competenties behalve ‘sociabiliteit’ komen voor: communiceren, 
optreden en overtuigingskracht.  

 Vertrouwen wekken, alle competenties komen voor: integriteit, betrouwbaarheid, 
loyaliteit en gunstige sfeer creëren. 

Er is een domein waarvan 3 van de 5 competenties tussen de 40 – 60% van de respondenten 
wordt benoemd en dat is het domein beschouwen. We zullen dit domein in het hierna 
volgende overzicht niet als ‘basiscompetentie’ meenemen, maar het domein zit er wel dicht 
bij.  
 
Overzicht met basiscompetenties en aanpak- en interventiespecifieke competenties 
We combineren nu de hiervoor beschreven resultaten uit tabel 6.m met aanpakspecifieke 
competenties, de drie clusters met interventiespecifieke competenties (tabel 6.p) en de 
meest voorkomende domeinen van de basiscompetenties. Daardoor krijgen we zicht op 
welke competenties alle organisatieadviseurs nodig hebben (basiscompetenties) en welke 
competenties zij nodig hebben voor het uitvoeren van aanpakken en interventies. 
 
In tabel 6.q staat het totaaloverzicht weergeven. Sommige (domeinen van) 
basiscompetenties zijn ook genoemd bij een aanpak of interventie. Die competenties staan 
dan in tabel 6.q niet benoemd bij de aanpak- of interventiespecifieke competenties maar bij 
de basiscompetenties, die iedere adviseur nodig heeft. 
 
Tabel 6.q is een belangrijk resultaat van ons onderzoek. Hier wordt de onderzoeksvraag 
beantwoord: welke competenties heeft een adviseur nodig om bepaalde aanpakken en 
interventies (in verandertrajecten) te kunnen uitvoeren? 
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Aanpakspecifieke competenties Interventiespecifieke competenties 
Aanpak Competenties Cluster interventies Competenties 
Expertmatige aanpak Domeinen:  

ondernemen en 
presteren 

Diagnostische en 
richtinggevende 
interventies 

Domein:  
beschouwen 

Middenaanpak Domein: 
beschouwen 

Hardere interventies 
instrumenteel en 
vormgevend 

Domeinen: 
organiseren en 
presteren 

Procesmatige aanpak Domeinen:  
beschouwen en 
faciliteren 

Zachtere interventies 
gericht op mensen 

Domein:  
faciliteren 

Basiscomptenties 
Domeinen: analyseren, beïnvloeden en vertrouwen wekken 
Tabel 6.q: Overzicht basiscompetenties en competenties nodig voor aanpakken en 
interventies. 
 
In tabel 6.q komt naar voren dat er overeenkomsten in de benodigde competenties zijn 
tussen aanpak en interventie. Bijvoorbeeld voor de expertmatige aanpak en de hardere 
interventies zijn beide de competenties uit het domein presteren nodig. Daaruit valt niet te 
concluderen dat een expertmatige aanpak en de harde interventies samenhangen. We 
hebben immers zowel in de statistische bewerking als in de literatuur gevonden, dat er geen 
verband is tussen aanpak en interventie. 
 
Voor de volledigheid vermelden we dat 23 van de 56 competenties van de competentielijst 
(zie bijlage 3) in de uiteindelijke resultaten van het onderzoek voorkomen. Drieëndertig 
competenties dus niet. Dat betekent dat in het organisatieadvieswerk 23 competenties van 
belang zijn: 11 competenties vormen de ‘basisset’ aan competenties van iedere adviseur en 
12 competenties zijn gerelateerd aan een specifieke aanpak of interventie. 
 
Tenslotte benoemen we de verbanden die we tussen de hiervoor benoemde variabelen en 
de controlerende variabelen hebben gevonden. 
 
Andere verbanden samenhangend met de adviseur (controlerende variabelen) 
De controlerende variabelen hebben we gebruikt om te bezien of een verband tussen de 
variabelen aanpak en competentie of interventie en competentie mede verklaard zou 
kunnen worden door andere – adviseureigen - variabelen. Als controlerende variabelen 
hebben we gebruikt: (1) de achtergrond van de adviseur (geslacht, leeftijd, opleiding, aantal 
ervaringsjaren, sector, specialisatie en omvang van het adviesbureau) en (2) het eigen 
repertoire aan competenties volgens de adviseur zelf. 
 
We vinden geen sterke verbanden tussen de achtergrondvariabelen en de gekozen 
competenties voor het uitvoeren van een aanpak of interventie. We zien ook geen sterke 
verbanden tussen het eigen repertoire aan competenties van de adviseur en de gekozen 
competenties voor het uitvoeren van een aanpak of interventie. 
 
Er zijn drie zwakke verbanden (lager dan 60%) gevonden tussen het eigen repertoire aan 
competenties en de basiscompetenties. Het betreft de competenties uit het domein 
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analyseren, de competentie visie ontwikkelen en de competentie innoveren. Met andere 
woorden: als de adviseur zelf vindt dat hij/zij goed kan analyseren, dan geeft de adviseur ook 
aan dat analyseren een basiscompetentie is – dus dat iedere adviseur goed moet kunnen 
analyseren. Gezien het zwakke verband en het beperkt aantal verbanden vinden we deze 
resultaten niet van dien omvang, dat ze de uitkomsten van ons onderzoek fundamenteel 
beïnvloeden. 
 
Hamer zoekt spijker-fenomeen 
Doordat we de beschikking hebben over de controlerende variabelen, hebben we ons ook 
de vraag kunnen stellen of de achtergrond van de adviseur of het eigen repertoire van de 
adviseur invloed heeft op de keuze van de adviseur voor de aanpak of de interventie in de 
cases. Het fenomeen dat de adviseur een opdracht zo aanpast dat hij/zij ‘zijn/haar eigen 
kunstje’ kan uitvoeren, wordt wel het hamer zoekt spijker-fenomeen of pigeon holing 
genoemd. In de uitkomsten van ons onderzoek komt dit fenomeen nauwelijks voor. We zien 
bijvoorbeeld dat adviseurs boven de 60 jaar minder frequent kiezen voor de zachtere 
interventies (training en ontwikkeling, processen tussen mensen en duurzaam leren en 
veranderen door interactie) maar dat betekent niet dat ze per definitie hardere interventies 
inzetten.  
 
Het ontbreken van sterke verbanden tussen de controlerende variabelen (achtergrond en 
eigen repertoire van de adviseur) enerzijds en de interventies anderzijds, betekent dat de 
respondenten niet op voorhand bepaalde interventies inzetten, maar dat zij die interventies 
situationeel bepalen. 
Dat ligt genuanceerder bij de keuze van de aanpak. Tussen de achtergrond van de adviseur 
en de aanpak zijn twee verbanden geconstateerd. Het eerste verband: jongere en minder 
ervaren adviseurs hanteren vaker een procesmatige dan een expertmatige aanpak. Dat 
verband lijkt ons aannemelijk door de ervaringsjaren, die nodig zijn om met kennis van zaken 
expertmatig te adviseren. Het tweede verband gaat over de omvang van het adviesbureau 
en de aanpak: adviseurs die bij relatief kleine adviesbureaus werkzaam zijn, adviseren meer 
met een procesmatig aanpak. Dit verband zou ermee te maken kunnen hebben, dat kleine 
adviesbureaus een generalistischer profiel hebben dan de grote bureaus, die meer 
specialisaties in huis hebben.  
 
We gaan nu over op de resultaten van de kwalitatieve analyse. 
 

6.5.2 Kwalitatieve analyse 
 
Van de interviews zijn verslagen gemaakt, waarin de argumentatie bij de keuzen en de 
opmerkingen van de respondent staan vermeld. Na verwerking (zie paragraaf 6.4) hebben 
we de beschikking over de rode draad van de uitspraken van de respondenten. De 
uitspraken gaan over: 

 Waar de adviseurs in de adviessituaties (cases) op letten. 

 Hoe de adviseurs de adviessituaties aan willen pakken: wat zeggen ze te gaan doen. 
 
In deze paragraaf bespreken we de hoofdlijnen van de kwalitatieve analyse. 
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Adviessituaties 
In paragraaf 6.4 staat beschreven hoe de cases die we in het onderzoek hebben gebruikt, 
zijn geconstrueerd. In bijlage 8 staat een tabel met de kwalitatieve analyse van de 
adviesituatie per case. Daarop baseren wij de hieronder staande uitspraken. 
 
Als we naar alle cases kijken dan worden functieafhankelijkheid en reflectievermogen nooit 
door de respondenten genoemd als ‘opvallend’. Identificatie met de organisatie en kennis en 
kunde worden maar heel weinig genoemd. De factor tijdsdruk en de factor 
machtsverschillen worden het meest gesignaleerd. Dit zijn blijkbaar twee factoren waar 
organisatieadviseurs op letten en die belangrijk voor de adviessituatie zijn. Voor de factor 
escalatie geldt, dat deze in twee cases wordt gesignaleerd en in twee cases niet. In de cases 
waarin die wordt gesignaleerd is de ene keer opvallend dat expliciet wordt benoemd dat er 
geen escalatie is (‘de sfeer is goed’) en de andere keer dat er wel escalatie is (‘er is een 
conflict’; ‘een gebrek aan vertrouwen’). 
 
Blijkbaar letten organisatieadviseurs vooral op twee factoren: tijdsdruk (wel of niet 
aanwezig) en machtsverschillen (groot of klein) en in wat mindere mate op escalatie (wel of 
niet). Wij interpreteren dat als volgt:  

 Organisatieadviseurs letten op tijdsdruk. Als die aanwezig is, is er noodzaak tot handelen. 
Als die afwezig is, kun je je zelfs afvragen of er wel een probleem is (zie bijvoorbeeld in 
de analyse van case 1 hierna).  

 Organisatieadviseurs zijn gericht op management met macht om iets in de organisatie te 
kunnen doen. Zij zijn letterlijk: “consultants to management”. 

De eerste drie factoren: tijdsdruk, escalatie en machtsverschillen zijn drie relevante 
variabelen waar adviseurs op letten. En dan in alle waarden die ze kunnen aannemen; 
wel/niet; hoog/laag of groot/klein. De andere vier factoren worden veel minder belangrijk 
geacht. 
 
De rode draad per case 
In bijlage 9 staat de uitgebreide kwalitatieve analyses op basis van de exercitie met Atlas.ti 
en de Snowcards weergegeven (zie paragraaf 6.4). Deze analyses laten zien welke variëteit 
er schuilt onder organisatieadviseurs. Als we bijvoorbeeld bij case 3 over het 
carrosseriebedrijf voor bussen kijken naar wat adviseurs zien als de kern van het probleem 
van deze case van ongeveer 20 regels, dan komt die variëteit als volgt naar voren: 
- Ze moeten flexibiliseren. 
- Het productiewerk wordt verstoord. 
- Wat zijn de businessmodellen. 
- De markt verandert. 
- Het is een strategisch probleem. 
- Het is een logistiek probleem. 
- Het is een structuurprobleem. 
- Het is een deskundigheidsprobleem. 
 
In de onderstaande tekst halen we de hoofdlijnen uit het overzicht uit bijlage 9. Dat doen we 
per case: eerst de (hoofd-)codes van Atlas.ti en daarna een beknopte samenvatting, waarin 
de respondenten als het ware aan het woord zijn. 
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Case 1: het bedrijf in de dienstverlenende sector met de vijf kernwaarden die maar niet 
lijken te beklijven. 
Kern van het probleem is de kloof tussen de waarden en de praktijk. Er zijn eilandjes. De rol 
van de directeur is niet goed. En er is geen probleem! 
Wat ik me afvraag is wat het probleem eigenlijk is.  
Overtuigingen van de adviseur spelen in deze case een belangrijke rol. Zowel over hoe het 
wel werkt (met cultuur) als over hoe het niet werkt (met cultuur). 
Wat ik nog wil weten heeft vooral te maken met: wat is het doel? Wat zit erachter? 
De eerste stap is gemeenschappelijk maken en nagaan wat er aan de hand is. 
Mate van participatie is zeer divers: van heel breed tot expertmatig. 
Interventies zijn vooral verkenning en bewustwording; strategie; processen tussen mensen 
en duurzaam leren en veranderen door interactie. 
Competenties: analyseren; beschouwen en faciliteren. 
 
Case 1 zien veel respondenten niet als een probleem. Er is niet alleen geen probleem, maar 
er is ook geen doel en geen probleemhebber. En er is geen gemeenschappelijk gevoeld 
probleem. Dat zou voor veel adviseurs namelijk de eerste stap zijn: het gemeenschappelijk 
maken van het vraagstuk en kijken wat er aan de hand is. Overtuigingen van de adviseur 
over het hoe en wat van cultuur spelen in deze case een belangrijke rol (bijvoorbeeld: ‘de 
heersende cultuur is de cultuur van de heerser’ en ‘ik geloof niet in kernwaarden’). 
 
Case 2: het verlieslijdende adviesbureau dat intern veel discussieert en analyseert over 
strategie en structuur maar niet tot daden komt. 
Kern van het probleem: is te veel geleuter, onmacht en het ontbreken van een 
machtscentrum en er is een gebrek aan externe gerichtheid. Er is hoge tijdsdruk. 
Wat ik me afvraag is wat de interne cultuur is en of het aan het management ligt. 
Overtuigingen van de adviseur zijn in deze case weinig eenduidig. Er worden wel 
paradoxen/tegenstellingen gezien in de case. 
Wat ik nog wil weten is praten met mensen. 
De eerste stap is actie door allen of saneren (twee tegengestelde mogelijkheden dus). 
Maten van participatie is zeer divers. Van heel breed, naar groepen naar expertmatig. 
Interventie is vooral strategie. Daarnaast maar minder: structuur. En nog minder: 
bedrijfsprocessen; HRM instrumentarium; beheersing en controle en duurzaam leren. 
Competenties: ondernemen; beïnvloeden en besturen. En: gebruik maken van leeftijd en 
status en geïnteresseerd zijn in mensen. 
 
In case 2 is er duidelijk een probleem. Maar de respondenten hinken op twee hele 
verschillende gedachten en benaderingswijzen om het probleem op te lossen: actie met de 
aanwezigen of saneren en met de rest opnieuw beginnen. De tegenstellingen uiten zich ook 
in de zienswijzen of dit wel of geen interim-klus is en in de opvatting dat professionals 
gemanaged moeten worden versus dat professionals niet te managen zijn.  
De persoon van de adviseur doet er in deze case toe (leeftijd en status). 
 
Case 3: het carrosseriebedrijf voor bussen dat naast serieproductie steeds meer vragen voor 
maatwerk krijgt, waardoor verwarring ontstaat. 
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Kern van het probleem is bij deze case erg divers. Maar vooral: het is een inhoudelijk 
probleem over business; logistiek; strategie; deskundigheid (zie de eerste alinea van deze 
paragraaf). 
Wat ik me afvraag zijn vooral inhoudelijke vragen over de markt, de productieprocessen, 
wat levert het op? Sommigen zeggen: er is hier iets anders aan de hand, maar wat? 
Overtuigingen van de adviseur zijn ook erg divers: herontwerpen tot en met communiceren 
en kennis van de mensen gebruiken. 
Wat ik nog wil weten zijn de strategische keuzes en of ze het kunnen. 
De eerste stap is naar de opdrachtgever en onderzoek doen. 
Mate van participatie: vooral met de top. Diagnosticeren en onderzoek doen. Wel 
mensen/werkgroepen erbij betrekken en communiceren binnen het bedrijf. 
Interventie: bewustwording, strategie, structuur en bedrijfsprocessen. 
Competenties: analyseren, faciliteren en beïnvloeden. 
 
Case 3 is een erg inhoudelijke case. De interventie-omschrijvingen zijn divers: we gaan 
onderzoek doen, diagnosticeren, met de top en met werkgroepen werken. Het is een vrij 
duidelijk traject. Voor een aantal adviseurs geldt dat zij dit niet tot hun expertisegebied 
rekenen. 
 
Case 4: het geprivatiseerde IT-bedrijf dat zijn acquisitie en projectmanagementvaardigheden 
wil vergroten, hetgeen leidt tot een conflict. 
Kern van het probleem: de leiding doet het niet goed; het is een machteloze situatie. Er is 
een conflict en gebrek aan vertrouwen.  
Wat ik me afvraag zijn vragen over het verleden, welk probleem precies opgelost moet 
worden en of de directie het aan kan. 
Overtuigingen van de adviseur: ze kunnen het niet; hier moet je als adviseur erg oppassen en 
kijk naar de rol van de leiding. 
Wat ik nog wil weten: erg divers. 
De eerste stap is naar de opdrachtgever en iedereen moet met iedereen aan de praat. 
Mate van participatie: met de directie aan de slag of participatief. Ook onderzoek doen.  
Interventie: Verkenning en bewustwording; processen tussen mensen. 
Competenties: Ondernemen (durf en lef); beïnvloeden; vertrouwen wekken.  
 
Case 4 is een eenduidige, conflictueuze situatie. De adviseur moet oppassen voor de eigen 
rol en moet een opdrachtgever zoeken. Kan de leiding nog wel leidinggeven na alles wat er 
gebeurd is? Kan de leiding opdrachtgever zijn? Iedereen moet met iedereen aan de praat. 
Vertrouwen wekken is een belangrijke competentie van de adviseur. Een aantal adviseurs 
vindt dat ze niet goed zijn in conflictueuze situaties. 
 
Met deze kwalitatieve noties sluiten we de paragraaf over de resultaten af en gaan nu over 
naar de conclusies gevolgd door de discussie. 
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6.6 Conclusies en discussie 
 
Met het onderzoek naar competenties van organisatieadviseurs hebben we ons tot doel 
gesteld te achterhalen welke competenties de adviseur nodig heeft om bepaalde aanpakken 
en interventies in adviessituaties te kunnen uitvoeren. We hebben aan de hand van 
probleemsituaties bij klanten – verwoord in een viertal cases – aan 40 adviseurs met meer 
dan 10 jaar en een brede advieservaring gevraagd welke aanpak en welke interventies zij 
zouden gebruiken. Vervolgens zijn we nagegaan welke competenties een adviseur voor het 
toepassen van een dergelijke aanpak en de genoemde interventies nodig heeft.  
 
Conclusies 
Aan de hand van de onderzoeksvragen trekken we de conclusies. 
 
Kunnen we het gedrag van organisatieadviseurs benoemen in termen van competenties? 
Voor dit onderzoek hebben we een speciale competentielijst ontwikkeld. Dat was 
ingewikkelder dan wij verwachtten. Ons voorwerk is uitvoerig beschreven in paragraaf 6.3. 
De lijst die we in het onderzoek hebben gebruikt bevat 56 competenties. Om alles te dekken, 
konden we niet met minder competenties toe. De keuze voor domeinen (tien groepen van 
verwante competenties) is belangrijk geweest, omdat de competenties daardoor geclusterd 
zijn te presenteren. De lijst met 56 competenties was in ons onderzoek goed werkbaar. 
Sporadisch kwam men met competenties die niet - op een wat andere manier benoemd of 
beschreven - in onze lijst voorkwamen (we hebben die overigens wel altijd vermeld). 
 
Kunnen we een typologie van interventies maken? 
De lijst die we hebben gemaakt als resultaat van ons literatuuronderzoek (zie paragraaf 6.3) 
was eveneens bruikbaar. We hebben negen groepen interventies en per groep een aantal 
voorbeeldinterventies beschreven en gedefinieerd. Alle interventies kwamen voor en zijn in 
het onderzoek in de vier cases genoemd. We zijn in staat gebleken om de interventies 
uiteindelijk te clusteren naar drie groepen van interventies: 

 diagnostische en richtinggevende interventies;  

 hardere interventies die instrumenteel en vormgevend van aard zijn en 

 zachtere interventies gericht op mensen.  
We hebben hierbij de interventiespecifieke competenties kunnen benoemen. 
 
Kan elke adviseur alle aanpakken en interventies uitvoeren? Of zijn er groepen van 
competenties die bij bepaalde interventies en bij bepaalde adviseurs horen? 
We hebben in ons onderzoek aanwijzingen dat basiscompetenties voor alle adviseurs (voor 
het vak) belangrijk zijn (zie hierna).  
We hebben door het schakelen tussen aanpakken in de fasen van het adviesproces 
aanwijzingen, dat adviseurs zowel een procesmatige en als expertmatige aanpak moeten 
kunnen uitvoeren en zich bewust moeten zijn van de keuze tussen de twee. Dat kan er 
overigens toe leiden dat de adviseur inziet, dat hij/zij niet sterk is in een bepaalde aanpak. 
Met als gevolg dat de adviseur de adviesopdracht niet uitvoert, omdat men weet dat de 
effectiviteit laag zal zijn. 
De interventies hebben interventiespecifieke competenties nodig. Deze competenties 
verwijzen naar clusters van interventies en competenties. Een aantal adviseurs geeft naar 
aanleiding van het voorleggen van de vier cases aan, dat zij de vraagstukken/problemen in 



 

Adviseurs aan de slag 164 

bepaalde adviessituaties niet tot hun expertisegebied rekenen. Die uitspraken geven 
aanwijzingen dat er clusters van interventies en competenties zijn, die beter bij de ene 
adviseur dan bij de andere passen. 
 
De belangrijkste conclusie is dat een specifieke probleemsituatie om bepaalde interventie(s) 
vraagt. De uitvoering van deze interventies vergen specifieke competenties. 
Een interventie kan veelal expertmatig of procesmatig aangepakt worden. Afhankelijk van de 
gekozen aanpak zijn aanpakspecifieke competenties nodig.  
Bij het kiezen van een type adviseur voor een bepaald probleem, is het van belang naar de 
benodigde aanpakspecifieke en interventiespecifieke competenties van de adviseur te 
kijken. 
 
Zijn er basiscompetenties te noemen, die iedere (beginnende) adviseur zou moeten 
bezitten? 
Ja, die zijn er. De basiscompetenties omvatten de competenties uit de domeinen:  
analyseren, beïnvloeden en vertrouwen wekken. 
 
Beïnvloeden de achtergrond van de adviseur en/of het eigen repertoire van de adviseur de 
relatie tussen de aanpakken en de compententies of de interventies en de competenties? 
We vinden geen sterke verbanden tussen de achtergrond en/of het eigen repertoire van de 
adviseur en de gekozen competenties voor het uitvoeren van een aanpak of interventie. 
Er zijn drie zwakke verbanden (lager dan 60%) gevonden tussen het eigen repertoire aan 
competenties en de basiscompetenties. Het betreft de competenties uit het domein 
analyseren, de competentie visie ontwikkelen en de competentie innoveren. Gezien het 
zwakke verband en het beperkt aantal verbanden vinden we deze resultaten niet van dien 
omvang, dat ze de uitkomsten van ons onderzoek fundamenteel beïnvloeden. 
 
Is er een typologie te ontwikkelen van profielen van adviseurs met bijbehorende 
competenties? 
Ja, dat is eigenlijk de uitkomst van onze centrale vraagstelling (zie hierna). Er zijn (generieke) 
basiscompetenties die iedere adviseur moet hebben. Jong en oud; ervaren en onervaren. 
Elke adviseur zou de aanpakspecifieke competenties moeten kennen en bij voorkeur 
beheersen, omdat die aanpakken elkaar - zoals een schaatsbeweging – in verschillende fasen 
van het adviesproces kunnen afwisselen. Een adviseur zou veelal één of enkele dominante 
interventies tot zijn repertoire moeten kunnen rekenen met de daarbij behorende 
competenties. Zelfinzicht en zelfkennis zijn daarbij van cruciaal belang: weten wat je wel 
(goed) kan, maar vooral ook weten wat je niet zo goed kan. 
 
Tenslotte komen we op de uitkomsten van de centrale vraagstelling: 
 
Welke competenties heeft een adviseur nodig om bepaalde aanpakken en interventies in 
adviessituaties te kunnen uitvoeren? 
In tabel 6.r staan de basiscompetenties, de aanpakspecifieke competenties en de 
interventiespecifieke competenties weergegeven (domein en daarbinnen vallende 
competenties). De basiscompetenties zijn geldig voor alle adviseurs. Deze competenties zijn 
deels ook nodig bij het uitvoeren van de aanpakken en de interventies, maar ze worden daar 
niet weergegeven omdat ze al bij de basiscompetenties staan benoemd. 
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Als opmerking plaatsen we, dat het competenties uit het domein beschouwen 
(omgevingsbewustzijn en visie ontwikkelen) net iets onder de gehanteerde grens van 60% 
uitkomen en daarom niet tot de basiscompetenties worden gerekend. Als dat wel het geval 
zou zijn, dan zouden voor de ‘middenaanpak’ en de ‘diagnostische en richtinggevende 
interventies’ geen specifieke compententies nodig zijn en kan de adviseur toe met de 
basiscompetenties. 
 
Aanpakspecifieke competenties Interventiespecifieke competenties 
Aanpak Competenties Cluster interventies Competenties 
Expertmatige aanpak: 
alleen of met kleine 
groep; deskundigen-
oordeel of -voorstel 

Domeinen:  

 Ondernemen:  
- ondernemerschap 
- marktgericht  

 Presteren:  
- resultaatgericht 

Diagnostische en 
richtinggevende 
interventies: 
verkenning & bewust-
wording; 
strategie 

Domein:  

 Beschouwen: 
- visie 
ontwikkelen 
- organisatie-
bewustzijn 

Middenaanpak Domein: 

 Beschouwen:  
- omgevings-
bewustzijn 

Hardere interventies 
instrumenteel en 
vormgevend: 
structuur; bedrijfs-
processen; HRM-
instrumentarium; 
beheersing en controle  

Domeinen: 

 Organiseren: 
- plannen 
- organiseren 

 Presteren: 
- resultaatgericht 

Procesmatige aanpak: 
participatief; veel 
inbreng van 
medewerkers 

Domeinen:  

 Beschouwen: 
organisatie-
bewustzijn 

 Faciliteren 
- coachen 
- luisteren 
- sensitiviteit 
- een persoonlijk 
beroep doen 

Zachtere interventies 
gericht op mensen: 
training & 
ontwikkeling; 
processen tussen 
mensen; duurzaam 
leren & veranderen 
door interactie 

Domein:  

 Faciliteren: 
- coachen 
- luisteren 
- sensitiviteit 
- inspireren 

Basiscomptenties 
Domeinen:  

 Analyseren: analytisch, conceptueel denken, lerende oriëntatie en creativiteit  
 Beïnvloeden: communiceren, optreden en overtuigingskracht.  
 Vertrouwen wekken: integriteit, betrouwbaarheid, loyaliteit en gunstige sfeer creëren. 
Tabel 6.r: Overzicht basiscompetenties en competenties nodig voor aanpakken en 
interventies. 
 
Adviseurs kunnen op grond van hun werkzaamheden bepalen welke competenties nodig 
zijn. Als voorbeelden: 

 Een adviseur die opdrachten uitvoert met diagnostische en richtinggevende interventies 
en dat op een expertmatige wijze doet, heeft competenties uit de volgende domeinen 
nodig: 
analyseren, beïnvloeden, vertrouwen wekken, beschouwen, ondernemen en presteren. 

 Een adviseur die vooral procesmatig aan de slag is met zachtere interventies gericht op 
mensen, moet goed kunnen: 
analyseren, beïnvloeden, vertrouwen wekken, beschouwen en faciliteren. 
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Op deze wijze zijn profielen van adviseurs samen te stellen. Ook klanten kunnen op basis van 
hun beeld van een opdracht en de daarvoor benodigde adviseur, bezien welke competenties 
de adviseur nodig heeft om een opdracht uit te kunnen voeren. 
 
We ronden dit hoofdstuk over competenties af met een aantal punten ter discussie. 
 
Discussie 
In de inleidende paragraaf over competenties (paragraaf 6.1) hebben we een aantal 
competentiemodellen uit het advieswerk behandeld. We beginnen de discussie met het 
vergelijken van die modellen met de uitkomsten van ons onderzoek. Daarna zullen we een 
aantal kanttekeningen plaatsen bij onze onderzoeksopzet, een aantal vragen voor 
vervolgonderzoek benoemen en besluiten met de implicaties van het onderzoek voor de 
praktijk. 
 
Toevoeging aan competentiemodellen 
In de modellen van de beroepsorganisaties, een adviesbureau en een aantal auteurs valt op 
dat een adviseur ‘goed moet zijn’ op de volgende gebieden (paragraaf 3.3.1 en 6.1): 

 Het proces van adviseren. Daarbij heeft de adviseur wetenschappelijke kennis nodig over 
organiseren en veranderen en deze kennis moet de adviseur kunnen toepassen om tot 
resultaat te komen. 

 De markt van de klant en de consultancymarkt. 

 Technische specialisatie(s). 

 Professionele waarden en gedrag. 
Dit zijn gebieden die op een vrij hoog abstractieniveau zijn geformuleerd en daardoor zijn 
deze gebieden nog niet gekoppeld aan concreet gedrag. In ons onderzoek hebben we 
geprobeerd om juist dat concrete gedrag meer inzichtelijk te maken. 
 
In de vier cases met adviessituaties zijn de gebieden uit de competentiemodellen ook van 
toepassing. Bijvoorbeeld: de in de competentiemodellen genoemde ‘professionele waarden 
en gedrag’ omvat ‘ethiek en professionalisme’ (zie figuur 6.dc). Ons onderzoek geeft met de 
competenties uit het domein ‘vertrouwen wekken’, door het beschrijven van bijpassend 
gedrag, concreter invulling hoe ethiek en professionalisme er in dagelijkse situaties uit zien 
en wat adviseurs doen en laten. 
Een ander voorbeeld: bij ‘technische specialisatie’ gaat het om specifieke kennis op een 
bepaald terrein, zoals IT, finance, marketing, strategie, organisatieontwikkeling en dergelijke. 
Maar ook bij die specialisaties zijn competenties zoals: analyseren, oordeelsvorming, 
communiceren, overtuigingskracht, luisteren etc. nodig om in een adviessituatie bij de klant 
adequaat een aanpak en een interventie uit te voeren. 
 
Ons onderzoek gaat een spade dieper dan de competentiemodellen van de 
beroepsorganisaties. Door de competenties op een concreter handelingsniveau te 
omschrijven en door ze op empirische basis te koppelen aan aanpakken en interventies, 
denken we verdiepende inzichten aan de competentiemodellen te hebben toegevoegd. 
 
Er is één onderdeel in de gebieden van de competentiemodellen, die we niet zo goed zien 
geëxpliciteerd in de door ons gebruikte taxonomie met competenties. Dat zijn de ‘reflective 
skills’, die door de Ooa aan het ICMCI competentiemodel zijn toegevoegd (zie paragraaf 
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6.1.2). We zullen ‘reflectievaardigheden’ daarom meenemen in het volgende onderzoek 
naar de interactie tussen klant en adviseur (hoofdstuk 7). 
 
Beperkingen onderzoeksopzet 
In de uitkomsten naar aanleiding van de in ons onderzoek behandelde vier cases komen niet 
alle competenties voor. De negen competenties van het domein ‘besturen’ zien we 
bijvoorbeeld niet in de uiteindelijke resultaten terug. Toch zijn wij (nu) geen voorstander van 
een beperking van de lijst van 56 competenties. Immers: onze cases vormen ook een 
selectie, die vermoedelijk lang niet dekkend is voor alle adviescases. We zouden nog wat 
meer ervaring willen opdoen met de huidige lijst. En die eventueel in een later stadium nog 
eens herzien. Nu hebben we geen andere indicaties om de lijst in te perken dan we bij de 
start van ons onderzoek hadden. Ons onderzoek had een inperking ook niet als vraagstelling.  
 
We hebben ervoor gekozen om ervaren tot zeer ervaren adviseurs te interviewen. Dat 
hebben we welbewust gedaan omdat die ervaring een belangrijk element vormde van het 
onderzoek: het opsporen en stapelen van ‘tacit knowledge’. Dat geeft meteen ook een 
mogelijke ‘bias’. Deze adviseurs vertegenwoordigen wellicht een select deel van de groep 
organisatieadviseurs. De ervaring in sectoren (branches), in (soorten) diensten en in 
opvattingen is echter wel breed gespreid (zie paragraaf 6.4).  
 
We hebben het begrip ‘rol’ weggelaten om het onderzoek niet nodeloos te compliceren. We 
hebben daar dus ook geen zicht op gekregen. Dat begrip is in sommige interviews wel aan de 
orde gekomen. In de kwalitatieve analyse komt het ook naar voren (zie bijlage 9). De 
uitkomsten zijn echter niet eenduidig; er zijn vele verschillende benamingen: van expert, 
terugkoppelaar, projectleider, coach. Achteraf bezien was een taxonomie (‘rollenlijst’) een 
zinvolle aanvulling geweest.  
 
Vervolgvragen 
Naast de bij de competentiemodellen benoemde vervolgvraag over ‘reflective skills’, hebben 
we nog andere vervolgvragen. 
 
We vinden een belangrijk nadeel van ons onderzoek, dat de uitkomsten het karakter hebben 
van: ‘espoused theory’: wat zeggen de adviseurs dat ze gaan doen. En niet: wat ze feitelijk 
doen. We hebben dat nadeel in dit onderzoek proberen te ondervangen door te werken met 
levensechte praktijkcases en door de respondenten te laten parafraseren op de praktijkcase. 
Desalniettemin is dit nadeel voor ons aanleiding geweest om in het volgende onderzoek ons 
te richten op wat adviseurs ‘doen’ in interactie met hun klant (zie hoofdstuk 7). 
 
Implicaties voor de praktijk 
We verwachten, en weten inmiddels, dat de ontwikkelde lijsten en uitkomsten van dit 
onderzoek door organisatieadviseurs, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden 
gebruikt voor professionaliseringsdoeleinden. Bijvoorbeeld bij intervisie, bureau/teamdagen 
en trainingen of adviseurs gebruiken de lijsten voor zichzelf. De Ooa heeft de lijsten aan de 
BoKS toegevoegd. 
Om het gebruik aantrekkelijker te maken hebben we een ‘Zelftest’ ontwikkeld. De zelftest is 
een 360 graden feedback-instrument over de competenties, interventies en aanpak en bevat 
scorelijsten en reflectievragen. De adviseur vult de scorelijsten in en vraagt een onder-, 
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neven- en bovengeschikte om dat ook te doen. Door het vergelijken en bespreken van de 
lijsten en de reflectievragen met collega’s, ontstaat een beeld waar de adviseur goed en 
minder goed in is en waar ontwikkelkansen liggen. De adviseur kan zijn/haar eigen 
uitkomsten ook vergelijken met de uitkomsten van het onderzoek. 
De Zelftest is geen gouden competentiestandaard maar biedt een gemeenschappelijke taal 
voor adviseurs om competenties gerelateerd aan het dagelijkse werk, bespreekbaar te 
maken. En dat is wat we wilden bereiken. 
 
In de competentielijst is een onderscheid aan te brengen tussen makkelijk en moeilijk te 
leren en te ontwikkelen competenties. Zoals in paragraaf 6.3 is geconstateerd begrenzen 
intelligentie en temperament de ontwikkelingsmogelijkheden van competenties. Sommige 
competenties kunnen op school en de universiteit worden geleerd. De competenties 
analyseren, problemen oplossen en organiseren zijn daar voorbeelden van. Andere 
competenties zijn in de dagelijkse praktijk te ontwikkelen door: ervaring, feedback, 
intervisie, supervisie of assessments. Voorbeelden hiervan zijn de competenties luisteren, 
flexibiliteit en sensitiviteit. Maar hoe ontwikkel je de competenties die onder ‘vertrouwen 
wekken’ worden genoemd? Een aantal van onze respondenten noemden ‘humor’ 
(competentie ‘een gunstige sfeer creëren’) als een belangrijke kwaliteit in het advieswerk. 
Voor humor geldt: je hebt het of je hebt het niet. En dat laat zien dat de ontwikkeling van 
competenties in het kader van professionalisering ook een mate van relativering kent en zijn 
grenzen heeft. Het is aan de adviseur om de grenzen van de eigen professionaliteit te 
(er)kennen. 
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7. Onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur 
 
 

 
‘Een manager zei: ‘Poepoeh, jij zit overheersend te kijken, ik ben onder de indruk’. Ik vroeg 
me naderhand af of dat positief of negatief was. Ontwapenend of overheersend zijn, kan ik 
bewust doen of laten. Maar hoe positioneer ik me het beste naar de klant? Het houdt me 
bezig hoe ik overkom.’ 
 

 
Bovenstaand citaat van een adviseur komt uit een reflectiegesprek over het verloop van een 
adviesgesprek. Menig adviseur breekt zich het hoofd over hoe hij of zij het beste bij de klant 
over kan komen. Samenwerking tussen klanten en hun adviseurs is in elk adviesproces van 
betekenis. De vraag is hoe die samenwerking het beste vorm is te geven. In dit derde 
onderzoek gaan we op microniveau naar de interactie kijken. Wat gebeurt er in het 
adviesgesprek tussen klant en adviseur? Wat wordt door de klant tijdens dit gesprek erg 
gewaardeerd, wat minder en wat moet de adviseur vooral niet doen? En hoe verhoudt dat 
zich tot wat de adviseur wil bereiken? 
 
In het onderzoek naar de competenties van adviseurs (hoofdstuk 6) hebben we door de 
opzet van het onderzoek van de adviseurs gehoord, wat zij uitgaande van een 
casebeschrijving, bij de betreffende klant zouden doen. Er kan een verschil zitten in wat je 
zegt te (gaan) doen en wat je feitelijk doet en zo is het idee ontstaan om op microniveau te 
onderzoeken wat adviseurs feitelijk doen. We willen zo dicht mogelijk bij realistische 
adviessituaties komen, waarbij klanten en adviseurs met elkaar in gesprek zijn. We willen er 
dus tijdens het adviesgesprek bij zijn en rondom dat gesprek met klanten en adviseurs aan 
de praat gaan over hun intenties, ervaringen en oordelen. (Zie figuur 7.a). 
 
Voor zover wij weten zijn er relatief weinig studies, waarbij de onderzoeker bij de 
gesprekken tussen klant en adviseur aanwezig is. In Nederland is bekeken wat adviseurs 
feitelijk doen door met ze mee te lopen (Van Eekelen & De Caluwé, 1996; De Jong en Van 
Eekelen, 1999; zie ook paragraaf 7.5.3). Er is onderzoek waarbij door middel van 
participerende observatie naar de relatie tussen klant en adviseur gekeken is bij de 
implementatie van ‘lean’ in een bedrijf en een ziekenhuis in Denemarken (Skovgaard Smith, 
2007). En in het Verenigd Koninkrijk hebben onderzoekers als een ‘fly on the wall’ in vier 
adviestrajecten meegelopen, om te onderzoeken of er sprake is van kennisoverdracht door 
de adviseur en of de adviseur de buitenstaander in een adviesrelatie is en blijft (Sturdy c.s., 
2009). De meeste onderzoeken blijven echter beperkt tot theoretische studies, 
gevalsbeschrijvingen, het uitzetten van vragenlijsten en/of het afnemen van interviews. (Zie 
bijvoorbeeld in de reeks ‘Research in Management Consulting’ van de serie-editor Anthony 
Buono.)  
  
Interessant is dat Sturdy c.s. beschrijven welke problemen zij hebben gehad om als 
onderzoekers toegang te krijgen tot adviessituaties (Sturdy c.s., 2009, pg. 47 en 48). Ze 
benoemen vier redenen waardoor de toegang moeilijk bleek te zijn: (1) het onderwerp van 
advies is politiek en/of commercieel gevoelig, (2) de consultant moet waar voor zijn geld 
leveren en wordt geacht zich met de opdracht bezig houden en niet met onderzoekers, (3) 
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de relatie tussen consultant en klant is niet gediend bij pottenkijkers en (4) van de 
klantorganisatie èn consultant(firma) moet instemming worden verkregen. In paragraaf 7.3 
zullen we stil staan bij hoe we in staat zijn geweest om toegang te krijgen tot 
adviesgesprekken. 
 
Naast het onderzoeken van de interactie tussen klant en adviseur tijdens een adviesgesprek 
zullen we het onderwerp ‘reflectie’ bij dit onderzoek betrekken. In het onderzoek naar 
competenties is aan de orde gekomen dat ‘reflectie’ in de organisatieadvieswereld over het 
algemeen als groot goed wordt gezien. In het competentiemodel van de ICMCI zijn 
reflectievaardigheden een onderdeel van de waarde- en gedragscompetentie (zie paragraaf 
6.1.2). De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs vindt dat het onderdeel reflectie nog 
niet goed in de Body of Knowledge en Skills is belicht (Ooa, 2013). Aangezien reflectie goed 
past bij een concrete adviessituatie – daarop en daarover kan je immers reflecteren, zoals 
het voorgaande citaat van de adviseur aangeeft – hebben we het thema reflectie een 
dominante plaats in dit onderzoek gegeven. We hebben ons afgevraagd hoe adviseurs 
reflecteren en of er onderlinge verschillen zijn in de mate van reflectie. Ook vroegen we ons 
af of er aanwijzingen zijn dat adviseurs met een hoog reflecterend vermogen meer door hun 
klant worden gewaardeerd dan adviseurs met een laag reflecterend vermogen. 
 

 
Figuur 7.a: Onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur en naar zelfreflectie van de 
adviseur. 
 
In dit hoofdstuk beginnen we met het verkennen van de thema’s interactie, gedrag en 
reflectie in relatie tot het adviesgesprek (paragraaf 7.1). Vervolgens beschrijven we de 
onderzoeksvragen (paragraaf 7.2) en de onderzoeksmethode (paragraaf 7.3). Anders dan in 
de voorgaande hoofdstukken stellen we geen onderzoeksmodel op met variabelen. Dat 
heeft te maken met het inductieve karakter van dit onderzoek (zie paragraaf 4.2.2). Bij de 
twee voorgaande onderzoeken hebben we aan de hand van geoperationaliseerde 
variabelen, het onderzoeksmodel en de meting van de variabelen statistisch significante 
verbanden proberen vast te stellen, die we met behulp van een kwalitatieve analyse hebben 
verrijkt. In dit onderzoek domineert de kwalitatieve analyse: we proberen patronen in onze 
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data te onderkennen waarna we die patronen met behulp van theoretische inzichten 
proberen te plaatsen en te interpreteren. Dat resulteert in de beschrijving van de resultaten 
van het onderzoek (paragraaf 7.4), die we vervolgens interpreteren met behulp van theorie 
(paragraaf 7.5). Tenslotte bespreken we in paragraaf 7.6 de conclusies en de discussie.  
 
Onderdelen van dit onderzoek zijn eerder gepubliceerd in: Reitsma & de Caluwé, 2009a, 
2009b, 2009c, 2011 en in Reitsma, 2011, 2012 en 2013. 
 
 

7.1 Interactie, gedrag en reflectie 
 
In deze paragraaf beschrijven we hoe we tegen de kernbegrippen uit ons onderzoek 
aankijken: interactie, gedrag en reflectie. Dat doen we mede in relatie tot de adviessituatie. 
We beginnen met interactie en gedrag. 
 
 

7.1.1 Interactie en gedrag 
 
Interactie is in de sociologie, de sociale psychologie en sociale filosofie in het midden van de 
vorige eeuw een belangrijk onderwerp van onderzoek geweest. Er zijn verschillende 
perspectieven op interactie. Homans ziet bijvoorbeeld, vanuit een ruiltheoretisch 
perspectief, interactie als een uitwisselingsrelatie tussen mensen (Homans, 1961). Des te 
frequenter individuen dingen van waarde uitwisselen, des hechter worden deze individuen 
als groep. Om in onze samenleving rollen, groepen en instituties te kunnen begrijpen, moet 
je, volgens Homans, onderzoek bij het gedrag van individuen en de interactie tussen 
individuen laten beginnen. Het gedachtegoed van Homans is hier gebruikt als illustratie over 
het interactie-denken. We zullen in dit onderzoek verder geen ruiltheoretisch perspectief 
hanteren. In het begrijpen van het sociale leven zijn er meerdere wetenschappers die 
interactie tussen mensen en hun wederzijdse afstemming als basis voor onderzoek nemen. 
We zijn daar in paragraaf 3.1.1 naar aanleiding van het begrip ‘handelen’ en actietheorie ook 
op ingegaan. 
 
Voor nu is het belangrijk om te constateren dat interactie voor de betrokkenen betekenis 
heeft. En dat interactie wordt gezien als een doorgaand proces van actie en reactie met 
wederzijdse beïnvloeding, waarbij de externe omgeving en de opvattingen over elkaar een 
rol spelen. Van Beinum c.s. noemen het ABX systeem als de basisstructuur van een sociale 
relatie: de personen A en B staan in relatie tot elkaar met betrekking tot een gebeurtenis of 
situatie X (Van Beinum c.s., 1996). ABX is een observeerbaar systeem. 
De manier waarop de personen zichzelf, de ander en de situatie percipiëren, wordt 
aangeduid door de toevoeging ‘pox’. De pox is een intrapersoonlijk systeem met gedachten, 
attitudes en overtuigingen over ABX. We leven, aldus Van Beinum c.s., gelijktijdig in een 
externe en in een interne wereld. Het interpersoonlijke systeem (ABX) en het 
intrapersoonlijke systeem (pox) zijn parallelle en wederzijds afhankelijke systemen. De beide 
systemen beïnvloeden hoe een interactie, een gesprek verloopt. De ABX kunnen we 
waarnemen; de pox niet – we kunnen er hoogstens naar vragen. 
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Organisatieadviseurs doen hun werk zowel met klanten en collega-adviseurs (de uitvoering 
van het gesprek, de bespreking van de rapportage) als vanuit een individuele, solistische 
positie, bijvoorbeeld de voorbereiding van een bijeenkomst of gesprek of het opstellen van 
een presentatie of rapportage. In de laatste situatie vindt er anticipatie plaats op wat er 
komen gaat. We zoeken voor dat anticiperen naar een aanvullend perspectief op Van 
Beinum c.s. (inter- en intrapersoonlijke systemen bepalen de interactie) en vinden dat bij 
Ajzen’s theorie van gepland gedrag. Ajzen hecht, net als Van Beinum c.s., grote waarde aan 
overtuigingen. Ajzen bekijkt hoe die overtuigingen voorafgaand aan het gedrag een rol 
spelen. 
  
Ajzen vertrekt in zijn wijze van redeneren vanuit het individu en heeft zijn gedachtegoed 
over hoe gedrag tot stand komt en hoe het gedrag van mensen te veranderen zou zijn, 
uitgewerkt en geëvolueerd. Eerst in de Theory of Reasoned Action, de theorie van het 
beredeneerde gedrag (Ajzen & Fishbein, 1980). En later, omdat gedrag toch niet voor 100% 
vrijwillig en onder controle bleek te zijn, in de Theory of Planned Behavior, de theorie van 
gepland gedrag (Ajzen, 1988, 1991, 2002). Inmiddels zijn er door andere wetenschappers 
allerlei aanvullingen of verrijkingen gemaakt op Ajzen’s gedachtegoed die we hier buiten 
beschouwing zullen laten (zie bijvoorbeeld Gollwilzer, 1993, Tosi, Mero & Rizzo, 2000). 
 
We zullen de theorie van gepland gedrag bespreken omdat het mogelijk zicht geeft op het 
proces dat een adviseur doormaakt vóórdat hij/zij een adviessituatie met de klant ingaat. En 
ook om na te gaan wat uiteindelijk bepalend is, of een voornemen wel of niet wordt 
uitgevoerd. Het werk van Ajzen is goed geïnstrumenteerd en er zijn voorbeelden van 
vragenlijsten beschikbaar, die de sterkte van het voorgenomen gedrag meten. We zullen 
deze instrumentering in ons onderzoek gebruiken (zie paragraaf 7.3). 
 
In kort bestek zit de Theory of Planned Behavior als volgt in elkaar (figuur 7.b): 
  

 
Figuur 7.b: Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1988, 1991) 
 
De intentie om tot gedrag te komen wordt bepaald door 3 overwegingen:  
1. iemands attitude ten opzichte van bepaald gedrag bij een onderwerp of in een situatie: 

hoe sta ik er tegenover; geloof ik erin? Wat zijn de waarschijnlijke gevolgen van het 
gedrag? Attitude komt voort uit gedragsovertuigingen. 

2. de subjectieve norm ten opzichte van het onderwerp: hoe kijken anderen er tegenaan; is 
er sociale druk om me op een bepaalde manier te gedragen? De subjectieve norm is 
gebaseerd op normatieve overtuigingen.  
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3. de gepercipieerde gedragscontrole bestaat uit 2 onderdelen: de ‘self efficacy’ (zie ik me 
dit gedrag uitvoeren?) en de ‘controllability’ (heb ik vat op de uitvoering?). De 
gepercipieerde gedragscontrole is gebaseerd op controleovertuigingen. 

Deze 3 factoren zullen overigens niet bij iedereen altijd even sterk zijn. Ze kunnen in 
waarde/kracht variëren en verklaren daarmee veelal slechts ten dele de intentie tot gedrag. 
De intentie tot gedrag geeft een indicatie of iemand ervoor klaar is om bepaald gedrag uit te 
voeren. Motivatie is daarbij belangrijk. Vervolgens wordt het gedrag uitgevoerd. 
 
Ajzen gaat ook in op de vraag wat de redenen zijn dat intenties niet worden omgezet in 
gedrag. Hij noemt vier redenen (Ajzen, 2005). De eerste is dat een persoon het 
voorgenomen gedrag simpelweg is vergeten uit te voeren. De tweede reden komt voor als 
iemand een lage of gemiddelde motivatie heeft om gedrag uit voeren of als iemand er 
ambivalent in staat. Er is dan geen drive om eventuele aversie te overwinnen. De derde 
reden is dat iemand van mening verandert. Er is bijvoorbeeld nieuwe informatie ter 
beschikking gekomen of een heroverweging resulteert toch in het niet-doen. Als vierde, en 
voor dit onderzoek niet onbelangrijke reden, noemt Ajzen het verschil in de ingeschatte 
(hypothetische) situatie en de feitelijke situatie. In het geval van ons onderzoek zou dat 
bijvoorbeeld een situatie kunnen zijn die de adviseur vooraf totaal anders heeft ingeschat, 
dan dat hij/zij feitelijk aantreft. Ga je dan toch je voorgenomen gedrag uitvoeren of verander 
je van koers? Hier zit een verbinding met het onderwerp ‘reflectie’. Want de vraag is of de 
adviseur tijdens de actie in staat is het verschil tussen de ingeschatte en feitelijke situatie 
waar te nemen en te bezien of hij/zij het eigen gedrag aan wil en kan passen. Daaraan gaat 
de vraag vooraf of de adviseur überhaupt naar zichzelf kan kijken – in staat is tot 
zelfreflectie?  
 
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de mate van zelfreflectie en gedrag. Snyder en 
Swann hebben gevonden dat bij mensen met een lage mate van zelfreflectie (Snyder en 
Swann spreken van ‘self-monitoring’) een sterk verband bestaat tussen attitude en gedrag. 
Dit verband is afwezig bij mensen met een hoge mate van zelfreflectie. Als verklaring geven 
zij aan, dat mensen met een hoge mate van zelfreflectie zich sterk laten leiden door de 
sociale omgeving en hun gedrag aanpassen aan de situatie (Snyder & Swann, 1976). Maar 
mensen met een hoge mate van zelfreflectie passen niet alleen tijdens interactie hun gedrag 
aan. Ze plannen hun gedrag ook zorgvuldiger dan mensen met een lage mate van 
zelfreflectie, voordat ze aan de interactie beginnen (Ickes c.s., 2006). Met deze verbanden 
tussen gedrag, interactie en zelfreflectie zijn we al midden in het thema ‘reflectie’ beland. 
We zullen in de volgende paragraaf het begrip reflectie verder uitwerken. 
 
 

7.1.2 Reflectie 
 
Van den Berge stelt dat iemand bij reflectie de manier onderzoekt waarop hij/zij reageert op 
een situatie (Van den Berge, 2005). Daarbij gaat het ondermeer om het verkennen van 
positieve of negatieve emoties die een rol spelen in de eigen respons en om het verkennen 
van aannames of onderliggende overtuigingen die het reageren beïnvloeden. Een ander 
kenmerk van reflectie is, dat reflectie veelal contextgebonden is, omdat de context mede de 
oplossingsruimte bepaalt. 
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In paragraaf 7.1.1 zijn we geëindigd met ‘zelfreflectie’. Zelfreflectie is één van de manieren 
van reflecteren, zullen we straks zien. We gaan nu eerst wat dieper in op het begrip 
zelfreflectie. Snyder c.s. heeft het begrip ‘self-monitoring’ geïntroduceerd – een begrip dat 
verwant, zo niet synoniem is aan het begrip zelfreflectie (Snyder & Swann, 1976). Self-
monitoring is een sociaal psychologisch construct dat te maken heeft met de mate waarin 
mensen hun gedrag en aanwezigheid (presentie) kunnen observeren, bijsturen en 
controleren (Snyder, 1979). Hij onderscheidt zo te noemen ‘high self-monitors’ en ‘low self-
monitors’. High self-monitors hebben grote aandacht voor hun sociale omgeving. Zij kunnen 
zich laten leiden door het gedrag van anderen en hun eigen gedrag daarop aanpassen. Low 
self-monitors zijn minder bezig met hun de sociale omgeving en de consequenties daarvan 
voor het eigen gedrag. Ze zijn gericht op wat ze zelf vinden. Je zou kunnen zeggen dat ze 
daarmee ‘trouw aan zichzelf’ zijn (Barrick, Parks & Mount, 2005).  
 
Snyder heeft het concept van self-monitoring geïnstrumenteerd door middel van een 
vragenlijst die de mate van self-monitoring meet (Snyder & Gangestad, 1986). Deze 
vragenlijst is door Kamminga in een Nederlandse versie omgezet (Kamminga, 2005). Voor dit 
onderzoek stelt het meetinstrument ons in staat om de mate van self-monitoring van 
adviseurs in kaart te brengen (zie paragraaf 7.3). 
 
Het begrip self-monitoring is een begrip waar diverse onderzoekers zich op hebben gericht. 
Zij zijn het niet altijd met elkaar eens, als het om het verband gaat tussen de mate van self-
monitoring en het positieve of negatieve effect dat daarvan uitgaat (zie bijvoorbeeld Briggs 
& Cheeck, 1988 en Ickes c.s., 2006). Wel is er consensus over het feit dàt er individuele 
verschillen in de mate van self-monitoring zijn en dat dat zich uit in de mate waarin iemand 
zijn eigen gedrag en dat van anderen observeert en op basis daarvan het eigen gedrag 
aanpast, zowel verbaal als non-verbaal. Self-monitoring is een activiteit, die tijdens het 
(sociale) handelen plaatsvindt en dichtbij het begrip ‘reflection in action’ van Schön staat 
(Schön, 1990 en 1991). Reflection in action (reflectie in het handelen) is reflectie waarbij ons 
denken zich afspeelt binnen de grens van het hier en nu van een handeling. Een tijdspanne 
waarin het nog mogelijk is een verschil aan te brengen in de uitkomst van de handeling. Een 
volgende stap is, volgens Schön, het reflecteren in handelen (bewust) aan te leren. Dit 
leerproces heeft vaak een stilzwijgend karakter (tacit). We zijn dan niet goed in staat om te 
omschrijven wat we precies doen.  
 
Schön koppelt reflecteren aan de professionele werkpraktijk en leren. Het impliciete 
leerproces bij reflection in action is expliciet te maken door te reflecteren op het reflecteren 
in handelen en er een afdoende verbale beschrijving van te geven (reflection on reflection-
in-action). Reflecteren op reflecteren-in-handelen heeft volgens Schön twee functies: (1) de 
kwaliteit van het voortgaande leerproces onderzoeken, waarbij het doorbreken van 
routinematig ingesleten, niet-functionele patronen mogelijk wordt en (2) het toegankelijk 
maken van het leerproces voor anderen, specifiek van toepassing in opleidingssituaties 
(Schön, 1990). 
 
In de literatuur over reflectie wordt reflectie breder gezien dan ‘zelfreflectie’. Kessener 
benadrukt dat reflectie meer is dan het voortdurend nadenken over een voorliggend 
complex vraagstuk en je eigen handelen daarin. Het doel van reflecteren is dat het een rijker 
beeld geeft van de situatie en het vraagstuk. Nadenken zonder nieuwe informatie, een 
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nieuw gezichtspunt of gerichte aandacht voor een specifiek aspect van het vraagstuk levert 
zelden een nieuwe gedachte op (Kessener, 2003). Het inbrengen van nieuwe informatie kan 
op verschillende wijzen. Kessener noemt in navolging van Bennink een aantal invalshoeken 
bij reflecteren: de inhoudelijke, de theoretische, de methodologische, de zelfreflectieve en 
de normatieve invalshoek. Bij de zelfreflectieve invalshoek worden de eigen gevoelens 
onderzocht op patronen en eigen overtuigingen. Bij de theoretische invalshoek is een 
theoretisch model behulpzaam om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Bij een 
methodische reflectie ligt de nadruk op de keuzen voor rollen, posities, methoden en 
interventies. Ook kan je het eigen handelen afzetten tegen centrale, professionele waarden 
van het vak (normatieve invalshoek). Aangezien deze invalshoeken meestal in samenhang 
onderdeel uitmaken van een reflectieproces, benoemt Kessener dit: meersporig denken of 
meervoudig kijken. 
 
Reflectie kan dus op meerdere manieren plaatsvinden; één van die manieren is zelfrelfectie. 
Reflectie in brede zin en zelfreflectie kunnen op verschillende tijdstippen plaatsvinden (Van 
den Berge, 2005). Er is een onderscheid tussen: 

 ‘Reflectie vooraf’ of ‘anticiperende reflectie’: een idee over een mogelijk aan te treffen 
situatie en de eigen, karakteristieke reactie daarop.  

 ‘Reflectie in de handelende situatie’ of ‘actieve reflectie’, dat door Schön ‘reflection in 
action’ en door Snyder ‘self-monitoring’ wordt genoemd: men is aan de slag en 
tegelijkertijd is er een zekere distantie om de eigen reactie op de situatie te onderzoeken 
en die te heroverwegen (Schön, 1990 en Snyder, 1979). 

 ‘Reflectie na afloop’ ook wel ‘reflection on action’ of ‘retrospectieve reflectie’ genoemd.  
Van den Berge omschrijft dit als de meest voorkomende vorm van reflectie: terugkijken 
op wat er is gebeurd (Van den Berge, 2005). 

 ‘Reflection on reflection-in-action’: je kunt ook reflecteren op het reflectieproces zelf 
(Schön, 1990). Kessener typeert dit laatste als reflectie op je eigen reflecteren (Kessener 
2003). 

We zullen deze vier verschillen in de timing van de reflectie ook in ons onderzoek gebruiken. 
 
We gaan nu verder met het verkennen van de interactie tussen klant en adviseur in 
adviessituaties; tijdens het adviesgesprek. 
 
 

7.1.3 Interactie in het adviesgesprek 
 
Onderzoek naar de effectiviteit van consultants en tevredenheid van de klanten laat zien dat 
communicatie een factor van belang is in het adviesproces. Het gaat dan om de mate van 
frequente communicatie tussen adviseur en cliëntsysteem (De Caluwé & Stoppelenburg, 
2002, 2003). Maar ook om bijvoorbeeld het luisterend vermogen van de consultant en het 
geïnformeerd houden van de klant (Sonne, 1999) en de gelegenheid bieden aan te geven 
wat aan de orde moet komen in gesprekken (Visser & Butter, 2008). Eilander heeft zelfs een 
communicatiestappenmodel ontwikkeld, hoe het adviesgesprek er met een oriëntatiefase 
en een profileringsfase idealiter uitziet (Eilander, 2012). Het doel van het model is om achter 
de werkelijke vraag van de klant te komen en met de klant te bepalen hoe de 
oplossingsrichting eruit moet zien als opmaat voor een zakelijk en psychologisch contract. 
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Het type adviesgesprek dat Eilander beschrijft, is te duiden als de entreefase in het 
adviesproces: deze fase leidt van contact tot contract. Maar klanten en adviseurs acteren in 
veel meer adviessituaties – interactiemomenten komen tijdens het hele adviesproces voor 
(zie paragraaf 3.3.1 over de fasering in het adviesproces). 
 
Voor ons onderzoek hebben we moeten afbakenen op welk onderdeel van het adviesproces 
we het onderzoek richten. Het was praktisch gezien onhaalbaar om het hele adviesproces op 
microniveau te volgen. We hebben gekozen voor de diagnostische fase met een overgang 
naar de planvormingsfase. Dit is voor adviseurs (en vaak ook voor klanten) een spannende 
fase: de adviseur moet uitkomen met zijn/haar bevindingen en feedback en ook een 
perspectief weten te schetsen. Het spannende is hoe de klant op die bevindingen zal 
reageren en of er acceptatie en vertrouwen is, of dat er verwijdering in de adviesrelatie 
ontstaat. We zullen in ons onderzoek in deze fase naar de interactie kijken: wat gebeurt er? 
En wat vinden klanten ervan? 
 
Hierna ronden we met een beknopte samenvatting deze inleidende paragraaf op het 
onderzoeksthema af. 
 
 

7.1.4 Resumerend en afbakenend 
 
Interactie en gedrag zijn nauw met elkaar verbonden. De interactie tussen klant en adviseur 
bestaat uit gedrag van beiden, waarmee ze op een bepaalde manier op elkaar reageren. Er 
zijn meerdere opvattingen over hoe dat gedrag tot stand komt of geduid moet worden. 
Gedrag valt vooraf te plannen (Ajzen, 1988). Gedrag komt tot stand vanuit de wederzijdse 
beïnvloeding tussen een interpersoonlijk (ABX) en intrapersoonlijk (pox) systeem, waarover 
je met betrokkenen in gesprek kunt (Van Beinum c.s., 1996). Vanuit het perspectief van 
zelfreflectie (bewust naar jezelf kijken) kan het ook nog zo zijn, dat tijdens de interactie de 
‘koers’ van het eigen gedrag wordt verlegd (Schön, 1990; Snyder, 1979). Wij zullen deze drie 
perspectieven op interactie bij het onderzoek betrekken: wat vindt men vóór het 
adviesgesprek, wat doet men tijdens het adviesgesprek en wat vindt men na het 
adviesgesprek. Het adviesgesprek vindt plaats in de in paragraaf 3.3.1 omschreven 
diagnostische fase met de overgang naar de planvormingsfase in het adviesproces. 
 
Schön heeft als een van eersten getoond dat reflectie een belangrijke activiteit is die 
bijdraagt aan het leren van professionals (Schön, 1990, 1991). Ook in het 
organisatieadvieswerk wordt reflectie belangrijk gevonden. Kessener geeft aan dat zowel 
binnen de Ooa als binnen verschillende adviesopleidingen wordt gesteld dat adviseurs 
moeten reflecteren. Dat zou belangrijk zijn voor de kwaliteit van dienstverlening en de 
professionalisering van de adviseur zelf (Kessener, 2003). Reflecterend vermogen wordt 
vanuit deze perspectieven gezien als een kwaliteit van de adviseur (zie ook paragraaf 6.1.2). 
In dit onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur is het dan ook interessant te 
bezien hoe de organisatieadviseur met deze kwaliteit omgaat en of reflectie invloed heeft op 
zijn/haar interactie met de klant. We zullen ons dan met name op de functie van 
‘zelfreflectie’ richten en de timing van de reflectie (wanneer reflecteert de adviseur). 
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In de volgende paragraaf gaan we nader in op de doelstelling van het onderzoek en de 
vragen die we in het onderzoek stellen. 
 
 

7.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
 
Dit derde onderzoek richt zich op microniveau: de interactie tussen klant en adviseur tijdens 
een adviesgesprek. We zijn geïnteresseerd naar het verloop van het adviesgesprek en wat 
bepalend is voor dat verloop. We zullen daarbij in eerste instantie uitgaan van de klant: wat 
waardeert de klant wel en niet aan de inbreng van de adviseur. In tweede instantie vinden 
we het interessant om te bezien of er achteraf verschillen over het verloop van het 
adviesgesprek zijn tussen de klanten en adviseurs. 
 
Het doen van opeenvolgend onderzoek maakt het mogelijk om niet onderzochte onderdelen 
uit voorgaande onderzoeken mee te nemen in de onderzoeksopzet en -vraagstelling. In dit 
onderzoek willen we reflecterend vermogen bij het onderzoek betrekken. Ten aanzien van 
het reflecterend vermogen hebben we een aanname, die is gebaseerd op het verband dat in 
de branche wordt gelegd tussen reflectie en de kwaliteit van de dienstverlening in het 
organisatieadvieswerk. We willen nagaan of er aanwijzingen zijn voor de aanname, dat 
adviseurs met een hoge mate van zelfreflecterend vermogen een hogere waardering van de 
klant krijgen dan adviseurs met een lage mate van zelfreflecterend vermogen met 
betrekking tot het verloop van het adviesproces. 
 
We hebben de volgende doelstelling en vragen geformuleerd: 
 
De doelstelling van ons onderzoek is om factoren te vinden, die bepalend zijn voor de 
waardering van de klant over de interactie met de adviseur. 
 
De volgende vragen komen in dit onderzoek aan bod: 
1. Wat beoordelen de klanten als positief en negatief in de interactie met hun adviseur 

tijdens het adviesproces? Toegespitst op de diagnostische fase met de overgang naar de 
planvormingsfase van het adviesproces. 

2. Zijn er interactiepatronen te onderkennen die tijdens het adviesproces tot een positieve 
of negatieve klantbeoordeling leiden? 

3. Zijn er verschillen tussen klanten en adviseurs over in te zetten competenties of criteria 
die voor dit adviesgesprek van belang zijn? Zijn er verschillen in voornemens van de 
adviseur en verwachtingen van de klant? En bepalen die de waardering? 
Zijn er verschillen in de perceptie of waardering van de klant en de adviseur over het 
verloop van de interactie? 

4. Wanneer en hoe reflecteren adviseurs? 
5. Zijn er aanwijzingen dat een hoge mate van reflecterend vermogen een hogere 

klantwaardering oplevert? Zijn er andere kenmerken van adviseurs die een aanwijzing 
geven tot een hogere waardering? 

 
In de volgende paragraaf zullen we beschrijven hoe het onderzoek is uitgevoerd. 
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7.3 Onderzoeksmethode 
 
Zoals we in paragraaf 4.2.2. over de gehanteerde onderzoeksbenadering vermeldden, zijn 
we in dit derde onderzoek op rij begonnen met een uitgebreide exercitie van de literatuur. 
Doorgaand op de routine van de twee voorgaande onderzoeken hebben we eerst gepoogd 
een onderzoeksmodel neer te zetten en variabelen te operationaliseren alsof we deductief 
onderzoek zouden uitvoeren. Dat was in dit derde onderzoek echter niet de bedoeling, 
omdat we wilden begrijpen welke betekenis klanten en adviseurs aan de interactie tussen 
beiden toekennen. Methodisch gezien heeft dit derde onderzoek een inductief karakter. We 
wilden aanwijzingen voor mogelijke verklaringen op het spoor komen maar geen significante 
verbanden aantonen. Daarom zijn we gaande weg de opzet van het onderzoek ons minder 
op de theorie gaan focussen en meer op de setting waarin we onze respondenten zo 
natuurlijk mogelijk konden observeren, spreken en vragenlijsten zouden kunnen voorleggen. 
We hebben een model voor dataverzameling opgesteld (zie later in deze paragraaf) en 
daarmee proef gedraaid om te zien of dit haalbaar was, of het inbreuk deed op het 
adviesproces en of het een bovenmatige inspanning van de adviseur of klant zou vergen. 
 
Het theoretisch kader voor het onderzoek hebben we in paragraaf 7.1 beschreven. De 
begrippen gedrag, interactie en reflectie zijn belangrijk in ons onderzoek. Zo ook de fasering 
in het adviesproces en de keuze die we hebben gemaakt voor de fase waar we tijdens het 
onderzoek op inzoomen. Maar we voeren ons onderzoek niet uit op basis van een 
theoretisch model. Na het bespreken van de resultaten zullen we de resultaten wel 
proberen te interpreteren aan de hand van (aanvullende) theoretische inzichten. 
We starten nu met het beschrijven van de onderzoekssituatie en de deelnemers aan het 
onderzoek. Daarna zullen we de wijze van dataverzameling en –verwerking vermelden. 
 
Onderzoekssituatie en deelnemers 
Het creëren van een onderzoekssetting waarin de klant en adviseur acteren in het bijzijn van 
een onderzoeker, komt het dichtst bij de werkelijke setting van de adviespraktijk. Maar dit is 
niet makkelijk realiseerbaar (zie Sturdy, 2009). Een observant die met de klant en adviseur 
meeloopt en meekijkt – een fly-on-the-wall – geeft een wat gekunsteld effect aan een 
adviesgesprek. Daarnaast is het lastig toegang te krijgen tot een dergelijke setting, omdat 
een adviessituatie vaak een vertrouwelijke situatie is. Daarom hebben we gekozen voor, in 
onze ogen, de second best optie: een opleidingssituatie met een simulatie, waarin 
adviesgesprekken tussen klanten en adviseurs plaatsvinden. Twynstra Gudde Adviseurs en 
Managers (TG) en Sioo, interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen 
en leidinggeven, hebben ons toegang gegeven tot deze settings. Dat is niet zonder slag of 
stoot gegaan. We zijn degenen die als sponsor in het proces tot toelating hebben willen 
fungeren, dan ook veel dank verschuldigd. 
 
We hebben ervaren dat het toelaten van onderzoekers tot de simulaties een zeer gedegen 
voorbereiding vergt. Dat betreft de afstemming over en introductie van het onderzoek, de 
toestemming van de adviseurs en de klanten (zie introductiebrief in bijlage 10) tot en met de 
logistiek rond en tijdens de simulatie. Belangrijk is geweest dat de respondenten-adviseurs 
ook iets terug kregen voor de deelname aan het onderzoek: het mes moest aan twee kanten 
snijden. Alle adviseurs hebben na de simulatie de video van het adviesgesprek gezien en 
schriftelijk een totaalpakket van hun eigen data ontvangen (transcript adviesgesprek, 
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feedback klanten, uitkomsten vragenlijsten, interviewverslagen). Zo konden ze op de 
adviessituatie terugkijken, ter ondersteuning van het leereffect. Vervolgens is tijdens een 
individueel gesprek met de onderzoeker aan de hand van de dataset gereflecteerd. Dat 
waren verdiepende en (door ons zo ervaren) interessante gesprekken over het vak en over 
de adviseur. 
 
Bij het onderzoek zijn 18 adviseurs betrokken; zij zijn de ‘hoofdrolspelers’ in dit onderzoek. 
Het gaat erom hoe zij zich in het adviesgesprek opstellen: wat ze doen en laten en waarom. 
De klanten zijn rollenspelers. Dit zijn trainers of adviseurs die zich in de situatie en de 
persoon van de klant inleven. Zij hebben een omschreven rol, waarin wordt getypeerd hoe 
zij de situatie ervaren en hoe zij zich gewoonlijk opstellen. Er zijn 13 klanten (rollenspelers) 
bij ons onderzoek betrokken, waarvan 2 klanten tweemaal hebben meegedaan aan de 
simulatie. De klanten hebben in het onderzoek de ‘waarderende rol’: zij geven aan wat ze 
belangrijk vinden, ze positief vinden, wat hen opvalt of wat ze als negatief ervaren. 
 
De simulatie is vier maal uitgevoerd: driemaal bij TG met respectievelijk 3, 4 en 5 
deelnemende adviseurs en eenmaal bij Sioo met 6 deelnemende adviseurs. De adviseurs 
opereerden in een adviesteam en hielden als team het adviesgesprek. Bij TG deden niet alle 
teamleden aan het onderzoek mee; bij Sioo wel. 
 
Het onderzoeksteam bestond uit een onderzoeker (eveneens werkzaam als adviseur), een 
student (een in de voorbereidende, een in de empirische en een in de uitwerkingsfase) en 
een begeleider (adviseur, hoogleraar). 
 
We beschrijven nu de situatie waarin het onderzoek plaatsvond. 
 
Situatie  
De 2 onderzoekssettings zijn de volgende:  

 Twynstra Gudde (TG): een adviesopdracht bij Smid IJzergieterijen BV, een bedrijf dat 
waterpompen voor landbouwmachines produceert. 
De adviseurs van TG doorlopen aan het einde van hun eerste jaar bij het adviesbureau de 
interne opleiding ‘TOP’. Deze opleiding wordt afgesloten met een adviesopdracht, waar 
interacties tussen klanten en adviseurs deel van uitmaken (de simulatie). Een deel van 
deze adviesopdracht, de terugkoppeling aan het Managementteam, is in dit onderzoek 
betrokken. 

 Sioo: een adviesopdracht bij Trindeborgh, een offsetdrukkerij. 
Bij Sioo wordt in de Basis Opleiding een adviesopdracht uitgevoerd, onder andere in de 
vorm van een simulatie. Een aantal alumni van de Basis Opleiding en een aantal 
aangezochte adviseurs hebben een deel van dit rollenspel speciaal in het kader van dit 
onderzoek uitgevoerd. 

 
De twee onderzoekssettings hebben gelijkende karakteristieken: 
Zowel Smid BV als Trindeborgh zijn te typeren als MKB, met 100 fte in dienst en een omzet 
van zo’n 15 miljoen euro. Smid BV heeft directeur Smid als eigenaar; Trindeborgh is een 
familiebedrijf met iemand uit de familie als directeur. Beide organisaties zitten in zwaar weer 
omdat (1) de technologische ontwikkelingen hard gaan en tot de vraag naar een forse 
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investering leiden en (2) in de markt allerlei verschuivingen gaande zijn en de vragen van 
klanten veranderen.  
De Managementteams in beide settings bestaan uit 4 personen: de directeur; de manager 
productie cq techniek; de financieel manager cq HR-manager en de marketing manager.  
De relaties in het Managementteam (MT) zijn overwegend goed maar de laatste tijd komen 
er ook wat wrijvingen voor. Zo is er bijvoorbeeld bij beide teams een controverse tussen de 
manager productie/techniek en de manager marketing. De eerste is behoudend; de tweede 
wil snel vernieuwen. 
In beide settings is de directeur opdrachtgever en nemen de MT-leden en de directeur deel 
aan het adviesproces. 
In beide settings hebben de adviseurs achtergrondinformatie tot hun beschikking zoals 
organogrammen, financiële gegevens, HR-gegevens, marktgegevens etc. 
 
Bij Smid BV is aan een adviesteam bestaande uit 3 à 4 adviseurs een kleine opdracht 
verstrekt om de leden van het MT individueel te interviewen en een diagnose, conclusies en 
aanbevelingen (hoe verder) terug te koppelen aan het gehele MT. Als deze beperkte 
opdracht positief wordt ervaren, krijgt het team een vervolgopdracht. (Die niet meer tot de 
simulatie behoort.) In dit onderzoek betrekken we alleen de terugkoppeling van de  
bevindingen aan het MT met een voorstel voor een aanpak. 
 
Bij Trindeborgh is de opdracht reeds verleend en is er al enig diagnostisch voorwerk verricht. 
Voor dit onderzoek stappen we in bij het onderdeel van de simulatie, waarin een 
adviesteam, bestaande uit 2 personen, de MT-leden interviewt om nog een aanvullend 
beeld te krijgen op de situatie (diagnostiek) en input te krijgen voor de planvorming. 
Vervolgens voeren de adviseurs een eerste interventie in het kader van de planvorming uit, 
met het gehele MT of met individuele MT-leden. Dat is aan het adviesteam. 
 
Deelnemers 
De deelnemers aan het onderzoek zijn geworven onder de adviseurs van Twynstra Gudde 
(die deelnemen aan de ‘TOP’) en onder de alumni van Sioo.  
De kenmerken van de 18 deelnemende adviseurs staan in tabel 7.a, waarbij een uitsplitsing 
is gemaakt tussen de adviseurs in simulatie I (TG) en simulatie II (Sioo).  
 

Leeftijdsopbouw 
Leeftijd Simulatie I Simulatie II Totaal 
25 – 30 jaar 5 1 6 
31 – 35 jaar 3 1 4 
36 – 40 jaar 2 1 3 
41 – 45 jaar 1 1 2 
46 – 50 jaar 1 0 1 
51 – 55 jaar 0 2 2 
Totaal 12 6 18 
Opbouw man/vrouw 
Geslacht Simulatie I Simulatie II Totaal 
Man 9 4 13 
Vrouw 3 2 5 
Totaal 12 6 18 
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Aantal jaar werkervaring (niet per se als adviseur) 
Werkervaring Simulatie I Simulatie II Totaal 
1 – 5 jaar 5 1 6 
6 – 10 jaar 3 1 4 
> 10 jaar 4 4 8 
Totaal 12 6 18 
Opleidingsniveau 
17 WO, 1 HBO 

Tabel 7.a: Kenmerken adviseurs die aan het onderzoek deelnemen 
 

Vergeleken het tweede onderzoek (naar competenties) zijn onze respondenten jonger en 
hebben minder werk- en/of adviesevaring. Minder advieservaring is niet erg omdat het ons 
niet per definitie om ‘de beste interactie’ gaat maar om de verschillen in gedrag van de 
adviseurs en de waardering daarvoor. 
 
We gaan nu verder met hoe we het onderzoek hebben uitgevoerd en de wijze waarop we de 
data hebben verzameld. 
 
Dataverzameling 
We hebben de klanten en adviseurs gevraagd diverse vragenlijsten in te vullen. Dat heeft als 
doel dat we een aantal vergelijkingen kunnen maken: 
1. De adviseurs onderling. 
2. De adviseurs met de klanten. 
3. De uitkomsten van de vragenlijsten met de observaties tijdens het adviesgesprek en met 

de uitkomsten van de evaluatiegesprekken met de klanten en adviseurs. 
 
De vragenlijsten betreffen de onderwerpen: 

 Zelfreflectie (van de adviseur): een vragenlijst met 18 vragen en met de ‘sleutel’ die de 
mate van self-monitoring aangeeft, ontwikkeld door Gangestad en Snyder (2000). 

 Competenties (van de adviseur): de lijst met de 38 meest voorkomende competenties uit 
het tweede onderzoek (hoofdstuk 6). We hebben na het uittesten van de 
dataverzameling tijdens een proefopzet van het onderzoek en de feedback van de 
respondenten, de lijst met 56 competenties teruggebracht naar 38 competenties in 
verband met de tijdsduur van het invullen. 

 Effectiviteitscriteria (van organisatieadvies): een lijst met 19 criteria, onderverdeeld in 
formele, inhoudelijke en procescriteria om het belang van een criterium in algemene zin 
voor organisatieadvies of in een specifieke adviessituatie te meten, ontwikkeld door De 
Caluwé en Stoppelenburg (2002, 2003). 

 De sterkte van de voornemens en realisatie van de voornemens (van de adviseur), 
gebaseerd op de theory of planned behavior en ontwikkeld door Ajzen (1988, 1991). 

De gehanteerde vragenlijsten met de invulinstructies staan in bijlage 11 opgenomen. 
 
In figuur 7.c staat het dataverzamelingsprotocol weergegeven. We zullen dat nu 
systematisch beschrijven en toelichten. 
 



 

Adviseurs aan de slag 182 

 
Figuur 7.c Model voor dataverzameling onderzoek naar interactie tussen klant en adviseur 
 
1. Enkele dagen voorafgaande aan adviessituatie bij de adviseurs 
Na de fase van introductie van het onderzoek bij de respondenten en hun instemming tot 
deelname, ontvangen de adviseurs enkele dagen voorafgaand aan de dag van de 
adviessituatie een drietal vragenlijsten. Het betreffen: 

 De vragenlijst over zelfreflectie (zonder sleutel), met het verzoek aan te geven of een 
stelling wel of niet van toepassing is. 

 De competentielijst, met het verzoek om aan te geven in welke mate de adviseur zelf 
vindt of een competentie al dan niet bij hem/haar aanwezig is. 

 De lijst met effectiviteitscriteria, met het verzoek per criterium aan te geven of hij/zij het 
criterium in zijn algemeenheid voor het advieswerk belangrijk vindt. 

De respondenten nemen de ingevulde lijsten voor de onderzoekers mee op de dag waarop 
het adviesgesprek plaatsvindt of mailen de lijsten naar de onderzoekers. 
 
2. Op de dag van het adviesgesprek 
Op de dag van de adviessituatie, zijn er 3 momenten waarin meet-/onderzoeksactiviteiten 
plaatsvinden: vóór de interactie tussen klanten en adviseurs, tijdens de interactie en na de 
interactie. Er is een onderscheid tussen de benadering van de klanten en van de adviseurs. 
 
2a. Voorafgaand aan het adviesgesprek 
Klanten: 
De 4 MT-leden van respectievelijk Smid en Trindeborgh worden voorafgaand aan de 
adviessituatie(s) geïnterviewd. Om een beeld te krijgen van de verwachtingen van de 
klanten, hebben de onderzoekers aan ieder individueel gevraagd: 
- Wat speelt hier? 
- Wat verwacht u van de adviseur? 
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- Wat moet hij/zij in ieder geval niet doen? 
- Wanneer bent u tevreden? 
 
Daarnaast hebben de klanten vooraf twee vragenlijsten ingevuld. Een lijst over de 
effectiviteitscriteria, over welke criteria zij vanuit klantperspectief in het algemeen belangrijk 
vinden en welke zij in de komende adviessituatie met de adviseurs belangrijk vinden  
(= effectiviteitscriteria specifiek). En ze hebben de competentielijst ingevuld en gescoord of 
de adviseur de competentie in het komende adviesgesprek nodig heeft. 
 
Adviseurs: 
De adviseurs is voorafgaand aan de adviessituatie gevraagd vragenlijsten in te vullen over: 
(1) hun voornemens tijdens de adviessituatie, (2) de sterkte (kracht) van dit voornemen, (3) 
effectiviteitscriteria met betrekking tot de komende adviessituatie (= effectiviteitscriteria 
specifiek) en (4) competenties met betrekking tot de komende adviessituatie  
(= competenties specifiek). 
 
2.b Tijdens de adviessituatie 
Tijdens de interactie tussen klant(en) en adviseurs is door twee onderzoekers het verloop 
van het gesprek vastgelegd. De interactie is op schrift gesteld in een transcript. De teksten 
zijn zo nauwgezet mogelijk weergegeven, zoals de verschillende personen deze hebben 
uitgesproken en wat er aan niet-verbale activiteiten te zien was. Bijvoorbeeld: ‘adviseur O 
gaat bij de flap-over staan’. 
Daarnaast zijn de adviesgesprekken op video opgenomen, zodat het transcript naderhand zo 
nodig kon worden aangevuld. 
 
2.c Na de adviessituatie 
Aan de klanten en adviseurs is na de adviessituatie gevraagd een aantal vragenlijsten in te 
vullen. De vragenlijsten voor klanten en adviseurs betreffen: de effectiviteitcriteria 
(nameting) en de competenties (nameting). Bij de adviseurs wordt ook gevraagd naar een 
evaluatie van het voornemen met wederom een meting van de sterkte ervan maar nu na de 
uitvoering van het gedrag. 
 
Vervolgens hebben de klanten mondeling feedback gegeven op het verloop van de 
adviessituatie en op het gedrag van de individuele adviseur. Daarbij is aan bod gekomen: 

 Hoe verliep de adviessituatie? 
o Positieve punten in het verloop? 
o Wat viel niet goed? 

 Wat vond u sterk in het gedrag van de adviseur? 

 Wat vond u zwak in het gedrag van de adviseur? 

 (Zou u deze adviseurs verder willen contracteren? Deze vraag is bij een aantal adviseurs 
van TG aan de orde gekomen.) 

 
De adviseurs van TG hebben na hun adviesgesprek de kans gehad om op video hun eigen 
terugkoppeling aan het MT terug te zien, inclusief de feedback daarop van de klanten. 
Tijdens deze ‘nazit’ reflecteren de adviseurs op wat ze hebben ervaren en wat ze van het 
adviesgesprek vonden. Dit alles is door de onderzoekers opgetekend en bij het transcript 
gevoegd. 
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Bij Sioo hebben de klanten in het bijzijn van de adviseurs de feedback op het verloop van het 
adviesgesprek en het gedrag van de adviseur gegeven. Ook dat is door de onderzoekers 
opgetekend en op video vastgelegd. 
 

3. Enkele weken na de adviessituatie: reflectie adviseur 
Alle gegevens uit de vragenlijsten, het transcript van de adviessituatie en de gegevens uit de 
interviews en de feedback zijn per adviseur in een dataset weergegeven. Deze dataset is de 
input voor een interview met de adviseur. Tijdens dit reflectiegesprek wordt stilgestaan bij: 

 Herkenning van de weergave van de adviessituatie. 

 Wat vindt de adviseur, achteraf bezien, opvallend aan de adviessituatie? Zowel van het 
MT als van de adviseurs. 

 Wat zijn momenten in de adviessituatie die er in positieve zin toe doen? (wat vindt de 
adviseur uitgesproken goed in zijn/haar gedrag). 

 Wat zijn momenten die er in negatieve zin toe doen? (wat vindt de adviseur minder 
goed in zijn/haar gedrag). 

 De scores op de diverse vragenlijsten; er is met name bij zelfreflectie gekeken naar hoe 
de adviseur reflecteert. 

 
In bijlage 12 staat een voorbeeld van een dataset met de uitkomsten de vragenlijsten, de 
transcripten en de verslaglegging van de interviews. 

 
Dataverwerking 
De output van het onderzoek bestaat uit datasets van 18 adviseurs. Dat zijn 18 ‘cases’. 
Zoals we in paragraaf 4.2.3 hebben aangegeven, heeft dit derde onderzoek de case study als 
onderzoeksstrategie. Deze casestudie bevat meerdere cases en is op te vatten als multiple 
case design (in tegenstelling tot een single-case design, zie Yin 2003). De cases kunnen met 
elkaar vergeleken worden: de cross-case analyse. Omdat er meerdere invalshoeken in de 
cases zijn (‘units’) om te analyseren en te vergelijken, noemt Yin dit een ‘embedded multiple 
case design’. Een voorbeeld van twee units in één case is het perspectief van de klant versus 
het perspectief van de adviseur. 
 
Om richting te geven aan de analyse en te voorkomen dat de analyse niet gerelateerd is aan 
de onderzoeksdoelstelling en vraagstellingen (dit is volgens Yin een valkuil) is een 
analyseschema opgesteld. In tabel 7.b staat het analyseschema weergegeven met de 
analyses die zijn verricht. 
 
Vraagstelling Analyses Data 
Vraag 1: beoordeling 
door klanten 
Wat beoordelen de 
klanten als positief en 
negatief in de interactie 
met hun adviseur in de 
diagnostische fase met 
de overgang naar de 
planvormingsfase van het 
adviesproces? 

 Codes toekennen aan de feedback 
van de klanten op het verloop van 
het adviesgesprek en op het 
gedrag van de individuele adviseur 
en vervolgens labelen als positief 
en negatief – dus: waar gaat de 
beoordeling over in deze context 
en is dit positief of negatief? 

 Indelen van cases op basis van 
feedback van de klanten. 
Meetlat ontwikkelen met als 

 Transcript gespreksverloop 
 Feedback klanten 
 Interviewverslagen klanten 
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Vraagstelling Analyses Data 
meetpunten 
- Contra-effectief: overwegend 
negatief oordeel. 
- Genuanceerd effectief: wisselend 
oordeel met positieve en 
negatieve feedback. 
- Effectief: goed, overwegend 
positief oordeel. 

Vraag 2: kritische 
momenten 
gespreksverloop 
Zijn er interactiepatronen 
te onderkennen die tot 
een positieve of 
negatieve beoordeling 
leiden? 

 Transcripten coderen op 
wendingen in gespreksverloop en 
labelen op acceptatie en non-
acceptatie van gespreksverloop. 

 Waar gaan de acceptatie en non-
acceptatie over? 

 Zijn er opvallende verschillen in de 
interactiepatronen tussen 
effectief en contra-effectief 
beoordeelde adviseurs  

 Transcript gespreksverloop 

Vraag 3: verschillen klant 
en adviseur  
Zijn er verschillen in 
opvattingen over in te 
zetten competenties of 
criteria die van belang 
zijn? Zijn er verschillen in 
voornemens en 
verwachtingen?  
Zijn er verschillen in de 
perceptie of waardering 
over het verloop van de 
interactie? 

 Nagaan verschil in in te zetten 
competenties of van belang zijnde 
effectiviteitscriteria 

 Nagaan of er een verschil in de 
verwachting van de klant en het 
voornemen van de adviseur is 

 Vergelijken van feedback van 
klanten en de evaluatie van de 
adviseur van het adviesgesprek 
 

 Feedback klanten 
 Interviewverslag adviseurs 

 Vragenlijsten over 
voornemens, 
competenties, 
effectiviteitscriteria en 
reflecterend vermogen 
adviseur 

 Interview verwachtingen 
klanten  

 Vragenlijsten 
competenties en criteria 
van klanten 

Vraag 4: reflecterend 
vermogen  
Wanneer en hoe 
reflecteren adviseurs? 

 Uitkomst mate van reflecterend 
vermogen in actie per adviseur 

 Herkent de adviseur zichzelf in de 
score? 

 Coderen wijze van reflecteren: 
vooraf, tijdens, achteraf en 
reflectie op het reflectieproces 
(leren) 

 Vragenlijst reflecterend 
vermogen 

 Interviewverslagen 

Vraag 5: kenmerken 
adviseur en beoordeling 
Zijn er aanwijzingen dat 
een hoge mate van 
reflecterend vermogen 
een hogere klant-
waardering oplevert? 
Idem andere kenmerken? 

 Confronteren van de uitkomsten 
van de vragenlijsten per adviseur 
aan de indeling op de 
geconstrueerde meetlat over de 
waardering/beoordeling door de 
klant. 

 Vragen(lijsten) over 
kenmerken adviseurs: 
- sterkte van het 
voornemen 
- competenties 
- reflecterend vermogen 
- opvatting effectiviteit 

 leeftijd, opleiding en 
werkervaring, geslacht 

Tabel 7.b: Analyseschema 
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De analyses zijn grotendeels kwalitatief van aard en zijn aangevuld met een kwantitatieve 
analyse door middel van tellingen. Gezien het aantal respondenten van 18 is een 
kwantitatieve analyse met behulp van statistische bewerkingen om correlaties aan te tonen 
niet mogelijk. 
 
De kwalitatieve analyse heeft uit een aantal stappen bestaan. De cross-case analyses zijn in 
eerste instantie met behulp van Atlas.ti gedaan. Alle interviews en transcripten zijn door 
twee onderzoekers gecodeerd met behulp van met van tevoren opgestelde codes en vrije 
codes die uit de teksten opborrelden. Vervolgens zijn er netwerken (story network views) 
gemaakt om de relatie tussen de diverse codes aan te geven. Dat was geen succes. De 
netwerken met codes waren uiteindelijk weinig betekenisvol voor de adviessituaties. 
Daarom zijn de transcripten en interviews opnieuw geanalyseerd door twee onderzoekers. 
Een aantal teksten is eerst vrij gecodeerd door beide onderzoekers. Zij hebben de codes 
onderling vergeleken en een codelijst opgesteld, die vervolgens tijdens het coderen 
aangevuld kon worden met vrije codes.  
 
Vervolgens zijn daarmee de tekstfragmenten gecodeerd die bijvoorbeeld gebruikt zijn om te 
bepalen welke factoren en kenmerken onderscheidend zijn voor de waardering van de 
adviseur. De onderzoekers hebben hun codering vergeleken en besproken op afwijkingen. 
Vervolgens zijn bepaalde type fragmenten op een abstractieniveau hoger gelabeld 
(bijvoorbeeld in positief of negatief, zie analyseschema in tabel 7.b). De codes en de labels 
konden worden geteld op het aantal maal dat zij in de teksten voorkomen. Op deze wijze is 
ook de in het analyseschema benoemde meetlat ontwikkeld voor de waardering van 
adviseurs en konden de codes of labels gerelateerd worden aan de mate van waardering. 
Daardoor konden we bijvoorbeeld bekijken of er aanwijzingen zijn, dat een hoge mate van 
zelfreflectie een hogere klantwaardering oplevert. Een dergelijke aanwijzing is niet 
gebaseerd op een significant verband maar is een duiding dat onder een steekproef van 18 
adviseurs een trend is te bespeuren. 
 
Het toekennen van de positie op de meetlat, is gebaseerd op het oordeel van de klant en 
betreft: 

 Het verloop van de adviessituatie. 

 Het gedrag van de adviseur (hoe komt de adviseur over). 

 Het al dan niet willen contracteren van de adviseur (als deze vraag aan de orde is 
gekomen na de adviessituatie). 

 
Per adviseur is aangegeven welke feedback de klanten achteraf hebben gegeven over 
bovengenoemde 3 aspecten. Op basis van deze feedback hebben we de positie van de 
adviseur op de meetlat bepaald: 

 Effectief: de klanten hebben overwegend lovende woorden over het verloop van de 
adviessituatie en over het gedrag van de adviseur. Als contractering in de nabespreking 
aan de orde is gekomen, dan is er een expliciet ‘ja’ op de vraag naar contractering.  

 Genuanceerd effectief: de klanten benoemen positieve maar ook negatieve punten in het 
verloop van de adviessituatie èn zij noemen naast positieve punten ook kritische punten 
over het gedrag van de betreffende adviseur. Bij de vraag naar contractering wordt er 
getwijfeld of slechts een deel gecontracteerd. 
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 Contra-effectief: de klanten hebben een negatieve teneur in het verloop van de 
adviessituatie ervaren en ze staan kritisch tegenover het gedrag van de adviseur. Als 
contractering in de nabespreking aan de orde is gekomen, dan is er een expliciet ‘nee’ op 
de vraag naar contractering. 

 
De resultaten worden in paragraaf 7.4 gepresenteerd. Dit zijn met name de resultaten van 
de cross-case analyses omdat daarmee de vragen van dit onderzoek worden beantwoord. 
Hierbij wordt overigens wel materiaal van de individuele cases gebruikt ter illustratie. 
Vervolgens zijn deze uitkomsten gerelateerd aan de gebruikte en nieuwe theorie (zie 
paragraaf 7.5). 
 
 

7.4 Resultaten 
 
We beschrijven de resultaten op basis van de analyses horend bij de vijf onderzoeksvragen, 
zoals is aangegeven in het analyseschema (tabel 7.b). Eerst wordt ingegaan op de 
beoordeling van de adviseurs door hun klanten.  
 
 

7.4.1 Beoordeling door klanten 
 
De beoordeling door de klanten bestaat uit twee onderdelen: wat vinden klanten belangrijk 
in het verloop van het adviesgesprek en wat in het gedrag van de individuele adviseur.  
 
Adviesgesprek 
In tabel 7.c wordt aangegeven wat klanten positief en negatief waarderen in het 
adviesgesprek en tussen haakjes staat aangegeven in hoeveel adviessituaties het 
betreffende punt is voorgekomen. We hebben in totaal 13 adviesgesprekken. Dat is minder 
dan de 18 cases en dat komt doordat sommige adviseurs in hetzelfde adviesteam zitten. 
 
Wat positief door de klanten wordt 
gewaardeerd 

Wat door klanten niet op prijs wordt gesteld 

Stevige inhoud met begrip voor de situatie en 
personen (8x) 

Weinig overtuigend, puntig, concreet (5x) 

Aangesloten zijn: in gesprek, gelijkwaardig (4x) Geen waardering, respect; diskwalificerend. (5x) 
Stelling durven nemen; niet uit het veld laten 
slaan (4x) 

Gebrek aan sensitiviteit; niet gehoord voelen (7x) 

Adviseurs werken goed samen, vullen elkaar aan 
(6x) 

Adviseurs die elkaar aan laten modderen; 
rolonduidelijkheid (2x) 

Structuur bieden (4x) Als er niet gestuurd wordt (2x)  
Te moeilijk, ingewikkeld (aanpak of interventie) 
(2x) 

Geen partij kiezen; waardevrij (2x) - 
Ter plekke illustreren (wat aan tafel gebeurt of 
aanpak ter plekke laten zien) (2x) 

- 

Tabel 7.c: Positieve en negatieve waardering in het verloop van het adviesproces in de 
diagnostische en planvorming fase (N=13). 
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Op hoofdlijnen, gevat in vijf S-en, is te concluderen dat klanten de volgende inbreng door de 
adviseur op prijs stellen:  

 Stevige inhoud met begrip voor de situatie en de personen. 

 Sensitiviteit en gelijkwaardigheid in het gesprek. 

 Structuur bieden. 

 Stelling durven nemen. 

 Samenwerkende adviseurs die elkaar aanvullen. 
 
Klanten verwoorden dit bijvoorbeeld als: 
‘De analyse was droog maar er was een heldere formulering van de urgentie. Ze lieten zien 
hoe je het probleem kunt doorbreken. Het sterke was dat ze de aanpak ter plekke hebben 
laten zien. De adviseurs speelden goed op elkaar in.’ 
Of: 
‘Een mooie opening van het gesprek. Ze bleef aangesloten. Ik voelde me begrepen. Ze had 
iets meer mogen sturen.’ 
 
Klanten storen zich als de volgende punten zich voordoen: 

 Zich niet gehoord voelen. 

 Geen respect en waardering voor de klant en de klantorganisatie. 

 Weinig concreetheid of ingewikkelde inhoud/aanpak. 
 
Een typerende uitspraak van een klant is: 
‘Het begon leuk met veel complimenten maar….. dat sloeg om. Het werd belerend en 
diskwalificerend. Het team liet de collega-adviseur aanmodderen. Wij klanten vormden aan 
het einde één blok tegen ‘de gezamenlijke vijand’.’ 
 
Gedrag van de adviseur  
De klanten hebben ook feedback op het individuele gedrag van de 18 adviseurs gegeven. In 
tabel 7.d staat weergegeven welk gedrag klanten positief waarderen en welk gedrag hem of 
haar tegen staat. Structurerend gedrag wordt het meest genoemd als gedrag dat klanten 
appreciëren. Daarbij kan gedacht worden aan samenvatten, een kader of model neerzetten, 
de agenda zetten, ervoor zorgen dat ieder is betrokken en ook (non-verbaal) bevestigen. 
Verder is opvallend dat klanten ‘aangenaam gedrag’, zoals een kalm optreden, charme en 
vriendelijkheid positief waarderen. Boos of overdonderend gedrag en vooral weinig 
empathie worden door de klant als negatief ervaren. 
 

Gedrag van de adviseur dat positief wordt 
gewaardeerd 

Gedrag van de adviseur dat tegen staat 

Structurerend (door samenvatten, richting 
geven, anderen betrekken of bevestigen) (15x) 

Weinig sturend, onzichtbaar (4x) 

Kalm (4x) Overdonderend (2x) 
Charmant, vriendelijk (4x) Boos, beledigd (2x) 
Overtuigend (2x) Inflexibel, star (2x) 
Betrokken (2x) Weinig empathie (5x) 
Tabel 7.d: Waardering gedrag adviseur door klant in de diagnostische en planvormingsfase 
(N=18). 
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Ter illustratie volgt nu een tweetal voorbeelden van uitspraken van klanten over een 
adviseur: 
 
‘Eerst dacht ik ‘dit is een dominee’ maar dat is niet zo. Hij is rustig, kalm en vriendelijk. Mooi 
om te zien hoe hij presenteert.’ 
 
‘Is rustig en formuleert zorgvuldig. Straalt weinig empathie uit en heeft weinig groepsgevoel 
met de andere adviseurs. Zag feedback als een aanval en reageerde verbaal en non-verbaal 
snibbig en licht geraakt. Hij zette zich schrap en dat gaf het beeld van kramp.’ 
 
Verschillen in mate van waardering 
Door per adviseur te bekijken hoe het adviesgesprek en het individuele gedrag gewaardeerd 
is door de klanten, bij TG aangevuld met het al dan niet (gedeeltelijk) een vervolg willen 
contracteren, zijn de adviseurs op de meetlat ingedeeld (zie paragraaf 7.3). De adviseurs die 
bij de categorie ‘effectief’ zijn ingedeeld, worden door hun klanten overwegend positief 
beoordeeld; ‘contra-effectief’ betekent het tegendeel (zie tabel 7.e). De middencategorie 
(genuanceerd effectief) betreft de adviseurs, die klanten zowel een positieve waardering als 
kritische opmerkingen geven. 
 

 Effectief Genuanceerd effectief Contra-effectief 

Aantal adviseurs 7 5 6 

Tabel 7.e: Waardering door de klant. (N=18). 
 
Wat betreft de verschillen tussen de effectieve en de minder effectieve adviseur is het 
volgende op te merken. Adviseurs die als effectief worden gezien, onderscheiden zich van de 
(meeste) andere adviseurs doordat zij meerdere vormen van structuur bieden in vergelijking 
tot hun collega’s. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een heldere, haalbare agenda, ze sturen het 
gespreksverloop, betrekken hun klanten in het gesprek en onderscheiden hoofd- en 
bijzaken. Ook werken zij goed samen en vullen zij elkaar aan. 
De contra-effectieve adviseurs nemen enerzijds stelling en laten zich niet uit het veld slaan, 
hetgeen door de klant wordt geapprecieerd. Maar anderzijds krijgen zij negatieve feedback 
van de klant vanwege het gebrek aan het tonen van waardering en respect en vanwege 
diskwalificerende uitlatingen. 
Verder is opvallend dat genuanceerd effectieve adviseurs negatieve feedback krijgen op de 
weinig overtuigende of puntige inhoud en op het gebrek aan sensitiviteit waardoor de klant 
zich niet gehoord voelt. 
 
Het is niet zo dat het gedrag van een minder goed beoordeelde adviseur de klant louter 
tegen staat. Klanten waarderen ook bij hen structurerend, kalm en overtuigend gedrag. Boos 
en beledigd overkomen, komt echter alleen bij deze adviseurs voor. Het verschil tussen de 3 
categorieën adviseurs is dat de effectieve adviseurs meer variaties laten zien in gedrag dat 
als positief wordt gewaardeerd. 
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7.4.2 Kritische momenten in adviesgesprek 
 
Interactie is in dit onderzoek gedefinieerd als doorgaand proces van actie en reactie met 
wederzijdse beïnvloeding en betekenisgeving. De interactie is een interpersoonlijk systeem 
(ABX): klant, adviseur en adviessituatie, en een intrapersoonlijk systeem (pox): de beelden, 
opvattingen en verwachtingen van de klant en adviseur met betrekking tot elkaar en tot de 
adviessituatie. De ABX is observeerbaar (zie paragraaf 7.1.1). Dat is van belang om te 
achterhalen of het interactieproces tussen klant en adviseur een relevante factor is in de 
beoordeling van de adviseur door de klant. Daar zullen we naar kijken. Maar eerst wordt 
ingegaan op de wijze van analyseren van het interactieproces, mede aan de hand van 
illustraties uit de transcripten. 
 
Kritische momenten in adviesgesprek 
In de transcripten wordt gekeken naar patronen waarin de wederzijdse beïnvloeding tot 
uiting komt. Daar waar de interactie leidt tot een (andere) wending in het gesprek noemen 
we dat een ‘kritisch moment’ in het adviesproces. In een dergelijk moment wordt de ‘non-
acceptatie’ of juist de ‘acceptatie’ van het gespreksverloop zichtbaar. 
 
We vinden kritische momenten in de wederzijdse beïnvloeding tussen de klant en de 
adviseur maar ook tussen de adviseurs onderling. Er is een tweetal type interactiepatronen 
tussen klant en adviseur te onderscheiden, dat als kritisch moment kan worden aangemerkt: 
(1) interacties die een inzicht geven, in positieve of in negatieve zin en (2) interacties die 
ervoor zorgen dat de klant meegaat in de regie van de adviseur of juist niet. Ook het 
samenspel tussen de adviseurs kan als kritisch bestempeld worden, omdat de adviseurs 
elkaar kunnen versterken of juist afzwakken. 
In tabel 7.f staan de kritische momenten samengevat. 
 
Aard van het kritische moment Consequenties voor het interactieproces 
Inzicht gevend (door klant of 
adviseur) 

Positieve lading, geeft diepgang 
in interactie 

Negatieve lading, geeft 
spanning in interactie 

Aansluiting (adviseur bij klant) Aanwezig, waardoor interactie 
soepel verloopt 

Afwezig, waardoor interactie 
stagneert 

Samenspel (tussen adviseurs) Versterkt de interactie Verzwakt de interactie 
Tabel 7.f: De aard van de kritische momenten in het interactieproces en de consequenties 
op het verloop. 
 
Hierna worden de kritische momenten nader omschreven en geïllustreerd aan de hand van 
voorbeelden: 
 
Inzichtgevende interacties: 
De adviseur of de klant geeft een betekenis aan de dialoog die daarvoor heeft 
plaatsgevonden. Die betekenis kan zowel een positieve als een negatieve lading hebben. Het 
inzicht gaat dus verder en dieper dan een neutraal geformuleerde samenvatting. 
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Voorbeeld 1: betekenisverlening met positieve lading 
 
Directeur: Wij zijn compleet. De vloer is aan jullie. 
Adviseur X: Bedankt dat we hier vandaag aanwezig mogen zijn, bedankt dat we de interviews 

hebben mogen doen, bedankt….. Mooi dat we met z’n allen aan tafel kunnen 
zitten. De titel is ‘Pompen of Verzuipen’. 

Klanten: (Gelach onder de klanten) 
Adviseur Y: Goed om te lachen, dat gebeurt niet altijd aan tafel. 
Adviseur X: Maar het is natuurlijk niet alleen grappig bedoeld, er is noodzaak om stappen te 

zetten. 
 
Voorbeeld 2: betekenisverlening met negatieve lading 
 
Adviseur A: Mooi bedrijf heb je zeg. We hebben er net even door heen gelopen. Maar ik kan 

me goed voorstellen dat je je zorgen maakt. 
Directeur: O, ja? 
Adviseur A: Ja, vooral door die slechte cijfers. 
Directeur: Jullie zitten hier alsof we al ten grave zijn gedragen. 

 
Aansluitende interacties: 
De adviseur gaat op de actie of reactie van de klant in en de klant voelt zich door de adviseur 
gehoord en serieus genomen. De klant gaat mee in het gesprek en de regie van de adviseur. 
Het omgekeerde kan ook het geval zijn: er is geen aansluiting,  de klant voelt zich genegeerd 
en geeft daar uiting aan in de interactie. 
 
Voorbeeld 1: aansluiting aanwezig 
 
Adviseur A: Maar we kijken ook naar andere zaken. Breder. Hoe kijken jullie zelf tegen het 

bedrijf aan? 
Klant X: Hoezo? 
Adviseur A: Schuift stoel achteruit: Nou bijvoorbeeld naar de financiële situatie? 
Klant X: Directeur W is duidelijk. Er moet geïnvesteerd worden. We moeten bijblijven. 

Voldoende vervangen. 
Adviseur B: Heb je dat aangegeven bij directeur W? 
Klant X: Ja, we gaan samen de beurzen af…… 
Klant Y: Tegen Adviseur A: Dat is een hele brede vraag. 
Adviseur A: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het gaat over: waar gaat het heen met het bedrijf? 
Klant Y: Het familiebedrijf heeft zo zijn karakteristieken. We maken hoogwaardige 

producten……. 
 
Voorbeeld 2: aansluiting afwezig 
 
Adviseur: We gaan samen aan de slag. Wij en jullie. 
Klant A: Waar ligt het aan? Dat het nu niet is gebeurd. 
Adviseur: Waar het aan ligt wil ik even parkeren, zoals gevraagd. 
Klant A: Ik vind die vraag belangrijker dan de presentatie. 
Adviseur: Ja, maar ik wil toch eerst de presentatie afmaken. 
Klant B: Ik vind de vraag ook belangrijker. 
Klant A: Ja ik ook. Jullie zeggen ook dat we verschillen in normen en waarden. Met wat 

voor mensen zitten we dan aan tafel? 
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Samenspel tussen adviseurs: 
De adviseurs versterken elkaar tijdens de interactie met de klant of ze verzwakken elkaar en 
ze vormen geen eenheid. 
 
Voorbeeld 1: samenspel versterkend 
 
Adviseur X …. De derde bijeenkomst focussen we op de strategie op basis van de ideeën.  
Adviseur Y We denken dat je veel kracht uit het individu kan halen. Gezamenlijke 

beeldvorming. Zorgen dat jullie blijven bestaan, maar er zijn ook persoonlijke 
dilemma’s. 

Klant A: Er is veel kennis, maar het afronden tot keuzes mist. 
Adviseur X: Je moet vertrouwen op de competenties van het bedrijf. We willen nog niet alles 

invullen, uit de gesprekken komt veel informatie. 
Klant B: Dus in het derde gesprek komt er meer informatie? 
Adviseur X: We willen de informatie afdekken, maar niet eindeloos verzamelen. Het zit niet in 

inhoud. 
Klant A: Waarom zouden we de waarden en de informatie niet omdraaien? Anders krijgen 

we het Midden Oosten verhaal weer. 
Adviseur Y: We moeten elkaars meningen helder krijgen. 
Adviseur Z: Als we beginnen met de waarden helder krijgen.. We weten waar we naar zoeken 

en dat hangt samen met meningen. 
 
Voorbeeld 2: samenspel verzwakkend 
 
Klant X: Willen jullie MT-vergaderingen bijwonen? 
Adviseur A: Niet bijwonen, wel optimaliseren. 
Klant Y: Ik zie adviseur B heftig knikken. 
Adviseur B:  Wellicht gaan we een vergadering bijwonen. 
Klant Y: De prop is uit de fles….. (snapt er niets meer van) 
 
Perspectief van adviseurs 
Aan de adviseurs is tijdens het afsluitende interview gevraagd hoe zij op de adviessituatie 
terug keken, welke ‘wendingen’ zij in het transcript van hun adviessituatie als positief of 
minder positief waarderen en waar dat mee te maken heeft. 
 
De adviseurs herkennen in hun reflectie op de adviessituatie de momenten van 
betekenisverlening (inzicht geven); het belang van aansluiten bij de klant; evenals het 
samenspel van de adviseurs. Aanvullend geven de 18 adviseurs aan dat de kritische 
momenten afhankelijk zijn van: 

 De mate van voorbereiding door adviseurs ten aanzien van: 
- De doelen van de adviessituatie (6x). 
- De vorm/aanpak van de adviessituatie ((6x). 
- De rolverdeling tussen de adviseurs (3x). 
- Het gebruik van de fysieke ruimte (3x). 

 Ritme tussen presentatie/inhoud enerzijds en relatie/vertrouwensbasis anderzijds (4x); 
aansluiten bij klantperspectief/context (4x). 

 Het belang van structuur (blijven) geven tijdens de adviessituatie (regie zetten en 
houden) (5x). 
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 De wijze van confronteren (5x): durf/lef en de vaardigheid om niet te lief of te rauw te 
zijn. 

 Kunnen schakelen als adviseur; meeveren met de klant (3x). 
 
Kritische momenten en beoordeling 
Alle transcripten van de adviessituaties zijn gecodeerd aan de hand van de drie type kritische 
momenten. Vervolgens is het aantal kritische momenten per adviessituatie geteld. Per 
adviessituatie was al eerder bepaald hoe de klant de betreffende adviseur heeft beoordeeld 
(zoals in paragraaf 7.3 is beschreven). In tabel 7.g staat een beknopte, geaggregeerde 
weergave van de wijze van voorkomen van kritische momenten bij de respectievelijk door de 
klant als effectief, genuanceerd effectief en contra-effectief beoordeelde adviseur. 
 

 Inzichtgevend Aansluiting bij klant Samenspel adviseurs 

 Positief Negatief Aanwezig Afwezig Versterkend Verzwakkend 

Effectief 
 

 

X  X  X  

Genuanceerd 
effectief 

 

X 
landt niet 

 X 
maar….. 

X X  

Contra-effectief  X  X X 
negatieve 

spiraal 

 

Tabel 7.g: De beoordeling van de adviseur door de klant gerelateerd aan het type kritische 
momenten in het interactieproces. 
 
Bij de als effectief beoordeelde adviseurs is er vooral sprake van:  

 Inzichtgevende kritische momenten (door de adviseur), die voor een positieve lading in 
de interactie zorgen, met een relatief hoge frequentie. 

 Aansluiting van de adviseur bij de klant, met een relatief hoge frequentie. 

 Een samenspel tussen de adviseurs dat overwegend versterkend werkt in de interactie. 
Opvallend is dat deze als effectief beoordeelde adviseurs tijdens de interactie met een 
relatief hoge frequentie inzicht geven en aansluiten. Je zou kunnen zeggen dat ze energie in 
het gesprek creëren. 
 
Bij de als genuanceerd effectief beoordeelde adviseurs ziet het interactiepatroon er anders 
uit. 
Er is sprake van: 

 Inzichtgevende kritische momenten, die een positieve lading aan de interactie zouden 
kunnen geven maar die niet altijd door de klanten als zodanig worden opgepakt. Een 
voorbeeld van een kritisch moment dat niet landt: 
 
Adviseur X: Heeft u naar aanleiding hiervan vragen? 
Klant A: U zegt er is een slecht rendement, kunt u de uitspraak over het rendement 

vergelijken met andere organisaties? 
Adviseur X: Wij willen hierover geen uitspraak doen. Waarom? Wij zien een verschil in 
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interpretaties. Daarom kiezen wij ervoor eerst te werken aan een gedeelde visie. 
Klant A: Hebben we gebrek aan geld of aan een gedeelde visie? 
Klant B: Het is wel duidelijk dat er geen geld is. De jaarwinst is malle lotje. 
Klant C: De productie draait wel goed. 
Klanten: (De discussie tussen de MT-leden gaat voort.) 
Adviseur X: Ik merk dat er een discussie ontstaat. Wij zien een verschil in visie, daarom geven 

wij geen beeld over of de organisatie wel of niet gezond is. 
Klant D: Het was wel handig geweest als jullie die uitspraak wel zouden hebben gedaan. 
Adviseur X: We willen niet voor jullie een uitspraak doen. 
 
Hoewel de klanten door hun onderlinge discussie ter plekke laten zien dat er verschil in 
visie en interpretatie is en de adviseur dat verschil benoemt, komt dit niet over bij de 
klanten. Deze ‘non-acceptatie’ komt in dit geval omdat zij eerder in het gesprek ook 
hebben laten blijken het niet eens zijn met de conclusies uit de analyse en de daarop 
gebaseerde aanpak. 

 De aansluiting van de adviseur bij de klant is zowel aan- als afwezig. Indien de aansluiting 
overwegend aanwezig is, kan de klant tijdens de nabespreking van de adviessituatie 
echter aangeven dat er is aangesloten maar met een ‘maar’. Het heeft de klanten dan 
nog ergens aan ontbroken. Bijvoorbeeld: ‘Mijn ongerustheid is blijven hangen’. Of: ‘Ik 
heb geen beeld gekregen wat we gaan doen’. 

 Een samenspel tussen de adviseurs dat overwegend versterkend werkt. 
 
Bij de als contra-effectief beoordeelde adviseurs is het interactiepatroon grillig: 

 Inzichtgevende interacties geven zowel een positieve als negatieve lading aan het 
verdere verloop van de interactie. 

 Er is nauwelijks sprake aansluiting tussen klant en adviseur. Soms omdat er weinig 
interactie plaatsvindt en de adviseur aan het woord blijft. 

 Er is een samenspel tussen adviseurs die versterkend werkt – maar helaas versterkend in 
een richting waarbij adviseurs en klanten verder van elkaar komen af te staan. Een 
voorbeeld hiervan is: 

 
Klant X: We beginnen niet vanaf 0. We hebben propositie en klanten, daar vertrekken we. 

We moeten kiezen voor de technologie in de drukkerij. De voorkant doen klanten 
steeds meer zelf. We moeten ook gaan adviseren en niet het wiel opnieuw 
uitvinden. 

Adviseur A: Ja. 
Klant X: We moeten het personeel aan het werk houden. 
Adviseur A: Ja, maar als we zo doorgaan is er na 2 jaar geen werk meer. 
Klant Y: Oh, ja? 
Adviseur B: Ja. 
Klant Y: Is de familie failliet dan? Dat wist ik niet. 
Adviseur B: Als we deze spiraal blijven volgen dan gaan we binnenkort failliet. 
Klant Y: Wat vond directeur W. daarvan, daar ben ik benieuwd naar. 
Adviseur A: Bespreken jullie dat niet in het MT? 
Klant Y: Nou, vooral de manager financiën H. Directeur W is eindverantwoordelijk. 
Adviseur B: Voel jij je niet verantwoordelijk? 
Adviseur A: Blijkbaar niet altijd. Jij (richting klant Y) haalt binnen en jij (richting klant X) maakt 

de kosten. 
Klant X: (Klant X slaat boos zijn vuist op tafel) 



 

Adviseurs aan de slag 195 

Dat irriteert me! Het is niet alleen maar kosten bij mij! 
 
Bovenstaande resultaten en illustraties maken aannemelijk dat het type interactiepatroon 
mede bepaalt hoe een klant de adviseur uiteindelijk achteraf beoordeelt. Daarmee kunnen 
interactiepatronen één van de verklarende factoren zijn voor de beoordeling van de adviseur 
door de klant. Opvallend is dat in de transcripten van de als effectief gewaardeerde 
adviseurs alle drie de kritische momenten voorkomen en dat de kritische momenten zich in 
hoog tempo opvolgen. 
 
Tot nu toe is in de analyse uitgegaan van het oordeel en de waardering door de klant. Maar 
adviseurs hebben hun eigen invalshoek en oordeel. We willen de perspectieven van de klant 
en de  adviseur op een aantal aspecten vergelijken. We zijn op zoek naar de overeenkomsten 
en vooral naar de verschillen. Daar gaat de volgende paragraaf over. 
 
 

7.4.3 Overeenkomsten en verschillen tussen klanten en adviseurs 
 
We kunnen aan de hand van de data op een paar manieren naar overeenkomsten en 
verschillen tussen klant en adviseur kijken. We zullen kijken of er voorafgaand aan het 
adviesgesprek grote verschillen in opvatting over het gesprek zitten. Dat doen we door het 
vergelijken van de opvattingen van de klanten en van de adviseurs over: (1) in te zetten 
competenties door de adviseur en (2) het belang van bepaalde effectiviteitscriteria in deze 
adviessituatie. We bekijken ook of er grote verschillen zitten tussen (3) de verwachtingen 
van de klant en de voornemens van de adviseur. Deze verschillen zouden immers een 
aanwijzing kunnen zijn voor het verschil in de beoordeling van de effectiviteit, zeker als de 
adviseur een sterk voornemen heeft dat hij/zij per sé wil uitvoeren. Tenslotte kijken we naar 
een verschil in waardering over (4) het verloop van het adviesgesprek. Hebben de adviseurs 
een andere mening dan hun klanten? 
 
In te zetten competenties 
Voorafgaand aan het adviesgesprek hebben we de klanten en adviseurs gevraagd welke 
competenties de adviseurs tijdens het adviesgesprek nodig zouden hebben. In tabel 7.h staat 
de vergelijking tussen klanten en adviseurs. In de meest linker kolom staat het domein 
weergegeven waartoe de competentie behoort (zie paragraaf 6.3). 
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Domein Klanten Adviseurs 
Ondernemen - Durf 

 Onafhankelijkheid 

Veerkracht tonen Flexibiliteit  
Organiseren - - 
Presteren Resultaatgericht Resultaatgericht 
Analyseren - Analytisch 

 Conceptueel denken 

Beschouwen - - 
Faciliteren Luisteren Luisteren 

Sensitiviteit  
Beïnvloeden Communiceren Communiceren 

Optreden Optreden 
Besturen - - 
Vertrouwen wekken Integriteit - 

Betrouwbaarheid  

Tabel 7.h: Vergelijking tussen klant en adviseur over benodigde competenties in de 
adviessituatie 
 
De overeenkomsten tussen klanten en adviseurs zitten op de competenties: resultaatgericht, 
luisteren, communiceren en optreden.  
De competentie resultaatgericht is beschreven als: ‘Handelingen en besluiten richten op het 
daadwerkelijke realiseren van beoogde resultaten. Denkt vooruit’. Wellicht heeft deze 
competentie te maken met de waardering voor het structurerende gedrag tijdens de 
adviessituatie (zie paragraaf 7.4.1). ‘Resultaatgericht zijn’ is een competentie die nodig is 
voor een expertmatige aanpak en voor de hardere interventies (zie paragraaf 6.5.1). In deze 
fase van het adviesproces lijken klanten behoefte aan een perspectief op hun situatie te 
hebben. Daar mag best wat expertmatige uitstraling bij zitten. Zolang de klant ‘respectvol’ 
benaderd wordt en de adviseur ‘aangesloten is’. Daarbij vinden de klanten de competenties 
flexibiliteit, luisteren, sensitiviteit, communiceren, optreden, integriteit en betrouwbaarheid 
van belang. 
 
Opmerkelijk is dat klanten vier competenties belangrijk vinden die de adviseurs niet 
noemen: flexibiliteit, sensitiviteit, integriteit en betrouwbaarheid. In de feedback op het 
verloop van het adviesproces en het gedrag van de adviseur waren dit ook belangrijke items 
(zie paragraaf 7.4.1). Star, inflexibel gedrag wordt niet op prijs gesteld; evenals weinig 
empathie. 
 
Adviseurs geven aan dat zij de competenties durf en onafhankelijkheid uit het domein 
ondernemen willen laten zien. Dit zijn competenties die bij een expertmatige aanpak nodig 
zijn. Adviseurs vinden ook dat ze de competenties analytisch en conceptueel denken willen 
laten zien. Dit zijn competenties die vanuit klantperspectief niet zo snel in de mond worden 
genomen maar voor het eigen professionele optreden vanuit het perspectief van de adviseur 
in deze fase wel van belang blijken te zijn. 
 
Tabel 7.i laat zien dat zowel klanten als adviseurs de competentie ‘persoonlijk beroep doen’ 
niet passend vinden in de adviessituatie. Een persoonlijk beroep doen wordt omschreven 
als: ‘het doen van een beroep op de loyaliteit of sympathie van een persoon en/of groep’. 
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Hiervoor bleek dat deze fase van het adviesproces meer is gericht op het winnen van 
vertrouwen en elkaar vinden in een beoogd resultaat en de wijze waarop daaraan moet 
worden gewerkt. Daarbij stellen klanten geen prijs op het omgaan met details en willen 
adviseurs geen marktgericht gedrag (hier veelal geïntepreteerd als ‘commercieel’ gedrag) en 
leiderschapsgedrag laten zien. 
 
Domein Klanten Adviseurs 
Ondernemen - Marktgericht 
Veerkracht tonen - - 
Organiseren - - 
Presteren Omgang met details - 
Analyseren - - 
Beschouwen - - 
Faciliteren Persoonlijk beroep 

doen 
Persoonlijk beroep 
doen 

Beïnvloeden - - 
Besturen - Leiderschap 
Vertrouwen wekken - - 
Tabel 7.i: Vergelijking tussen klant en adviseur over competenties die adviseurs niet moeten 
laten zien. 
 

Effectiviteitscriteria van belang in deze adviessituatie 
In tabel 7.j staat de vergelijking van de effectiviteitscriteria tussen de klanten en adviseurs.  
Vier van de acht genoemde criteria die klanten en adviseurs noemen als ‘belangrijk in deze 
adviessituatie’ komen overeen. Klanten en adviseurs hechten waarde aan de mate van 
beider betrokkenheid (procescriterium), de mate waarin het cliëntsysteem participeert 
(formeel criterium) en de mate waarin het cliëntsysteem dichter bij een beslispunt is 
gebracht (inhoudelijk criterium). Beiden vinden het niet passend dat in deze adviessituatie 
van een specifieke methode gebruik wordt gemaakt. 
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Formele criteria: Klanten Adviseurs 
1. De mate waarin de doelen worden bereikt.   
2. De mate waarin een oplossing is gevonden voor het probleem.   
3. De mate waarin deskundigheid aan de kant van de adviseur is ingebracht. +  
4. De mate waarin vooraf gestelde taken worden uitgevoerd.   
5. De mate waarin het cliëntsysteem participeert in de opdracht. + + 
6. De mate waarin vereiste bronnen en middelen worden gebruikt.   
7. De mate waarin een gegeven tijdpad is gevolgd.   
8. De mate waarin een gegeven budget is gevolgd.   
Inhoudelijke criteria   
1. De mate waarin er door het cliëntsysteem is geleerd. +  
2. De mate waarin het cliëntsysteem dichter bij een beslispunt is gebracht; de 
mate waarin belangen dichter bij elkaar zijn gebracht. 

+ + 

3. De mate waarin de samenwerking/sfeer/wijgevoel is verbeterd; de mate 
waarin er een betere communicatie is. 

 + 

4. De mate waarin het cliëntsysteem doeltreffender/efficiënter/planmatiger 
is gaan werken. 

  

5. De mate waarin er in het cliëntsysteem beweging/energie/creativiteit/ 
kaderverruiming tot stand is gebracht. 

 + 

Proces criteria:   
1. De mate waarin een specifieke methode is gebruikt. - - 
2. De mate waarin gaandeweg de aanpak wordt ontwikkeld.    
3. De mate waarin de adviseur en het cliëntsysteem gelijkwaardig zijn.   
4. De mate waarin de adviseur het cliëntsysteem concrete aanwijzingen geeft 
over wat moet gebeuren. 

  

5. De mate van frequente communicatie tussen adviseur en cliëntsysteem.   
6. De mate van betrokkenheid van adviseur en cliëntsysteem bij het 
advieswerk. 

+ + 

Tabel 7.j: Vergelijking tussen klant en adviseur over de effectiviteitscriteria die in deze 
adviessituatie van toepassing zijn.  
(+ = effectiviteitscriteria die van toepassing zijn als 13 of meer klanten en 15 of meer 
adviseurs het criterium benoemen;  
- = effectiviteitscriteria die niet van toepassing zijn als 10 of meer klant en 13 of meer 
adviseurs dit zo benoemen) 
 
Het perspectiefverschil tussen klant en adviseur uit zich in de verwachting van de klant dat 
de adviseur deskundigheid inbrengt en de behoefte van de klanten om te leren. De adviseurs 
leggen meer nadruk op de mate waarin er bij de klant betere communicatie is en er bij de 
klant beweging en energie teweeg is gebracht. 
 
Verwachtingen klant en voornemen adviseur 
In tabel 7.k staat de vergelijking tussen de verwachtingen van de klant en de voornemens 
van de adviseur. Klanten willen een stap verder komen: een perspectief, waar ieder achter 
staat. Daarnaast verwachten klanten dat de adviseur laat zien dat hij/zij (1) zich aan de 
organisatie wil verbinden, zowel ten aanzien van het probleem als de mensen en dat (2) de 
adviseur zijn/haar expertise toont en daardoor aan geloofwaardigheid wint. 
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Wat klanten verwachten Wat adviseurs zich voornemen 
Een perspectief krijgen: een aanpak, een beeld 
over de toekomst, suggesties (12x) 

Presenteren / overtuigen: de analyse, de aanpak, 
het beeld van de situatie (11x) 

Verbinding van de adviseur met het probleem en 
met de organisatie: oprecht, geen façade, 
‘samen met ons’, steun geven, respect tonen 
voor de situatie en de mensen (9x) 

Contact krijgen met klanten (11x) 

Een eigen interpretatie van de situatie waarmee 
getoond wordt dat de adviseur expertise in huis 
heeft: deskundig, geloofwaardig, branchekennis 
(7x) 

Draagvlak krijgen (5x) 

Een collectieve beweging creëren: verlamming 
doorbreken, niemand moet afhaken (4x) 

Eigen inzicht (van de adviseur) vergroten (5x) 

Structuur geven (3x) Met de klant onderzoeken: situatie, eigen rollen, 
bewustzijn, inzicht (5x) 

  
Geen/niet:  
- vage verhalen;  
- de superdeskundige uithangen; 
- overnemen;  
- partij kiezen; 
- alleen interesse in het bedrijf – ook in mij;  
- ‘ons met een ervaring laten zitten’.  

Ook genoemd:  
Voornemens ten aanzien van eigen gedrag, 
zoals: 
- rustig, niet haasten 
- goed samenwerken met collega adviseur. 
De opdracht verkrijgen (3x bij Smid-adviseurs) 

Tabel 7.k: De vergelijking tussen verwachtingen van de klant en de voornemens van de 
adviseur.  (Klanten N = 15 en adviseurs N = 18.)  
 
De meeste adviseurs benoemen hun voornemens primair gericht op wat het adviesteam 
doet en van het MT wordt verwacht. Een voorbeeld: ‘Mijn voornemen is dat we (als 
adviesteam) commitment voor ons plan van aanpak krijgen van het MT. We presenteren de 
situatie en de knelpunten. Ik wil het inzicht van het MT vergroten en tegelijkertijd mijn eigen 
inzicht vergroten en testen hoe open het MT in het proces staat.’. Een enkele adviseur 
verwoordt de voornemens meer vanuit de beleving van de klant of de gezamenlijkheid van 
klant en adviseur. Als voorbeeld: ‘Mijn voornemen is dat we reflecteren op de situatie en 
ieders eigen rol daarin. Ook de sense of urgency; dat we snel aan de slag moeten. Ik wil een 
constructieve sfeer creëren en uitstralen ‘we zetten de schouders eronder’. 
 
Adviseurs zijn enerzijds bezig met peilen, aftasten en contact proberen te krijgen met de 
klant en anderzijds met het over de bühne brengen van hun bevindingen en ideeën. Klanten 
willen verbinding met de adviseurs ervaren en verwachten daadkracht op de inhoud / 
materie. Deze verwachtingen van de klant en de voornemens van de adviseur sluiten elkaar 
op voorhand niet uit. Vooral het punt van de klant ‘samen met ons’ en het voornemen van 
de adviseur om contact te krijgen, zouden elkaar kunnen versterken. Maar uiteindelijk kan 
het gaande het adviesproces anders lopen als gedacht. Als voorbeeld: een adviseur met 
voornemens die in taalgebruik dicht bij de verwachtingen van de klant komt, zoals in tabel 
7.l staat benoemd, lukt het niet om deze voornemens te realiseren. Hoewel het voornemen 
behoorlijk krachtig is (de sterkte van het voornemen is 69, waarbij 12 het minimum en 84 
het maximum is), is het niet uit te voeren. De adviseur beschrijft na de adviessituatie: ‘De 
veronderstelling dat ze bereid zouden zijn beide een eigen standpunt in te nemen, was niet 
waar. Ook de veronderstelling dat ze beide bereid zouden zijn een totaaloplossing te 
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formuleren, klopte niet. Ik ben volledig uit mijn rol gevallen: wel oordelen, de les lezen en 
niet uit laten praten.’. 
 
Verschil in waardering over het verloop van de interactie 
In dit onderzoek wordt in de paragrafen 7.4.1 en 7.4.2 de waardering door de klant als 
uitgangspunt genomen. Adviseurs hebben echter ook een beeld over hun eigen effectiviteit. 
Interessant is of dit beeld overeenkomt met het beeld van de klant. In tabel 7.l staat 
weergegeven of de adviseurs een gelijkluidend of verschillend beeld hebben ten opzichte 
van de klant. Aangezien direct na afloop van de adviessituatie (nog voor de feedback van de 
klanten) en na een aantal weken tijdens het interview op basis van de gehele dataset de 
eigen effectiviteit ter sprake is gekomen, staat in tabel 7.l het oordeel over eigen effectiviteit 
op deze twee onderzoeksmomenten weergegeven. 
 
Vergelijking klant - 
adviseur 

Effectief Genuanceerd 
effectief 

Contra- 
effectief 

Totaal 

Direct na afloop  Missing: 1  1 

Gelijk beeld 4 2 5 11 
Verschillend beeld 3 2 1 6 
Na enkele weken ahv 
dataset 

    

Gelijk beeld 5 5 6 16 
Verschillend beeld 2   2 

Tabel 7.l: Beoordeling door de adviseur in vergelijking met die van de klant; direct na afloop 
van de adviessituatie en enkele weken later aan de hand van de dataset. 
 
Je zou verwachten dat adviseurs die door de klant positief zijn beoordeeld (gelabeld als 
effectief) zichzelf ook positief beoordelen. Zij hebben echter niet altijd hetzelfde beeld als de 
klanten. Drie adviseurs zijn direct na afloop kritischer op zichzelf dan dat de klanten zijn. Bij 
twee adviseurs blijkt dat na enkele weken nog zo te zijn. Zoals in tabel 7.m te zien is, komt 
dat omdat ze niet tevreden zijn over hun voorbereiding. Daarbij moet worden aangemerkt 
dat de voorbereiding in tijd gelimiteerd was. De adviseurs zaten in een ‘pressure cooker’, 
waarbij ze in hoog tempo keuzen moesten maken. Desondanks vinden de adviseurs dat ze 
de voorbereidingstijd beter hadden kunnen benutten. 
 
De als contra-effectief beoordeelde adviseurs zijn zich bijna allemaal direct na het 
adviesgesprek bewust van hun minder geslaagde optreden en prestatie. De uitzondering is 
de adviseur die op het moment van de adviessituatie niet in goeden doen was. Tijdens het 
reflectie-interview vertelt hij, dat hij direct na de adviessituatie ziek is geworden en op het 
moment van het interview weer probeert te integreren.  
 
De adviseurs met een minder goede beoordeling benoemen als redenen waarom hun 
aanpak niet slaagde deels de punten die de klanten ook benoemen: te weinig flexibiliteit, 
onduidelijkheid in het adviesteam en eenrichtingsverkeer (zie tabel 7.m). Er komen ook 
redenen voor die Ajzen benoemt voor het niet uitvoeren van gepland gedag (zie paragraaf 
7.1.1). Dat betreffen: de veronderstellingen klopten niet en er kwam nieuwe informatie op 
tafel. Beide situaties vergen van de adviseur dat hij/zij zich aanpast en de flexibiliteit op kan 
brengen om het voorgenomen pad te verlaten. 
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Gepoogd te doen door adviseur Waarom het slaagde Waarom het niet slaagde 
Adviseurs: ‘effectief’ 
Luisteren, voelen, inzicht krijgen 
(4x) 

We werkten goed samen (4x) Onderdeel nog niet goed 
genoeg voorbereid (2x) 

Presenteren en verkopen Goede voorbereiding (2x)  
Zekerheid/stevigheid uitstralen We stonden open, sloten aan 

(2x) 
 

Klik met de klant Concentratie  
Acceptatie voor aanpak We bleven aan de bal  
Bewustwording creëren   
Vertrouwen   
Confronteren   
Enthousiasmeren   
Adviseurs: ‘genuanceerd effectief’ 
Confronteren (4x)  Energie, sfeer, ruimte (3x) Onvoldoende voorbereiding (2x) 
Luisteren ruimte geven (4x) Doel voor ogen gehouden Reactie op de klant niet passend 

(2x) 
Klant meekrijgen (3x) Positioneren èn aansluiten Te weinig doorgevraagd 
Informatie verkrijgen (2x) Gesprekpartners reageerden 

zoals verwacht 
Onduidelijke procedures 

Op de tijd letten Samenwerking in team ging 
goed 

 

Focus houden   
Adviseurs: ‘contra-effectief’ 
Overzicht geven, geloofwaardig 
(3x) 

Woordgebruik sloot aan Te weinig flexibel 

Confronteren (2x) Leiding gehouden (achteraf: 
dit was een ‘verkeerde 
antenne’) 

Teamonduidelijkheid (rol of 
aanpak) 

Commitment creëren Voldoende ruimte voor 
creativiteit 

Tijdsdruk 

Herkenning live delen  Eenrichtingsverkeer 

Open vragen stellen  Veronderstellingen klopten niet 

Actief luisteren  Uit rol gevallen 

Creativiteit (2x)  Niet aan aanpak gehouden 

Positieve sfeer, wij-gevoel (2x)  Nieuwe informatie 

Tabel 7.m Wat adviseurs hebben gepoogd te doen tijdens de adviessituatie, of het al dan 
niet lukte en waarom, per categorie adviseur. 
 
Adviseurs die door klanten zowel met positieve als negatieve punten zijn beoordeeld 
(genuanceerd effectief) hebben direct na afloop zowel een verschillend als een gelijkend 
beeld vergeleken met de perceptie van de klant. Na enkele weken, tijdens het reflectie-
interview, hebben degenen die een verschillend beeld hadden, hun beeld bijgesteld. Daarbij 
moet wel opgemerkt worden dat deze ‘genuanceerd effectieve’ adviseurs het sowieso 
moeilijk blijken te vinden om naar de eigen effectiviteit te kijken. Een adviseur zegt 
bijvoorbeeld tijdens het interview aan de hand van de dataset: ‘Ik ga sterk af op wat zij (de 
klanten) als goed ervaren, terwijl ik er zelf minder idee van had’. We komen daar in 
paragraaf 7.4.4. bij het onderwerp ‘zelfreflectie’ op terug. 
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Aan de adviseurs is direct na afloop van de adviessituatie gevraagd wat ze gepoogd hebben 
te doen en of dit geslaagd is of niet (en waarom). Tabel 7.m geeft weer hoe de adviseurs op 
de vragen hebben gereageerd. Tussen haakjes staat het aantal maal dat het punt voor komt. 
In dit adviesgesprek in diagnostische fase met overgang naar de planvormingsfase hebben zij 
enerzijds geprobeerd om te luisteren en ruimte te geven en anderzijds wilden zij hun klanten 
confronteren met de bevindingen of de mening van de adviseur. Er zit geen groot verschil in 
de voorgenomen acties tussen de 3 categorieën adviseurs en ook geen verschil met hoe 
Kubr c.s. deze fasen typeert (zie paragraaf 3.3.1). 
 
Of de acties slagen, heeft volgens de adviseurs vooral te maken met een goede 
samenwerking in het team, het ‘open staan’ voor de klant en met een goede voorbereiding. 
Het open staan voor de klant en de goede samenwerking in het team worden door klanten 
ook op prijs gesteld (zie paragraaf 7.4.1). Als de acties niet slagen, is dat aan een variëteit 
van oorzaken te wijten. De lijst van waarom de acties niet slaagden, is bij de als contra-
effectief gelabelde adviseurs het langst. 
 
Verschillen niet extreem 
Deze paragraaf geeft op een aantal punten zicht op de overeenkomsten en verschillen 
tussen klant en adviseur. Die verschillen zijn er maar ze zijn niet extreem. Klanten willen 
deskundige en betrokken adviseurs die hun probleem helpen verhelderen en oplossen. 
Adviseurs willen hun inzichten en expertise ‘kwijt’ en dat op een helpende manier doen. Of 
deze match slaagt, is niet zozeer afhankelijk van opvattingen voorafgaand aan het 
adviesgesprek of een verschil in perceptie in de waardering van het gesprek.  
 
Op basis van de voorgaande paragrafen constateren we dat het verloop van het 
adviesgesprek en de waardering ervan, meer afhankelijk is van de kritische momenten in 
interactie, die we in paragraaf 7.4.2 bespraken, dan van de verschillen tussen opvattingen 
over belangrijke competenties, effectiviteitscriteria of voornemens en verwachtingen. In een 
moment van een seconde kan een gesprek een andere wending nemen – een positieve of 
negatieve wending. Onverlet latend dat een adviseur zich goed heeft voorbereid en dat de 
visies van de adviseur en de klant overeenkomen over wat in het adviesgesprek wel en niet 
moet gebeuren. In het proces van interactie is er een dun ‘scheidslijntje’ tussen acceptatie 
en non-acceptatie. Als voorbeeld: de adviseur die zich ‘niet uit het veld laat slaan’ kan ook 
als ‘star en weinig flexibel’ worden beoordeeld. Belangrijk is dat de adviseur vaardigheden 
heeft, waardoor hij/zij (1) aansluit bij de klant, (2) zorgt voor inzichtgevende momenten 
tijdens het adviesgesprek en (3) dat in samenspel met de collega-adviseur weet te doen.  
 
In de volgende twee paragrafen gaan we specifiek op de reflectie door de adviseur in. We 
willen bekijken hoe adviseurs reflecteren en of er een aanwijzing is voor een verschil in de 
mate van reflectie in actie (zelfmonitoring) en de waardering door de klant. 
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7.4.4 Hoe adviseurs reflecteren 
 
Tijdens de theoretische verkenning in paragraaf 7.1.2 hebben we stil gestaan bij de timing 
van reflectie. We hebben vier momenten van reflectie onderscheiden: je kunt voorafgaand 
aan een situatie reflecteren, tijdens de situatie, achteraf en op het reflectieproces zelf veelal 
met anderen (reflection on reflection in action). Voor het meten van het reflecterend 
vermogen tijdens een situatie hebben we de self-monitoring vragenlijst van Snyder en 
Gangestad gebruikt. Dit instrument meet de mate waarin mensen tijdens interactie hun 
gedrag en aanwezigheid (presentie) kunnen observeren, bijsturen en controleren. We zullen 
de onderzoeksresultaten voor deze aspecten van reflectie nu bespreken. 
 
Mate van zelfreflectie 
De gehanteerde vragenlijst van Snyder en Gangestad over ‘self-monitoring’ bestaat uit 18 
stellingen, die met waar of niet waar worden beantwoord. De sleutel bepaalt de mate van 
zelfreflectie: 
Zeer laag : 0 – 7 punten. 
Laag  : 8 – 10 punten. 
Hoog  : 11 – 12 punten. 
Zeer hoog : 13 – 18 punten. 
Tabel 7.n geeft de mate van zelfreflectie (in actie) aan in de groep van 18 adviseurs (cases) 
uit dit onderzoek. 
 
Zelfreflectie Zeer laag Laag Hoog Zeer hoog 
Aantal adviseurs 3 4 4 7 
Tabel 7.n Mate van zelfreflectie onder de adviseurs uit dit onderzoek. 
 
Tijdens de interviews hebben we gevraagd of de adviseurs hun score herkennen (de 
meesten konden de score plaatsen) en hoe ze hun mate van zelfreflectie ervaren. Over dat 
laatste geven we nu de rode draad uit de interviews: 
Het hebben van hoog reflecterend vermogen wordt lang niet altijd als prettig en positief 
door de adviseurs ervaren. Ze merken tijdens de reflectie-interviews op dat ze zichzelf soms 
als te kritisch ervaren. Ze merken dat reflectie kan afleiden van de interactie en dat de 
reflectie hen juist minder effectief maakt. Ze missen dan belangrijke onderdelen van het 
gesprek of hebben onvoldoende aandacht voor de dynamica tussen klanten. Klanten kunnen 
dat opmerken. De adviseur lijkt afwezig, terwijl de adviseur hard aan het werk kan zijn maar 
dan voornamelijk in zijn/haar eigen hoofd. Deze adviseurs benoemen hun hoge mate van 
zelfreflectie veelal als een kracht en een zwakte. Ze proberen die zwakte te omzeilen door 
zich bewust op het hier en nu te concentreren of door zich aan te leren dat ze hun 
gedachten hardop uitspreken. 
 
De adviseurs uit ons onderzoek die een lage mate van reflecterend vermogen hebben, 
weten vaak wel dat dat het geval is. Ze geven aan dat ze het moeilijk vinden om een beeld 
over zichzelf te krijgen. Veelal zijn ze hiermee in hun werk geconfronteerd. Ze proberen met 
hun collega’s afspraken te maken tijdens een opdracht: als ze de aansluiting met de klant 
missen moet de collega ingrijpen. Anderen weten op grond van hun ervaring dat als een 
gesprek stroever loopt, dat ze daarbij stil moeten staan. 
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Mate van zelfreflectie en momenten van reflectie 
De combinatie tussen de momenten van reflecteren en de mate van zelfreflecterend 
vermogen staat weergegeven in tabel 7.o. Bij het reflecteren tijdens de actie wordt een 
onderscheid aangebracht of de adviseurs dat lastig vinden of niet. In de tabel geeft de 
laatste kolom zicht op de toelichting die de adviseurs over hun wijze van reflecteren geven. 
 
Reflecterend 
vermogen 

Vooraf Tijdens Achteraf Met 
anderen 

Opmerkingen 
Lastig Normaal 

Zeer Laag 
(N=3) 

1 soms - - 3 -  Ik heb geen concreet begrip 
over zelfreflectie. 

 Moeilijk om een beeld over 
mezelf te krijgen 

Laag 
(N=4) 

1 soms 2 1 soms 3 1  Reflectie tijdens interactie 
kost veel energie. 

 Ik weet van mijzelf dat 
reflectie een 
aandachtspunt is en 
probeer er bewuster mee 
om te gaan 

Hoog 
(N=4) 

1 1 3 4 2  Ik ben reflectie achteraf 
aan het minderen; ik was te 
kritisch op mezelf. Reflectie 
vooraf doe ik niet meer: zet 
mezelf anders vast. 

 Er speelt zich veel af in mijn 
hoofd. Soms hoor ik van 
anderen: waar was je nou? 

Zeer Hoog 
(N=7) 

6 
1 soms 

3 4 6 3  Het slapeloze nachten-
effect 

 Denken is gevaarlijk. Je zit 
in je eigen hoofd en mist 
het gesprek. 

 Er zit ook een nadeel aan 
een hoge score. Je bent 
altijd op verschillende 
niveaus aan het denken. 

 Zelfreflectie is mijn kracht 
en mijn valkuil. 

 Ik kan een eeuwigheid 
analyseren en doordenken. 

 Ik neem mezelf maar niet al 
te serieus. 

Totaal 10 14 (6+8)  16 6  

Tabel 7.o De combinatie van de momenten van reflecteren en de mate van reflecterend 
vermogen, met illustrerende opmerkingen. 
 
Tabel 7.o laat zien dat adviseurs met een laag en zeer laag reflecterend vermogen 
voornamelijk achteraf reflecteren. Tijdens de reflectie-interviews viel op dat zij moeite 
hebben om zich een beeld bij het reflecteren te vormen (wat het is). 
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Het is opvallend dat adviseurs met een hoog en zeer hoog reflecterend vermogen frequenter 
aangeven dat zij voorafgaand aan de adviessituatie reflecteren, vergeleken hun collega’s. Bij 
adviseurs met een hoog reflecterend vermogen is het ook opvallend dat zij aangeven dat het 
hebben van deze kwaliteit ‘niet altijd een pretje is’ (zie opmerkingen in tabel 7.o). Een valkuil 
voor deze adviseurs is, dat zij in hun gedachten blijven hangen en niet tot een actie kunnen 
komen. 
 
Adviseurs in dit onderzoek reflecteren het meest tijdens (14 maal) en na (16 maal) de 
interactie. Het is opmerkelijk dat reflectie tijdens interactie door 6 van de 14 adviseurs als 
zwaar, moeilijk en energievretend wordt ervaren. Het reflecteren met anderen komt het 
minst voor (6 maal) en wordt door adviseurs met name benoemd als manier van reflecteren 
om te leren, te ontwikkelen en betekenis aan gedrag te verlenen. 
 
Mate van zelfreflectie en beoordeling door de klant 
We zullen nu de mate van zelfreflectie combineren met de waardering door de klant (tabel 
7.p). In de bespreking van deze resultaten zullen we ook aangeven wat de adviseurs tijdens 
de reflectie-interviews, een aantal weken na het adviesgesprek, over hun wijze van 
reflecteren in relatie tot de uitkomsten vinden. 
 
Zelfreflectie Effectief Genuanceerd 

effectief 
Contra-effectief Totaal 

Zeer laag - 2 1 3 
Laag 1 2 1 4 
Hoog 1 1 2 4 
Zeer hoog 5 - 2 7 
Totaal 7 5 6 18 

Tabel 7.p: De combinatie van de mate van zelfreflecterend vermogen en de waardering door 
de klant. 
 
De als effectief gewaardeerde adviseurs hebben relatief gezien een hoge score op self-
monitoring. De adviseur die een lagere score heeft, zit overigens op het randje: een score 10 
die net in de categorie laag valt. De als genuanceerd effectief gewaardeerde adviseurs 
hebben relatief een lage score op self-monitoring. De adviseur die hier hoog scoort zit ook 
op het randje: een score 11, die net in de categorie hoog valt. 
 
In algemene zin is voor dit onderzoek te concluderen dat de adviseurs die als effectief zijn 
gewaardeerd een hoog en zeer hoog reflecterend vermogen hebben. Maar het omgekeerde 
is niet het geval: adviseurs met hoog reflecterend vermogen zijn niet altijd effectief, want 
adviseurs met een hoog/zeer hoog reflecterend vermogen kunnen ook kritisch beoordeeld 
worden. Vier van de 11 adviseurs met een hoge en zeer hoge score op self-monitoring zijn 
als contra-effectief gewaardeerd. Deze adviseurs (hoog reflecterend vermogen en 
gewaardeerd als contra-effectief) kunnen direct na de interactie en tijdens het reflectie-
interview aanwijzen waar het mis ging in de adviessituatie en waarom. Ze verklaren de 
overwegend negatieve waardering van de klanten door: 

 Het ‘eigen falen’; bijvoorbeeld: ‘de neiging om direct te reageren is een valkuil van mij’, 
‘ik heb teveel gesloten vragen gesteld’ en ‘volledig uit mijn rol gevallen’. 
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 De situatie; bijvoorbeeld ‘het was vreemd om met iemand samen te werken die je 
nauwelijks kent’. 

 
Adviseurs die als genuanceerd effectief worden gewaardeerd, hebben relatief gezien een 
lagere mate van zelfreflecterend vermogen. Van de drie adviseurs die een zeer lage score op 
self-monitoring hebben, geven twee adviseurs tijdens het reflectie-interview aan dat zij het 
moeilijk vinden om over hun eigen bijdrage aan het adviesproces een oordeel te geven. De 
derde adviseur reflecteert wel op het handelen van het team en de klant maar niet op 
zichzelf. 
 
Adviseurs met een zeer hoog reflecterend vermogen zijn na de adviessituatie kritisch op 
zichzelf. Het zit ze dwars als een onderdeel uit het adviesproces minder goed is gegaan dan 
ze zouden willen, ook als ze als goed zijn beoordeeld door de klanten. Ze ‘kauwen’ na op de 
feedback van de klanten. Deze adviseurs hebben tijdens het reflectie-interview een 
uitgesproken mening over wat goed en minder goed ging tijdens het adviesproces en wijzen 
dit in het transcript aan. 
 
Als onderzoeksvraag hebben we geformuleerd of er aanwijzingen zijn dat een hoge mate van 
reflecterend vermogen een hogere klantwaardering oplevert. Uit het voorgaande blijkt dat 
bijna alle adviseurs die positief door de klanten zijn beoordeeld, een hoog reflecterend 
vermogen hebben. Maar een hoog reflecterend vermogen betekent niet per definitie een 
positieve waardering door de klant. In de groep deelnemende adviseurs die een negatieve 
waardering van de klanten krijgen, blijken zowel hoge als lage scores op zelfreflecterend 
vermogen voor te komen.  
 
Momenten van reflectie en beoordeling door klant 
Tenslotte combineren we het moment van reflectie met de waardering van de adviseur door 
de klant (zie tabel 7.q). 
 
Moment van 
reflecteren 

Effectief  
(N=7) 

Genuanceerd 
effectief (N=5) 

Contra-effectief  
(N=6) 

Totaal 

Vooraf 5 1 4 10 
Tijdens 7 3 4 14 
Achteraf 7 5 4 16 
Leren met 
anderen 

5 - 1 6 

Tabel 7.q: De momenten van reflecteren gecombineerd met de waardering door de klant. 
 
De adviseurs die als effectief zijn gewaardeerd, reflecteren op meerdere momenten. Al deze 
adviseurs reflecteren tijdens de adviessituatie en achteraf. Maar ook voorafgaand aan de 
adviessituatie zijn zij met de adviessituatie bezig. Vijf van de zeven adviseurs geven aan dat 
zij, naast het individueel reflecteren, dat ook met anderen doen en anderen om feedback 
vragen. Deze adviseurs plaatsen reflecteren in een leer- en ontwikkelbenadering (vergelijk 
met Schön in paragraaf 7.1.2). 
 
De adviseurs die als genuanceerd effectief zijn gewaardeerd, reflecteren het meest achteraf. 
Dit is de meest voorkomende wijze van reflecteren volgens Van den Berge (zie paragraaf 
7.1.2). Geen van de adviseurs benoemt het reflecteren met anderen. 
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De adviseurs die als contra-effectief zijn gewaardeerd reflecteren op verschillende 
momenten maar het minst met anderen. Vermoedelijk komt deze variatie door de 
verschillen in mate van zelfreflecterend vermogen in deze categorie.  
 
Voor de goede orde vermelden we dat we hebben gekeken of er patronen zijn te 
onderkennen tussen de leeftijd van de adviseur en het aantal ervaringsjaren in relatie tot het 
reflecterend vermogen of het moment van reflecteren. Die patronen zijn slechts heel 
beperkt waar te nemen: de zeven adviseurs die zeer laag of laag op de mate van 
reflecterend vermogen scoren, hebben allen een ‘harde’, vrij exacte wetenschappelijke of 
(post)HBO-opleiding gedaan. Er zijn echter onder de adviseurs die hoog of zeer hoog op 
reflecterend vermogen scoren, ook adviseurs die een exacte opleiding hebben genoten. 
 
In de volgende paragraaf zullen we naar nog een aantal kenmerken van de adviseur en de 
beoordeling van klanten kijken. 
 
 

7.4.5 Kenmerken van adviseurs en beoordeling van klanten 
 
In de laatste paragraaf over de resultaten van het onderzoek naar de interactie tussen klant 
en adviseur zullen we een aantal kenmerken van de adviseurs langs lopen. Aan de hand van 
de vragenlijsten kunnen we mogelijk patronen en aanwijzingen voor relaties met de 
beoordeling door de klant benoemen. We kunnen geen significante verbanden aantonen, 
daarvoor is het aantal waarnemingen te laag. 
We beginnen bij de sterkte van het voornemen van de adviseur voordat hij/zij aan het 
adviesgesprek begint en gaan daarna door met de opvatting over effectiviteit, de 
competenties en algemene kenmerken (leeftijd, opleiding en werkervaring). 
 
Het voornemen van de adviseur 
De sterkte van het voornemen is conform de theorie en de instrumentering van Ajzen 
gemeten op attitude, subjectieve norm en waargenomen gedragsbeheersing (zie paragraaf 
7.1.1). De sterkte van het voornemen is minimaal 12 en maximaal 84 punten. We gaan ervan 
uit dat een sterkte boven de 60 punten een substantieel sterk voornemen is. 
 
Tabel 7.r laat zien dat hoe sterk het voornemen van de drie categorieën adviseurs is. Er is 
een lichte trend dat bij adviseurs die als effectief worden gewaardeerd, een relatief minder 
sterk voornemen aanwezig is in vergelijking tot de adviseurs die als minder effectief zijn 
beoordeeld. 
 
Sterkte voornemen 44-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 Totaal 
Effectief 3 2 1 1   7 

Genuanceerd effectief   1 2 1 1 5 

Contra- effectief  1 1 2 1 1 6 

Totaal 3 3 3 5 2 2 18 
Tabel 7.r: De sterkte van het voornemen van de adviseur en de beoordeling van de klant. 
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De sterkte van het voornemen zou echter ook met de leeftijd en ervaring van de adviseur te 
maken kunnen hebben. Tabel 7.s laat zien dat de jongere adviseurs een minder sterk 
voornemen hebben dan de oudere adviseurs.  
 

 Sterkte voornemen < 59 Sterkte voornemen > 60 

Leeftijd   
25 – 30 jaar 5 1 
31 – 35 jaar 2 2 
36 – 40 jaar 1 2 
41 – 45 jaar  2 

46 – 50 jaar  1 

51 – 55 jaar  2 

Tabel 7.s: De sterkte van het voornemen en de leeftijd van de adviseur. 
 
Op zich lijkt het logisch dat jongere adviseurs, wiens referentiekader in het advieswerk 
geringer is dan bij de oudere adviseurs, een minder krachtig voornemen hebben. Interessant 
is dat, zoals hiervoor beschreven, er een lichte trend is dat adviseurs met een minder sterk 
voornemen een positievere beoordeling door de klant krijgen. Dat is wellicht te verklaren 
doordat deze adviseurs zich minder ‘vast’ zetten in de wil hun voornemen uit te voeren. Zij 
zijn daardoor wendbaarder tijdens de adviessituatie. 
 
Opvatting effectiviteitscriteria 
Voorafgaand aan de adviessituatie is de adviseurs gevraagd welke criteria zij relevant en 
belangrijk vinden in het advieswerk (zie paragraaf 7.3). Op een 5-puntsschaal hebben de 
adviseurs aangegeven welke criteria zij in het algemeen voor het advieswerk niet van 
toepassing tot sterk van toepassing vinden. Er is een 3-tal clusters met criteria: de formele 
criteria, over de afspraken en de inrichting van de organisatieadviesopdracht; de 
inhoudelijke criteria, over wat men wil bereiken in de opdracht en de procescriteria, over 
hoe men te werk gaat. 
 
In tabel 7.t staan de opvattingen van de drie categorieën adviseurs over de 
effectiviteitscriteria weergegeven, die in algemene zin (al dan niet) van toepassing zijn in het 
advieswerk.  
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Formele criteria: Effectief Genuanceerd 
effectief 

Contra-
effectief 

1. De mate waarin de doelen worden bereikt. + + + 
2. De mate waarin een oplossing is gevonden voor het 
probleem. 

+ + + 

3. De mate waarin deskundigheid aan de kant van de 
adviseur is ingebracht. 

0 + + 

4. De mate waarin vooraf gestelde taken worden 
uitgevoerd. 

0 + 0 

5. De mate waarin het cliëntsysteem participeert in de 
opdracht. 

+ + + 

6. De mate waarin vereiste bronnen en middelen worden 
gebruikt. 

0 + 0 

7. De mate waarin een gegeven tijdpad is gevolgd. 0 + 0 
8. De mate waarin een gegeven budget is gevolgd. + + 0 
Inhoudelijke criteria    
1. De mate waarin er door het cliëntsysteem is geleerd. + + 0 
2. De mate waarin het cliëntsysteem dichter bij een 
beslispunt is gebracht; de mate waarin belangen dichter bij 
elkaar zijn gebracht. 

+ + + 

3. De mate waarin de samenwerking/sfeer/wijgevoel is 
verbeterd; de mate waarin er een betere communicatie is. 

+ 0 + 

4. De mate waarin het cliëntsysteem 
doeltreffender/efficiënter/planmatiger is gaan werken. 

0 + + 

5. De mate waarin er in het cliëntsysteem beweging/ 
energie/creativiteit/kaderverruiming tot stand is gebracht. 

0 0 0 

Proces criteria:    
1. De mate waarin een specifieke methode is gebruikt. 0 0 - 
2. De mate waarin gaandeweg de aanpak wordt 
ontwikkeld.  

+ 0 0 

3. De mate waarin de adviseur en het cliëntsysteem 
gelijkwaardig zijn. 

0 + + 

4. De mate waarin de adviseur het cliëntsysteem concrete 
aanwijzingen geeft over wat moet gebeuren. 

0 0 0 

5. De mate van frequente communicatie tussen adviseur en 
cliëntsysteem. 

+ + + 

6. De mate van betrokkenheid van adviseur en 
cliëntsysteem bij het advieswerk. 

+ + + 

Tabel 7.t: De opvatting over effectiviteit in het advieswerk in zijn algemeenheid van de drie 
categorieën adviseurs. (+= criterium is van toepassing; 0=neutraal; - = criterium is niet van 
toepassing) 
 
Het meest opvallende patroon in de resultaten is, dat de als genuanceerde effectief 
gewaardeerde adviseurs in het advieswerk meer belang aan de formele criteria hechten, dan 
de andere adviseurs. Het lijkt of deze adviseurs ‘eenmaal afgesproken is afgesproken’ of 
‘kader is kader’ een belangrijk uitgangspunt vinden voor het advieswerk. Ten opzichte van de 
andere adviseurs geldt dat voor: 

 Het uitvoeren van vooraf gestelde taken. 

 Het gebruik van vereiste bronnen en middelen. 
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 Het volgen van het gegeven tijdpad. 
Het belang dat de als genuanceerd effectief gewaardeerde adviseurs aan de formele criteria 
hechten, is misschien als patroon van dezelfde orde als de lagere mate van reflecterend 
vermogen van deze adviseurs. Zij houden zich sterker vast aan kaders en zijn minder geneigd 
om van koers te veranderen. Of zoals één van de adviseurs het uitdrukt: ‘Ik heb redelijk 
graag een verhaal voor ogen’. Het gedrag van deze adviseurs wordt door klanten ook meer 
als ‘inflexibel’ en ‘star’ gepercipieerd. 
 
Alle adviseurs vinden in zijn algemeenheid de volgende zes criteria van toepassing in het 
advieswerk: 

 De mate waarin de doelen worden bereikt. 

 De mate waarin een oplossing is gevonden voor het probleem. 

 De mate waarin het cliëntsysteem participeert in de opdracht. 

 De mate waarin het cliëntsysteem dichter bij een beslispunt is gebracht. 

 De mate van frequente communicatie tussen adviseur en cliëntsysteem. 

 De mate van betrokkenheid van de adviseur en het cliëntsysteem bij het advieswerk. 
 
Deze zes criteria behoren tot de ‘top 8’ die uit het onderzoek van De Caluwé en 
Stoppelenburg komen voor als de door opdrachtgevers, betrokkenen en adviseurs belangrijk 
gevonden criteria in de uitvoering van een opdracht (zie paragraaf 7.1.3). 
 
Competenties 
Voorafgaand aan de dag van het onderzoek is aan de adviseurs gevraagd om een 
competentielijst in te vullen (zie paragraaf 7.3). De adviseurs hebben op een 5-puntsschaal 
aangegeven in welke mate een competentie bij hem of haar aanwezig is. We zullen nu 
bekijken of er een patroon te herkennen is in de waardering door de klant en de 
competenties van de 18 adviseurs. Met andere woorden: worden adviseurs die bepaalde 
competenties zeggen te beheersen positiever gewaardeerd dan adviseurs die deze 
competenties minder goed zeggen te beheersen?  
 
De als effectief gewaardeerde adviseurs scoren zichzelf: 

 In vergelijking tot de andere adviseurs minder uitgesproken positief op de competenties:  
ondernemerschap, plannen, resultaatgerichtheid en risicobewust en de 
basiscompetenties: analytisch en communiceren. 

 Scoren meer uitgesproken positief op de competentie coachen, sensitiviteit en de 
basiscompetenties in het domein vertrouwen wekken. 

 
De als genuanceerd effectief gewaardeerde adviseurs scoren zichzelf: 

 In vergelijking tot de andere adviseurs meer uitgesproken positief op de competentie: 
omgevingsbewustzijn, besluitvaardigheid, consulteren en risicobewust. (De laatste 3 zijn 
competenties in het domein ‘besturen’.) 

 
De als contra-effectief gewaardeerde adviseurs scoren zichzelf: 

 In vergelijking tot de andere adviseurs meer uitgesproken positief op de competenties: 
conceptueel denken, lerende oriëntatie, oordeelsvorming, communiceren en 
overtuigingskracht. 

 En minder uitgesproken positief op de basiscompetentie: integriteit. 
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Uit het voorgaande valt te constateren, dat in deze fase van het adviesproces (diagnosefase 
en begin planvorming) de adviseurs die zichzelf goed vinden in ‘vertrouwen wekken’ het 
goed doen bij de klanten. Adviseurs die hun kracht zien in competenties in het domein van 
het ‘besturen’ (genuanceerd effectief) en ‘analyseren’ en ‘overtuigen’ (contra-effectief), 
worden in deze fase van het adviesproces negatiever gewaardeerd. 
 
In tabel 7.u wordt dit nog een keer zichtbaar gemaakt. Per basiscompetentie wordt 
aangegeven hoe de drie categorieën adviseurs zichzelf hierop scoren. In de tabel is opvallend 
dat de effectief gewaardeerde adviseurs zichzelf laag op de aanwezigheid van competenties 
in het domein analyseren en beïnvloeden scoren en juist hoog in het domein vertrouwen 
wekken. De contra-effectieve adviseurs scoren zichzelf juist hoog op het domein analyseren 
en beïnvloeden. 
 
Domein Basiscompetentie Effectief Genuanceerd 

effectief 
Contra-effectief 

Analyseren Analytisch 0 + + 
Conceptueel denken 0 0 + 
Lerende oriëntatie 0 0 + 
Creativiteit 0 0 0 

Beïnvloeden Communiceren - 0 + 
Optreden + 0 + 
Overtuigingskracht 0 0 + 

Vertrouwen 
wekken 

Integriteit + + 0 
Betrouwbaarheid + + + 
Loyaliteit + 0 0 
Gunstige sfeer 
creëren 

+ 0 0 

Tabel 7.u: De zelfscores van de drie categorieën adviseurs op de basiscompetenties. 
(+=overwegend aanwezig; 0=neutraal; -=overwegend afwezig) 
 
In paragraaf 7.4.1 hebben we beschreven welk gedrag van de adviseurs de klanten al dan 
niet appreciëren (zie tabel 7.d). Gedrag dat op prijs wordt gesteld is: structurerend, kalm, 
vriendelijk en betrokken. Naast het gebrek aan structurering wordt vooral weinig empathie 
als storend door klanten ervaren. Als deze uitkomsten worden gerelateerd aan de score op 
de basiscompetenties van de adviseurs, dan is opvallend dat juist de als effectief gelabelde 
adviseurs zichzelf hoog scoren op: luisteren, sensitiviteit, integriteit, betrouwbaarheid, 
loyaliteit en een gunstige sfeer creëren. Deze competenties hebben veel gemeen met het 
gedrag dat de klanten waarderen. 
 
Leeftijd, geslacht, opleiding en werkervaring  
Als sluitstuk van de exercitie over de patronen in de kenmerken van de adviseur en de 
beoordeling door de klant, wordt gekeken of algemene kenmerken zoals geslacht, leeftijd of 
type opleiding en werkervaring een patroon opleveren. In tabel 7.v staan de kenmerken, de 
beoordeling door de klant en het aantal adviseurs dat deze kenmerken heeft.  
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Kenmerk Effectief Genuanceerd 
effectief 

Contra-
effectief 

Totaal 

Leeftijd     
25 – 30 jaar 4 1 1 6 
31 – 35 jaar 1  3 4 

36 – 40 jaar 2  1 3 

41 – 45 jaar  2  2 

46 – 50 jaar  1  1 

51 – 55 jaar  1 1 2 

    18 

Opleiding     
WO exact 4 4 2 10 
Combi 2 1 4 7 
WO sociaal 1   1 

    18 

Aantal jaar 
werkervaring 

    

1-5 jaar 4 1 1 6 
6-10 jaar 1  3 4 

> 10 jaar 2 4 2 8 
    18 

Geslacht     
Man 5 3 5 13 
Vrouw 2 2 1 5 
    18 

Tabel 7.v: De algemene kenmerken van de adviseurs gerelateerd aan de gepercipieerde  
effectiviteit door de klant. 
 
Er is nauwelijks sprake van een patroon in deze gegevens. Zoals in deze paragraaf eerder is 
aangegeven lijken relatief jongere adviseurs met minder werkervaring wat meer als effectief 
gewaardeerd te worden, dan de oudere, meer ervaren adviseurs. Klanten ervaren enerzijds 
jongere adviseurs als verfrissend maar typeren anderzijds dat ook als: ‘…..jeugdig elan, waar 
risico’s aan vast zitten’. Het is belangrijker om naar het type gedrag te kijken dat wordt 
gewaardeerd dan naar de kenmerken van de adviseur. 
 
Hiermee ronden we het verwoorden van de resultaten af en we gaan nu bekijken welke 
resultaten met behulp van theorie verder geïnterpreteerd en/of onderbouwd kunnen 
worden. 
 
 

7.5 Interpretatie resultaten met behulp van theorie 
 
In paragraaf 7.4 hebben we de resultaten van de empirische fase van ons onderzoek 
weergegeven. De 18 cases zijn geanalyseerd aan de hand van wat de respondenten, klanten 
en adviseurs, tijdens interactie hebben uitgesproken, ons tijdens interviews hebben gezegd 
en wat ze in de vragenlijsten hebben ingevuld. We hebben daardoor een perspectief op ‘wat 
ze doen’ (in termen van verbale activiteiten) en op hun wijze van zien en ervaren gekregen. 
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We gaan nu deze bevindingen aan de literatuur over interactie en gedrag verbinden. Bij het 
uitvoeren van kwalitatief onderzoek wordt dat aanbevolen (zie bijvoorbeeld: Michael Pratt, 
2009). Pratt noemt wat de respondenten zeggen de ‘first-order code’ en wat daarna door de 
verbinding met de literatuur naar voren komt de ‘second-order code’. 
 
Tijdens de inleidende paragraaf over interactie en gedrag (paragraaf 7.1.1.) hebben we 
theorie van Ajzen gebruikt, om te bezien of gedrag is te voorspellen. We zullen de 
onderzoeksuitkomsten bekijken vanuit het perspectief van deze wetenschapper. Daaraan 
voegen we elementen uit de theorieën van Watzlawick, Leary, Bales en Vrolijk toe om nader 
in te zoomen op het verloop van de interactie, het gedrag van de adviseurs en op de 
kritische momenten – de momenten waarin de interactie wezenlijk van karakter verandert. 
Tenslotte gaan we in op ‘interventiestijlen en –niveaus’. We bekijken wat in 
organisatieadviesliteratuur daarover wordt gezegd en hoe interventiestijlen en -niveaus zich 
tot onze resultaten verhouden.  
 
In tabel 7.w staat de samenvatting van de interpretatie van de uitkomsten van het 
onderzoek aan de hand van theorie, die in de paragrafen 7.5.1 tot en met 7.5.3 wordt 
besproken. 
 
Auteur Theorie Interpretatie resultaat onderzoek 
Ajzen  
(1988, 1991) 

Theory of planned 
behavior 

 De sterkte van het voornemen bepaalt het gedrag: 
een sterk voornemen van gedrag beperkt 
benodigde wendbaarheid van de adviseur in 
interactie. 

Watzlawick  
(1974) 

Vijf axioma’s  Axioma 1: niet-communiceren komt niet voor in de 
onderzoeksresultaten. 

 Axioma 2: interactie speelt zowel op inhouds- als op 
betrekkingenniveau. Als de adviseur de 
betrekkingen veronachtzaamt, heeft dat invloed op 
de waardering door de klant. 

 Axioma 3: in het geval er meerdere kritische 
momenten negatief uitpakken, treedt interpunctie 
op van de interacties (aanwijzen van momenten van 
oorzaak en gevolg van de reacties die de betrekking 
in negatieve zin verstoren). 

 Voor axioma 4 (analoge en digitale communicatie) 
zie: Vrolijk.  

 Voor axioma 5 (interactie op basis van gelijkheid of 
verschil): zie Leary en Bales. 

Leary  
(1957) 

Roos van Leary  Horizontale as van vertrouwdheid en affectie 
(tegen-samen): klanten waarderen gedrag van de 
adviseur, dat op het uiterste van de as scoort op 
samen (de vriendelijke, kalme, betrokken adviseur). 

 Verticale as van macht en invloed (boven-onder): 
klanten waarderen gedrag van de adviseur dat 
balanceert rond het middengebied (niet te 
dominant maar ook niet te ondergeschikt). 

Bales  
(1950) 

Symlog – 
groepsobservatie 

 Factor sociaal gedrag: klanten waarderen gedrag 
van de adviseur dat op het uiterste van de factor 
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Auteur Theorie Interpretatie resultaat onderzoek 
scoort bij de dimensie vriendelijkheid (de 
vriendelijke, kalme, betrokken adviseur). 

 Factor prominentie: klanten waarderen gedrag van 
de adviseur dat balanceert rond het middengebied 
tussen de dimensies dominant en ondergeschikt 
(structuur bieden/leiden maar ook aansluiten). 

 Factor beheersing: klanten waarderen gedrag dat 
balanceert rond het middengebied: niet te 
taakgericht maar ook niet ‘onzichtbaar en te weinig 
sturend’. 

Vrolijk  
(2003) 

Gebruik van ruimte 
Niet-verbale technieken 
Verbale luistertechnieken 

 Niet expliciet in ons onderzoek betrokken; wel 
aanwijzingen dat gebruik van ruimte en niet-verbale 
technieken het gespreksverloop beïnvloeden. 

Blake & 
Mouton  
(1976) 

Vijf interventiestijlen  De confronterende en voorschrijvende 
interventiestijl zijn het meest passend in deze fase 
van het adviesproces; de uitkomsten van het 
onderzoek geven aandachtspunten voor de 
interactie (zie 5S-en model in paragraaf 7.6). 

Nathans  
(2002) 

Effectiviteit = f(KxAxM)  De effectiviteitsformule is in te vullen met aspecten 
die klanten in het gespreksverloop waarderen en 
die ze niet op prijs stellen. Het samenspel van de 
adviseurs is een aanvullend aspect op de 
effectiviteitsformule. 

Tabel 7.w: Interpretatie van de resultaten van het onderzoek met behulp van theorie. 
 
 

7.5.1 Gedrag en interactie: Ajzen 
 
Ajzen’s theorie (1988, 1991) richt zich op het voorspellen van gedrag. Ajzen heeft 
aangetoond dat de sterkte van iemands voornemen een indicatie geeft of iemand bepaald 
gedrag uitvoert. De helft van de aan ons onderzoek deelnemende adviseurs had een sterk 
voornemen (zie paragraaf 7.4.5). Deze adviseurs bleken echter in bijna alle gevallen een 
lagere waardering van hun klant te krijgen. Het lijkt erop dat in het organisatieadvieswerk 
sterk voorgenomen, gepland gedrag eerder beperkend dan helpend is in interactie. Tijdens 
interactie is aansluiting door de adviseur bij de klant belangrijk (zie paragraaf 7.4.2) en 
daarvoor is wendbaarheid nodig. De adviseur moet flexibel zijn en inspelen op de situatie 
tijdens interactie.  
Ajzen beschrijft dat gepland gedrag niet wordt uitgevoerd als er tijdens interactie nieuwe 
informatie op tafel komt of als de adviseur de situatie anders heeft ingeschat dan de situatie 
die hij/zij aantreft (Ajzen, 2004). Dat zien wij ook terug in de cases. Een goede voorbereiding 
vinden de adviseurs belangrijk maar het kunnen schakelen tijdens interactie evenzeer (zie 
tabel 7.m). En dat laatste is een aparte vaardigheid en lukt niet altijd even goed. Adviseurs 
met een hoge mate van self-monitoring (zelfreflectie) zien tijdens interactie dat het niet 
goed gaat, maar kunnen bijsturen is een vaardigheid apart (zie paragraaf 7.4.4). 
 
We kunnen de resultaten van ons onderzoek, geïnterpreteerd aan de hand van de theorie 
van de theory of planned behavior (Ajzen), als volgt samenvatten: een sterk voornemen van 
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gedrag lijkt de benodigde wendbaarheid van de adviseur in interactie eerder te beperken 
dan dat het voornemen helpend is. 
 
 

7.5.2 Interactiepatronen: Watzlawick, Vrolijk, Leary en Bales 
 
Deze vier wetenschappers hebben theorieën ontwikkeld over communicatiepatronen tussen 
twee personen en in kleine groepen. Watzlawick heeft vijf communicatieaxioma’s 
ontwikkeld (Watzlawick c.s., 1974). We nemen nu beknopt de axioma’s door en gebruiken 
bij een aantal axioma’s de inzichten van Vrolijk, Leary en Bales en verbinden de inzichten 
met de resultaten van ons onderzoek. 
 
In zijn eerste axioma stelt Watzlawick, dat het onmogelijk is om niet te communiceren. Per 
axioma geeft Watzlawick aan hoe verstoring van de communicatie kan ontstaan. Een 
voorbeeld van een verstoring bij het eerste axioma is als de communicatie eenzijdig wordt 
beëindigd. Dergelijke verstoring komt in ons onderzoek niet voor. Klanten en adviseurs 
willen met elkaar aan de slag. In de resultaten van ons onderzoek zien we wel bij de andere 
axioma’s verstoringen in de communicatie.  
 
In axioma 2 stelt Watzlawick dat communicatie een inhoud- en een betrekkingsniveau bezit. 
Als de relatie tussen personen goed is, is er meer begrip en dat heeft invloed op de inhoud. 
Een verstoring ontstaat als onenigheid over de inhoud op de relatie wordt overgedragen. In 
paragraaf 7.4.3 hebben we het onderstaand voorbeeld gebruikt hoe adviseurs elkaar 
(negatief) kunnen versterken en dit voorbeeld toont ook dat de betrekkingen steeds 
gespannener worden.  
 
Klant X: We beginnen niet vanaf 0. We hebben propositie en klanten, daar vertrekken we. 

We moeten kiezen voor de technologie in de drukkerij. De voorkant doen klanten 
steeds meer zelf. We moeten ook gaan adviseren en niet het wiel opnieuw 
uitvinden. 

Adviseur A: Ja. 
Klant X: We moeten het personeel aan het werk houden. 
Adviseur A: Ja, maar als we zo doorgaan is er na 2 jaar geen werk meer. 
Klant Y: Oh, ja? 
Adviseur B: Ja. 
Klant Y: Is de familie failliet dan? Dat wist ik niet. 
Adviseur B: Als we deze spiraal blijven volgen dan gaan we binnenkort failliet. 
Klant Y: Wat vond directeur W. daarvan, daar ben ik benieuwd naar. 
Adviseur A: Bespreken jullie dat niet in het MT? 
Klant Y: Nou, vooral de manager financiën H. Directeur W is eindverantwoordelijk. 
Adviseur B: Voel jij je niet verantwoordelijk? 
Adviseur A: Blijkbaar niet altijd. Jij (richting klant Y) haalt binnen en jij (richting klant X) maakt 

de kosten. 
Klant X: (Klant X slaat boos zijn vuist op tafel) 

Dat irriteert me! Het is niet alleen maar kosten bij mij! 
 
Zowel klant Y als adviseur A en B, hebben klant X flink op de kast gejaagd. Belangrijk is nu 
hoe de adviseurs ‘terug komen’. Watzlawick onderkent ook een communicatieverstoring, als 
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je probeert de relatie uit de communicatie te houden en in dit voorbeeld dus de verstoring 
met klant X negeert. (In dit geval gaat de communicatie als volgt verder: adviseur B vraagt 
aan de andere klant (klant Y) hoe hij naar de situatie kijkt en benoemt de situatie als ‘lastig’. 
Voor boze klant X lost dat echter niet genoeg op. Hij voelt zich gediskwalificeerd, zal hij later 
zeggen en blijft in boosheid achter.) 
Axioma 2 leert dat het adviesgesprek op inhouds- en betrekkingenniveau in balans moet zijn. 
 
Axioma 3 gaat over interpunctie van interacties: de zender en de ontvanger interpreteren 
hun eigen gedrag als reactie op dat van de ander en dat heeft invloed op de aard van de 
betrekking. Er vindt verstoring van de communicatie plaats als het eigen gedrag 
gerechtvaardigd wordt door het gedrag van de ander. Ook dit mechanisme kunnen we in de 
onderzoeksresultaten terug zien. Bijvoorbeeld in de feedback van klanten (zie ook paragraaf 
7.4.1): 
 
‘Het begon leuk met veel complimenten maar….. dat sloeg om. Het werd belerend en 
diskwalificerend. Het team liet de collega-adviseur aanmodderen. Wij klanten vormden aan het 
einde één blok tegen ‘de gezamenlijke vijand’.’ 

 
Klanten vonden het gerechtvaardigd dat ze als één blok konden optreden, omdat de 
adviseur belerend en diskwalificerend gedrag liet zien. Er ontstond een neerwaartse spiraal 
in de communicatie. Bij de kritische momenten in paragraaf 7.4.2 (tabel 7.f) zien we dat 
terug, als de wending in de interactie negatief uitpakt en de interactie stagneert. 
 
Axioma 4 luidt: mensen communiceren zowel digitaal als analoog. Watzlawick noemt het 
gesproken woord digitale communicatie en niet-verbale uitingen ‘analoog’. Voorbeelden van 
analoog communiceren zijn een lachje, de stoel naar achterschuiven, wegkijken etc. Een 
verstoring in de communicatie kan optreden als de analoge communicatie verkeerd wordt 
geïnterpreteerd of als de analoge en de digitale communicatie niet overeenstemmen. In ons 
onderzoek hebben we niet uitgebreid naar de invloed van de analoge communicatie op het 
verloop van het adviesgesprek gekeken. Dat komt omdat we met transcripten hebben 
gewerkt met voornamelijk digitale communicatie. Een voorbeeld van disfunctionele analoge 
communicatie is te vinden in het samenspel van adviseur A en B (zie paragraaf 7.4.2): 
 
Klant X: Willen jullie MT-vergaderingen bijwonen? 
Adviseur A: Niet bijwonen, wel optimaliseren. 
Klant Y: Ik zie adviseur B heftig knikken. 
Adviseur B:  Wellicht gaan we een vergadering bijwonen. 
Klant Y: De prop is uit de fles….. (snapt er niets meer van) 
 
Dit voorbeeld geeft aan hoe nauw de afstemming tussen de adviseurs steekt. Door het 
verschil tussen de digitale en analoge boodschap, wordt de klant in dit voorbeeld in 
verwarring gebracht. 
 
In het kader van axioma 4 zijn de inzichten van Vrolijk interessant (Vrolijk, 2003). Vrolijk 
geeft aanwijzingen voor niet-verbale technieken. Onder het statement ‘aandacht is de motor 
voor het gesprek’ geeft Vrolijk zes aanwijzingen voor non-verbale technieken in een 
interviewsetting:  
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1. Lichaamsrichting: de schouders van de iter (interviewer) in de richting van de itee 
(geïnterviewde); variatie tussen 0 – 180 graden. 

2. Lichaamshoek: voorovergebogen houding (koetsiershouding); een toegenegen houding 
bevordert de verbale activiteit van de itee. 

3. Hoofdknik: is een belangrijke beloner. Belangrijk is de timing ervan (namelijk bij het afsluiten van 
de zin). 

4. Oogcontact: oogcontact onderhouden wordt als warmer ervaren dan oogcontact vermijden. 
(Niet: staren) 

5. Glimlachen: wordt als sympathieker ervaren dan niet glimlachen (Niet: grijns) 
6. Niet-defensieve lichaamshouding: defensief is benen over elkaar geslagen, armen voor de borst 

gevouwen; semi-defensief is gevouwen handen of voet over been; open is armen en benen raken 
elkaar niet. Open komt sympathieker over dan gesloten. 

Vrolijk geeft ook aanwijzingen over het bewust gebruik maken van ruimte tijdens een 
gesprek en over luistertechnieken. Het gaat te ver om alle aanwijzingen van Vrolijk te 
behandelen maar ze geven handvatten om zowel de digitale als analoge communicatie zo 
goed mogelijk te laten verlopen.  
  
Het vierde axioma van Watzlawick en de aanwijzingen van Vrolijk laten ook een beperking 
van ons onderzoek zien: we betrekken de analoge communicatie nauwelijks bij de resultaten 
van ons onderzoek. Een aantal respondenten gaf tijdens het reflectie-interview ter afsluiting 
van het onderzoek aan, dat zij heel bewust hadden stil gestaan bij het gebruik van de ruimte. 
Of dat de tafelschikking of de opstelling in de ruimte niet goed was en dat dat het 
adviesgesprek negatief had beïnvloed. Er zijn dus aanwijzingen dat analoge communicatie en 
gebruik van ruimte een rol spelen in het verloop van het adviesgesprek; we hebben het 
echter niet expliciet onderzocht. 
 
Tenslotte axioma 5: communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair. 
Daarmee bedoelt Watzlawick dat communicatie op overeenkomsten gericht kan zijn (en 
verschillen kan wegnemen) of juist gericht kan zijn op verschillen - om elkaar aan te vullen. 
Volgens Watzlawick zijn beide nodig. Verstoringen treden op als (1) gesprekspartners alleen 
overeenkomsten zoeken, (2) teveel op hun eigen standpunt blijven staan of (3) gebruik 
maken van hun macht en verschillen niet getolereerd worden. 
 
In ons onderzoek komt het vijfde axioma voor: we zien dat klanten en adviseurs symmetrisch 
en complementair communiceren en we zien ook dat de balans in die symmetrie en 
complementariteit vrij subtiel ligt. Als voorbeeld (zie ook tabel 7.c): klanten appreciëren een 
stevige inhoud, zolang er begrip is voor hun situatie en voor de personen. Verschillen mogen 
– ook stelling nemen en enige vasthoudendheid worden geapprecieerd, zolang het niet star 
en inflexibel overkomt. Deze resultaten uit ons onderzoek laten zien dat er een redelijk dun 
scheidslijntje zit tussen positief en negatief, soepel en stagnatie, versterkend of 
verzwakkend: enige vasthoudendheid maar niet star; stevige inhoud maar wel met begrip. 
Een verstoring in de communicatie is snel gerealiseerd. 
 
We zien die subtiliteit in de balans ook terug bij de kritische momenten in interactie (zie 
tabel 7.f). Inzichtgevende momenten waarbij het kwartje valt omdat de klant of de adviseur 
er eerder anders tegen aan keek, geven een positieve lading aan het gesprek en bevorderen 
de interactie. Maar een dergelijk moment kan ook negatief uitpakken, als klanten ervaren 
dat de adviseur een betekenis geeft (en daaraan vast houdt) die zij niet delen. Evenzeer 
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verstroeft of stagneert het adviesgesprek als de klant zich niet gehoord of serieus genomen 
voelt, omdat de adviseur niet op de (re)actie van de klant in gaat. Klanten vinden 
‘gelijkwaardigheid’ in het adviesgesprek belangrijk.  
 
De subtiliteit in de balans en het belang van gelijkwaardigheid kunnen we nader verkennen 
met behulp van de theorie van Leary en de theorie van Bales. Eerst Leary. Leary heeft een 
model ontwikkeld, dat onder de naam ‘de roos van Leary’ grote bekendheid heeft gekregen 
(Leary, 1957). In essentie bestaat het model uit 2 assen: verticaal de as van macht en invloed 
en horizontaal de as van vertrouwdheid en affectie (zie figuur 7.d).  
  

 
Figuur 7.d: Leary’s Rose (Leary, 1957). 
 
Menselijk gedrag is te duiden op deze twee assen in termen van veel tot weinig. Op de 
horizontale as vertaalt zich dat als: samen-gedrag versus tegen-gedrag. Op de verticale as 
als: boven-gedrag versus onder-gedrag. Leary stelt dat mensen voorspelbaar op elkaar 
reageren, namelijk: samen-gedrag roept samen-gedrag op en tegen-gedrag roept tegen-
gedrag op (Leary noemt dat symmetrisch) en boven-gedrag roept onder-gedrag op en vice 
versa (Leary noemt dat complementair). 
 
In de resultaten van ons onderzoek zien we dat klanten de adviseurs waarderen als ze op de 
as van macht en invloed geen gedrag laten zien op de uitersten. Gelijkwaardigheid is van 
belang. Nadrukkelijk boven-gedrag wordt niet geapprecieerd (‘overdonderend’, ‘niet 
gehoord voelen’) en nadrukkelijk onder-gedrag ook niet (‘weinig sturend’, ‘onzichtbaar’) (zie 
tabel 7.d). 
Op de horizontale as van vertrouwdheid en affectie waarderen de klanten de adviseurs die 
aan de rechterkant van de as zitten: samen. Zowel samen-gedrag richting de klant 
(‘aangesloten’, ‘in gesprek’, ‘gelijkwaardig’) als tussen de adviseurs (‘goed samenwerken’ en 
‘elkaar aanvullen’), zoals uit tabel 7.c blijkt. In de roos van Leary is het gewenste gedrag van 
adviseurs in interactie met hun klant te typeren als ‘helping’ en ‘co-operate’ (zie figuur 7.d). 
 
Het communicatiemodel van Bales heet Symlog (Bales & Cohen, 1979). Symlog staat voor 
System for Multiple Level Observation of Groups. Bales had de veronderstelling dat in 
menselijke face-to-face interactieprocessen met de verbale en non-verbale reacties van 
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groepsleden op elkaar, terugkerende patronen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Symlog is 
een observatiemodel waarmee de bijdragen van alle deelnemers aan het groepsproces 
kunnen worden opgetekend. Bales onderscheidt in het interpersoonlijke gedrag in groepen 3 
factoren: 
1. Prominentie met de dimensies dominant versus ondergeschikt. 
2. Sociaal gedrag met de dimensies onvriendelijk versus vriendelijk. 
3. Beheersing met de dimensies ‘instrumentally controlled’ versus ‘emotionally controlled’ 

(= het al dan niet accepteren van taakgerichtheid van het gevestigd gezag). 
   
De eerste factor heeft de gelijkenis met de verticale as in de roos van Leary (boven-onder). 
Klanten waarderen zowel dominant als ondergeschikt gedrag negatief, als dat aanhoudend 
het gedrag van de adviseur is. De eerste factor zit dus net als bij Leary in het midden van de 
dimensies. De tweede factor is in het kader van ons onderzoek interessant: klanten spreken 
zich positief uit over gedrag dat zij als ‘kalm’, ‘vriendelijk’, ‘charmant’, ‘betrokken’ typeren 
(zie tabel 7.d). Qua sociaal gedrag (tweede factor) wordt gedrag gewaardeerd dat volledig 
aan de rechter kant van de factor zit: vriendelijk.  
 
De derde factor, over het al dan niet accepteren van de taakgerichtheid van het gevestigd 
gezag, is in de adviesrelatie een spannend punt. Want, wie is of heeft het gevestigd gezag? 
De klant als opdrachtgever (de klant is koning) of de adviseur omdat diens hulp is 
ingeroepen (de koning is klant)? Deze factor vinden we in de resultaten van ons onderzoek 
terug als het gaat om de aansluiting door de adviseur (zie paragraaf 7.4.2): gaat de klant mee 
in de regie van de adviseur, dan voelt de klant zich gehoord en serieus genomen. Je zou 
kunnen zeggen dat de klant de taakgerichtheid en het gezag van de adviseur accepteert. Het 
tegendeel is het geval als de adviseur als onsensitief wordt ervaren en de klant zich niet 
gehoord voelt. De taakgerichtheid van de adviseur wordt dan afgewezen en de interactie 
stagneert. 
 
Samenvattend kan over de resultaten van ons onderzoek in het licht van de vijf axioma’s van 
Watzlawick en de verstoringen die bij die axioma’s kunnen optreden, aangevuld met de 
inzichten van Vrolijk, Leary en Bales, het volgende worden geconstateerd: 

 Axioma 1, je kunt niet niet-communiceren, komt in de resultaten van ons onderzoek niet 
als axioma waarbij verstoringen optreden aan de orde. 

 Axioma 2, communicatie heeft een inhouds- en betrekkingsniveau, speelt bij de 
resultaten van het onderzoek op het moment dat de inhoud volgens de klant niet 
kloppend is en de adviseur daar onvoldoende op ingaat. Dat heeft zijn weerslag op de 
betrekkingen en het gespreksverloop. 

 Axioma 3, over de aard van de betrekking bij de interpunctie van de interacties, speelt in 
het geval er meerdere kritische momenten negatief uitpakken in het gespreksverloop. 

 Axioma 4, over de digitale en analoge communicatie, aangevuld met de aanwijzingen van 
Vrolijk over het gebruik van ruimte en niet-verbale technieken, hebben we wel 
aanwijzingen dat het van belang is voor het gespreksverloop maar we hebben het niet 
expliciet onderzocht. 

 Axioma 5, over symmetrie en complementariteit - het in gesprek brengen van 
overeenkomsten en verschillen - komt in ons onderzoek dominant naar voren. De 
verstoringen in de interactie of juist het soepele verloop van de interactie zijn met de 
theorieën van Leary en Bales als volgt te duiden: 
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o Klanten waarderen de adviseur die in de Roos van Leary op de horizontale as van 
vertrouwdheid en affectie (tegen-samen) en de factor sociaal gedrag van Bales 
gedrag laten zien, die op het uiterste van de as/factor scoort: de vriendelijke, 
kalme, betrokken adviseur. 

o Voor adviseurs is het op de andere as/factoren balanceren rond het 
middengebied om een positieve waardering van hun klant te krijgen. In Leary’s 
roos is dat het middengebied op de as van macht en invloed en bij Bales het 
middengebied van de factoren prominentie (niet te dominant zijn maar ook niet 
te ondergeschikt zijn) en beheersing (niet te taakgericht zijn maar ook niet 
‘onzichtbaar en te weinig sturend’ zijn). 

 
 

7.5.3 Interactie en interventiestijlen en -niveaus: Blake & Mouton en Nathans 
 
In het onderzoek naar competenties hebben we bekeken of er specifieke competenties 
nodig zijn om een bepaalde interventie uit te voeren (zie hoofdstuk 6). Interventie hebben 
we gedefinieerd als het inzetten van een bepaalde activiteit (of set van activiteiten) om een 
specifiek doel in de organisatie te bereiken. De essentie is de gerichtheid. Blake en Mouton 
hebben een kubus ontwikkeld met allerlei interventies (Blake & Mouton, 1976). We zullen 
deze, wat zij noemen, ‘consulcube’ niet geheel bespreken maar een dimensie eruit: de 
interventiestijlen. Bij een interventiestijl gaat het om de manier waarop de adviseur 
zijn/haar interventie inzet. We willen de uitkomsten van ons onderzoek in het perspectief 
plaatsen van deze interventiestijlen. Naast interventiestijlen worden in het 
organisatieadvieswerk ‘interventieniveaus’ gebruikt – dat zijn niveaus van gespreksvoering 
(Natans, 2002). We zullen bekijken of in de resultaten van ons onderzoek deze niveaus te 
herkennen zijn. We beginnen met Blake en Mouton. 
 
Blake en Mouton onderscheiden 5 interventiestijlen. 
1. Theorie en principes: de adviseur brengt geaccepteerde theorieën of modellen in, die 

met de klant worden gebruikt om inzicht te vergroten, een probleem op te lossen of in 
discussie te gaan. 

2. Voorschrijvend: de adviseur doet een analyse en geeft een expertoordeel met een 
voorschrift over wat er moet gebeuren en hoe. 

3. Confronterend: de adviseur confronteert de klant met een andere zienswijze, met 
gegevens, wijst ze op de consequenties van hun gedrag of laat zelf gedrag zien dat de 
klant niet zou verwachten. 

4. Katalyserend: dit is een inhoudelijk neutrale bijdrage van de adviseur, waarbij de 
adviseur met name het proces faciliteert. 

5. Accepterend: de adviseur nodigt de klant uit om zijn verhaal te doen en gevoelens te 
uiten; het is een empathische stijl. 

 
Van Eekelen en De Caluwé hebben de interventiestijlen gebruikt bij onderzoek naar wat een 
adviseur eigenlijk doet (Van Eekelen & De Caluwé, 1996). Zij komen tot de conclusie dat 
adviseurs mensgericht en conflictmijdend zijn, gericht op het opbouwen van een positieve 
relatie. Advies of suggesties geven, komen minder voor dan dat de auteurs gezien de aard 
van het beroep verwachtten. De meest voorkomende interventiestijl is de katalyserende 
interventiestijl die door de auteurs als vrij risicoloos wordt getypeerd (in vergelijking tot de 
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andere stijlen). Van Eekelen en De Caluwé komen tot de stelling dat: adviseurs veel 
interacteren en vooral als katalysator fungeren maar weinig adviseren. 
 
Als we de interventiestijlen van Blake en Mouton en de uitkomsten van het onderzoek van 
Van Eekelen en De Caluwé met de resultaten van ons onderzoek vergelijken, dan valt op dat 
onze adviseurs eveneens gericht zijn op het opbouwen van een positieve relatie en dat ze 
mensgericht zijn. Klanten verwachten dat ook (de kalme, vriendelijke, betrokken adviseur, 
zie tabel 7.d). We herkennen echter niet dat de adviseurs ‘conflictmijdend’ zijn. We zien de 
interventiestijl ‘katalyserend’ in mindere mate in de adviesgesprekken terug. De adviseur 
probeert in het adviesgesprek het proces te faciliteren, door bijvoorbeeld structuur te 
bieden en aan te sluiten bij de klant (tabel 7.c en 7.f) maar dat kan niet ‘neutraal’. In deze 
fase van het adviesproces (eind diagnostische fase, begin planvormingsfase) verwachten 
klanten een perspectief te krijgen (zie tabel 7.k) en appreciëren klanten stevige inhoud - wel 
met begrip voor de situatie en de personen (zie tabel 7.c).  
 
De accepterende stijl is deels van toepassing. Een gebrek aan sensitiviteit en het niet 
gehoord worden, worden door de klant niet gewaardeerd. In deze fase van het 
adviesproces blijft empathie belangrijk, al nodigt de adviseur de klant niet meer uit om zijn 
verhaal te doen (accepterende stijl). Een aantal adviseurs neemt zich voorafgaand aan het 
adviesproces expliciet voor om te luisteren, te voelen, om ruimte te geven en contact te 
krijgen met de klant (zie tabel 7.m). 
 

Een aantal van de adviseurs kiest de interventiestijl ‘theorie en principes’. Diverse adviseurs 
hebben van modellen gebruik gemaakt: van SWOT-analyses tot de Ansoff-matrix. Klanten 
apprecieerden een gedegen analyse maar dat alleen is niet genoeg, blijkt uit de volgende 
feedback van een klant: ‘De adviseurs hebben veel voorwerk gedaan, zich goed ingeleefd en 
begrepen wat onze problemen zijn. Maar ze komen niet met ons in gesprek; het is 
eenrichtingsverkeer’. 
 
De meest gebruikte interventiestijlen zijn ‘voorschrijvend’ en ‘confronterend’. De 
voorschrijvende stijl kan als inherent gezien worden in deze fase in het adviesproces: er 
wordt immers van de adviseur verwacht om feedback te geven en een voorstel of 
interventie voor de vervolgstappen te doen. Het geven van feedback kan de confronterende 
stijl met zich meebrengen – een aantal adviseurs kiest daar expliciet voor (zie tabel 7.m). De 
stijlen worden door de klant geaccepteerd en gewaardeerd als het verloop van de interactie 
en het gedrag van de adviseur een aantal kenmerken heeft die we in de paragrafen 7.4.1 en 
7.4.2 hebben besproken. 
  
Samenvattend is de conclusie die we over onze onderzoeksresultaten aan de hand van de 
interventiestijlen van Blake en Mouton kunnen trekken, dat een confronterende en 
voorschrijvende interventiestijl bij het karakter van het adviesproces aan het einde van de 
diagnostische en begin van de planvormingsfase horen en dat de klanten deze stijlen ook 
verwachten. De uitkomsten van ons onderzoek geven aanwijzingen of aandachtspunten 
voor de uitvoering van de stijlen tijdens interactie voor de adviseur (zie ook conclusie 
paragraaf 7.6). 
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Dan gaan we nu over op de interventieniveaus. Nathans onderscheidt drie niveaus van 
gespreksvoering (Nathans 2002). In diverse opleidingen voor consultancy wordt met 
dergelijke niveaus gewerkt en geoefend; vooral met het schakelen tussen de niveaus tijdens 
het adviesgesprek. De niveaus die Nathans onderscheidt, zijn: 

 Inhoudsniveau  
Dit zijn inhoudelijke bijdragen aan een gesprek over een probleem, doel of taak, het 
geven van de diagnose, oplossingen voorstellen, voorstellen doen om verschillende 
standpunten te verenigen en samenvatten. Het inhoudsniveau is het meest gebruikte 
interventieniveau in de adviesgesprekken van ons onderzoek. 

 Relatieniveau 
Relatiegericht gedrag is: warmte en belangstelling tonen, waardering uitspreken, 
anderen uitnodigen om een inbreng te leveren, benoemen van gevoelens, spanning 
verminderen of spanning verhogen om een sluimerend conflict boven tafel te krijgen. 
Ook dit niveau komt in ons onderzoek voor en wordt door klanten op prijs gesteld (zie 
tabel 7.c en 7.d). 

 Procedureniveau 
Procedurele opmerkingen zijn: het komen met een voorstel tot een bepaalde aanpak of 
werkwijze en het voorstellen en bewaken van regels. In ons onderzoek is dit niveau te 
herkennen in het ‘structurerende gedrag’ van adviseurs dat klanten op prijs stellen (zie 
tabel 7.d). 

 
De drie interventieniveaus zijn in de resultaten van ons onderzoek herkenbaar. Nathans 
gebruikt de niveaus om de effectiviteit van de gespreksvoering te duiden. Ze plaatst de 
niveaus in de effectiviteitsformule formule: Effectiviteit = f(KxAxM); effectiviteit is een 
functie van kwaliteit, acceptatie en management. De inhoud heeft betrekking op de kwaliteit 
(K) van het advies; de relatie om tot acceptatie (A) te komen en de procedure om het traject 
te managen (M). We hebben de resultaten over het verloop van het adviesgesprek (tabel 
7.c) nog eens geordend volgens de onderdelen van de effectiviteitsformule. In tabel 7.x staat 
deze ordening weergegeven. 
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 Effectiviteitsformule Wat positief door de klanten wordt 
gewaardeerd 

Wat door klanten niet op prijs 
wordt gesteld 

Kwaliteit (inhoud)  Stevige inhoud (met begrip 
voor de situatie en personen) 

 Stelling durven nemen; niet uit 
het veld laten slaan 

 Ter plekke illustreren (wat aan 
tafel gebeurt of aanpak ter 
plekke laten zien) 

 Weinig overtuigend, puntig, 
concreet 

Acceptatie (relatie)  (Stevige inhoud) met begrip 
voor de situatie en personen 

 Aangesloten zijn: in gesprek, 
gelijkwaardig 

 Geen partij kiezen; waardevrij 

 Geen waardering, respect; 
diskwalificerend 

 Gebrek aan sensitiviteit; niet 
gehoord voelen 

Managen (procedure)  Structuur bieden  Als er niet gestuurd wordt.  
Te moeilijk, ingewikkeld 
(aanpak of interventie) 

Overig  Adviseurs werken goed samen, 
vullen elkaar aan 

 Adviseurs die elkaar aan laten 
modderen; rolonduidelijkheid 

Tabel 7x: Positieve en negatieve waardering in het verloop van het adviesproces in de 
diagnostische en planvormingsfase, geordend naar de onderdelen van de 
effectiviteitsformule. 
 
De effectiviteitsformule is goed te vullen met de waardering van de klanten met 
uitzondering van de samenwerking tussen adviseurs. We hebben gezien dat het samenspel 
tussen adviseurs er wel degelijk toe doet in het adviesgesprek. Adviseurs kunnen elkaar 
versterken en verzwakken.  
 
Samenvattend zijn de drie interventieniveaus in onze onderzoeksresultaten te herkennen. 
We kunnen de effectiviteitsformule vullen met aspecten die klanten in het gespreksverloop 
wel waarderen en die ze niet op prijs stellen. Het samenspel van de adviseurs is een 
aanvullend aspect op de effectiviteitsformule. 
 
Na het relateren van de resultaten uit ons onderzoek aan theorie over communicatie, 
interactie en interventiestijlen en – niveaus sluiten we nu het hoofdstuk af met een 
paragraaf met de conclusies en discussie.  
  
 

7.6 Conclusies en discussie 
 
Het onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur is een onderzoek op microniveau: 
we zijn bij het adviesgesprek aanwezig geweest, hebben met klanten en adviseurs over het 
adviesgesprek gesproken en we hebben vragenlijsten afgenomen. Zo hebben we een breed 
beeld gekregen over wat klanten en adviseurs voorafgaand aan het adviesgesprek belangrijk 
vinden, wat er tijdens het adviesgesprek gebeurt en hoe klanten en adviseurs achteraf het 
adviesgesprek waarderen.  
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De waarde van dit onderzoek is dat specifiek de interactiepatronen tussen klant en adviseur 
zijn bekeken en dat de relatie is gelegd met de beoordeling van de adviseur door de klant.  
De uitkomsten van het onderzoek hebben we gerelateerd aan ‘generieke’, algemeen 
geldende theorie over communicatie, interactie, interventiestijlen en  niveaus bij 
gespreksvoering, om te duiden hoe de uitkomsten zich tot dergelijke generieke theorieën 
verhouden. Op deze manier gebruiken we de algemene theorie om te typeren wat in het 
organisatieadvieswerk gebeurt. 
 
We hebben onderzoek gedaan in een specifieke fase van het adviesproces: het einde van de 
diagnostische fase en het begin van de planvormingsfase. Dit is voor zowel de adviseur als de 
klant een spannende fase. De klant krijgt feedback te verwerken en moet beslissen of hij/zij 
de feedback herkent en of de voorgestelde oplossingsrichting tot de wenselijke uitkomst 
gaat leiden. Voor de adviseur is dit een spannende fase omdat hij/zij uit moet komen met de 
bevindingen. Dat kan niet op een vrijblijvende manier. De adviseur zal ‘iets moeten vinden’. 
Een oud-collega noemde dit het beantwoorden van ‘de-honderd-duizend-dollar-vraag’: 
Adviseur, wat is er aan de hand en wat is eraan te doen? Als de adviseur deze vraag 
beantwoordt, weet hij/zij niet of de klant het antwoord zal accepteren. Dat merkt de 
adviseur pas tijdens de interactie en zal dan ter plekke adequaat moeten reageren. 
 
Naast de waarde van dit onderzoek met betrekking tot de interactiepatronen tussen klant en 
adviseur en de beoordeling van de adviseur door de klant, draagt dit onderzoek ook bij aan 
inzicht over het reflecterend vermogen en de momenten van reflectie van adviseurs. We zijn 
nagegaan wanneer adviseurs reflecteren, hoe zij zelf hun mate van reflecterend vermogen 
ervaren en of er aanwijzingen zijn voor samenhang tussen de mate van reflecterend 
vermogen van de adviseur en de waardering door de klant. 
 
We geven nu in de conclusies de resultaten van ons onderzoek weer. 
 
Conclusies 
Aan de hand van de onderzoeksvragen trekken we de conclusies. 
 
Wat beoordelen de klanten als positief en negatief in de interactie met hun adviseur in de 
diagnostische fase met de overgang naar de planvormingsfase van het adviesproces? 
We hebben twee resultaten over de beoordeling van de adviseur: de waardering van de 
klant over het verloop van het adviesgesprek en de waardering voor het individuele gedrag 
van de adviseur (zie tabel 7.c en 7.d).  
 
De waardering voor het gespreksverloop is samen te vatten in vijf S’en (zie ook figuur 7.e). 
Klanten stellen het op prijs als de adviseurs: 

 Stevige inhoud op tafel leggen, met begrip voor de situatie en de persoon. 

 Sensitief zijn en gelijkwaardigheid in het gesprek bevorderen. 

 Structuur bieden. 

 Stelling durven nemen. 

 Samenwerken, niet alleen met de klant maar ook met elkaar en elkaar aanvullen.  
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Figuur 7.e: 5S’en met wat klanten in het adviesgesprek waarderen. 

 
Klanten zijn ook duidelijk over wat zij niet op prijs stellen. Klanten storen zich als de volgende 
punten zich voordoen: 

 Zich niet gehoord voelen. 

 Geen respect en waardering voor de klant en de klantorganisatie. 

 Weinig concreetheid of ingewikkelde inhoud/aanpak. 
 
Qua gedrag van de individuele adviseur waarderen de klanten de vriendelijke, kalme en 
betrokken adviseur die overtuigend optreedt en het gesprek structureert. Overdonderend, 
star en weinig empatisch gedrag, boos of beledigd zijn en de weinig sturende, onzichtbare 
adviseur worden niet op prijs gesteld. Als je dergelijk gedrag typeert met behulp van theorie 
van Leary (Roos van Leary) en Bales (Symlog), zie paragraaf 7.5.2, dan is de interactie als 
volgt te typeren: 

 Vertrouwdheid en affectie (Leary); sociaal gedrag (Bales):  
In de Roos van Leary waarderen klanten gedrag dat op de horizontale as van 
vertrouwdheid en affectie (tegen-samen) op het uiterste van de as op ‘samen’ scoort: de 
vriendelijke, kalme, betrokken adviseur. 
Bij Bales (Symlog) betreft dit gedrag de factor ‘sociaal gedrag’ (met de dimensies 
vriendelijk – onvriendelijk) waarbij de dimensie vriendelijk domineert.  

 Macht en invloed (Leary); prominentie (Bales): 
Op de verticale as van macht en invloed (boven-onder) in de Roos van Leary waarderen 
klanten gedrag waarbij de adviseur balanceert rond het middengebied: structuur bieden 
en daardoor het gesprek leiden maar ook aansluiten bij de klant, dienend. 
Bij Bales’ factor prominentie met de dimensies dominant versus ondergeschikt geldt 
hetzelfde. 

 Beheersing (Bales): 
Gedrag dat te maken heeft met het al dan niet accepteren van taakgerichtheid van het 
gevestigd gezag (met de dimensies ‘instrumentally controlled versus emotionally 
controlled’) levert waardering van de klant op als het gedrag balanceert in het 
middengebied van de dimensies: niet te taakgericht maar ook niet onzichtbaar en te 
weinig sturend.  
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De interactiemodellen van Leary en Bales laten zien dat de adviseurs op de as/factor macht 
en invloed/prominentie en de factor beheersing balanceren op een dun scheidslijntje: er is 
snel te veel van het een en te weinig van het ander. In dat balanceren komt het aan op de 
gespreks- en adviesvaardigheden van de adviseur (zie hierna bij interactiepatronen). 
Adviseurs hebben echter één zekerheid: de vriendelijke, kalme en betrokken adviseur wordt 
op prijs gesteld. 
 
Als we het model met de 5S’en met de theorie van Blake en Mouton over interventiestijlen 
verbinden (zie paragraaf 7.5.3), dan vinden we dat de 5S’en een verdieping van de 
interventiestijlen zijn. In de fase van het adviesproces waarbij wij onderzoek hebben gedaan 
(eind diagnostische en begin planvormingsfase) beogen de meeste adviseurs een 
confronterende en voorschrijvende interventiestijl, aangevuld met enige mate van de 
accepterende stijl. Klanten blijken dat ook te verwachten. De manier waarop deze stijlen 
worden ingevuld, is echter cruciaal voor de waardering door klant. Op dat moment heeft de 
adviseur een handvat aan de 5S’en. 
 
In de door Nathans (paragraaf 7.5.3) gehanteerde effectiviteitsformule Effectiviteit = functie 
(Kwaliteit x Acceptatie x Management), waarin de niveaus van gespreksvoering (inhoud, 
relatie en procedure) zijn te herkennen, zijn vier S’en te plaatsen. De vijfde S, de 
samenwerking tussen de adviseurs, is een aanvullende dimensie.  
 
Zijn er interactiepatronen te onderkennen die tot een positieve of negatieve 
klantbeoordeling leiden? 
Het onderzoek wijst uit dat er momenten in de interactie tussen klant en adviseur zijn, die 
tot een wending in het gesprek leiden (een kritisch moment). Daarnaast blijkt een wending 
ook te maken te kunnen hebben met de interactie tussen de adviseurs. 
De kritische momenten zijn te karakteriseren als: 

 Het geven van inzicht:  
De adviseur of de klant geeft betekenis aan de dialoog die daarvoor heeft 
plaatsgevonden. Een dergelijk inzicht gaat verder en dieper dan een neutraal 
geformuleerde samenvatting. 

 Het zorgen voor aansluiting:  
De adviseur gaat in op de actie of reactie van de klant, waardoor de klant zich door de 
adviseur gehoord en serieus genomen voelt. De klant gaat mee in het gesprek en volgt 
de regie van de adviseur. 

 Het samenspel tussen de adviseurs:  
De adviseurs versterken elkaar tijdens de interactie met de klant. 

Een kritisch moment kan ook negatief uitpakken. In dat geval wordt een negatieve betekenis 
aan de voorgaande dialoog toegekend, is er geen aansluiting tussen klant en adviseur, 
vormen de adviseurs geen eenheid en verzwakken ze elkaars bijdrage. 
 
Het blijkt dat de kritische momenten in de adviesgesprekken van de als effectief 
beoordeelde adviseurs met een relatief hoge frequentie voorkomen. Bij de als effectief 
beoordeelde adviseur zijn er meerdere inzichtgevende kritische momenten die voor een 
positieve lading in de interactie zorgen. Ook zorgt de adviseur met een relatief hoge 
frequentie voor aansluiting bij de klant en heeft de adviseur een samenspel met de collega-
adviseur(s) die overwegend versterkend werkt (zie figuur 7.f).   
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Figuur 7.f: Kritische momenten tijdens het adviesgesprek. 
 
Bij adviseurs die minder positief zijn beoordeeld, is een tegengesteld patroon herkenbaar: er 
zijn wel inzichtgevende kritische momenten maar die hebben een negatieve lading. De 
aansluiting met de klant lukt nauwelijks en het samenspel van de adviseurs is wel 
versterkend maar in een negatieve zin.  
In termen van Watzlawick (zie paragraaf 7.5.2) ontstaat een negatieve aard van de 
betrekking door de interpunctie van de interacties: klanten en adviseurs zien hun gedrag als 
een reactie op het gedrag van de ander. Met andere woorden: ze reageren negatief omdat 
zij de ander de oorzaak van de negativiteit vinden. Zo ontstaat een neerwaartse spiraal in de 
interactie. 
 
Tenslotte volgt het karakteristieke interactiepatroon bij de als genuanceerd effectief 
beoordeelde adviseurs. Zij zijn òf voornamelijk aan het woord (zenden) en creëren geen 
interactie òf ze slaan net niet de spijker op de kop. In dat laatste geval is er inzichtgevende 
interactie maar die landt niet bij de klant. De klant ervaart dat de adviseur aansluiting zoekt, 
maar er is een ‘maar….’ (bijvoorbeeld ‘mijn ongerustheid is blijven hangen’). 
 
Zijn er verschillen tussen klanten en adviseurs in opvattingen over in te zetten 
competenties of criteria die voor dit adviesgesprek van belang zijn? Zijn er verschillen in 
voornemens van de adviseur en verwachtingen van de klant? Zijn er verschillen in de 
perceptie of waardering van de klant en de adviseur over het verloop van de interactie? 
Op de hier genoemde aspecten is een aantal verschillen tussen klant en adviseur (zie 
paragraaf 7.4.3). Die verschillen zijn niet extreem. Ze zijn meer op te vatten als twee kanten 
van één medaille: klanten willen deskundige en betrokken adviseurs die hun probleem 
helpen verhelderen en oplossen – adviseurs willen hun inzichten en expertise ‘kwijt’ en dat 
op een helpende manier doen. Of deze match slaagt, is niet zozeer afhankelijk van beider 
opvattingen voorafgaand aan het adviesgesprek of een verschil in de waardering van het 
gesprek maar van de hiervoor genoemde onderzoeksresultaten over de kritische momenten 
in het adviesgesprek. 
 
Wanneer en hoe reflecteren adviseurs? 
Reflectie kan op meerdere momenten gebeuren: voorafgaand, tijdens of na de interactie 
met de klant. Het vierde moment is niet als moment ten opzichte van de interactie 
uitgedrukt maar betreft reflectie op de wijze van reflecteren en wordt veelal met anderen 
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uitgevoerd (collega’s of in een leersituatie). Van de 18 adviseurs reflecteren de meeste 
adviseurs tijdens de interactie en achteraf (respectievelijk 14 en 16 adviseurs). Reflectie met 
anderen komt het minst voor (6 adviseurs) en vooraf komt 10 maal voor onder de adviseurs.  
De als effectief beoordeelde adviseurs hebben de grootste variatie in de wijze van 
reflecteren: 5 van de 7 adviseurs benoemen alle vier de momenten van reflectie (zie 
paragraaf 7.4.4.). 
 
Met behulp van de ‘self-monitoring’-vragenlijst van Snyder en Gangestad hebben we zicht 
gekregen in welke mate de adviseurs tijdens interactie hun gedrag en aanwezigheid kunnen 
observeren (zie paragraaf 7.1.2). Van de 18 adviseurs die aan het onderzoek deelnemen, 
hebben 7 adviseurs een laag reflecterend vermogen en 11 een hoog reflecterend vermogen. 
 
Het hebben van hoog reflecterend vermogen wordt lang niet altijd als prettig en positief 
door de adviseurs ervaren. De adviseurs ervaren zichzelf soms als te kritisch en negatief over 
zichzelf. Ze merken ook dat reflectie kan afleiden van de interactie en dat de reflectie hen 
dan juist minder effectief maakt. Ze missen belangrijke onderdelen van het gesprek of 
hebben onvoldoende aandacht voor de dynamica tussen klanten. Klanten kunnen dat 
opmerken. De adviseur lijkt afwezig, terwijl de adviseur hard aan het werk is, maar dan 
voornamelijk in zijn/haar eigen hoofd. De adviseurs benoemen hun hoge mate van 
zelfreflectie veelal als een kracht en een zwakte. Ze proberen die zwakte te omzeilen door 
zich bewust op het hier en nu te concentreren of door zich aan te leren dat ze hun 
gedachten hardop uitspreken. 
 
De adviseurs die een lage mate van reflecterend vermogen hebben, weten vaak wel dat dat 
het geval is. Ze geven aan dat ze het moeilijk vinden om een beeld over zichzelf te krijgen. 
Veelal zijn ze hiermee in hun werk geconfronteerd. Ze proberen met hun collega’s afspraken 
te maken tijdens een opdracht: als ze de aansluiting met de klant missen moet de collega 
ingrijpen. Anderen weten op grond van hun ervaring dat als een gesprek stroever loopt, dat 
ze daarbij stil moeten staan. 
 
Zijn er aanwijzingen dat een hoge mate van reflecterend vermogen een hogere 
klantwaardering oplevert? Zijn er andere kenmerken van adviseurs die een aanwijzing tot 
een hogere waardering geven? 
Bij de start van het onderzoek waren we benieuwd of er aanwijzingen zijn dat een hoge 
mate van reflecterend vermogen een hogere klantwaardering oplevert. In het uitvoeren van 
het advieswerk en bij professionaliseringstrajecten wordt immers een grote waarde aan 
reflectie gehecht (zie paragraaf 6.1.2). 
Uit ons onderzoek blijkt dat bijna alle adviseurs die positief door de klanten zijn beoordeeld, 
een hoog reflecterend vermogen hebben. Maar een hoog reflecterend vermogen betekent 
niet per definitie een positieve waardering door de klant. In de groep adviseurs die een 
negatieve waardering van de klanten krijgen, blijken zowel hoge als lage scores op het 
zelfreflecterend vermogen voor te komen. Adviseurs met een hoog reflecterend vermogen 
weten overigens vaak direct na het adviesgesprek wat er niet goed is gegaan; dit in 
tegenstelling tot adviseurs met een laag reflecterend vermogen (zie paragraaf 7.4.4). 
 
We hebben op een aantal andere aspecten bekeken of er aanwijzingen zijn voor samenhang 
met de waardering door de klant: 
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 De sterkte van het voornemen van de adviseur: 
Met behulp van een vragenlijst van Ajzen over het voorgenomen gedrag (zie paragraaf 
7.4.5) hebben we de sterkte van het voornemen van de adviseur gemeten. Het blijkt dat 
adviseurs die een relatief zwak voornemen hebben, door klanten positiever worden 
gewaardeerd. De sterkte van het voornemen lijkt de benodigde wendbaarheid in het 
adviesgesprek af te remmen.  

 Opvatting over effectiviteitscriteria: 
De adviseurs die als genuanceerd effectief zijn beoordeeld, deze adviseurs hebben bijna 
allen een relatief laag reflecterend vermogen, hechten meer waarde aan formele criteria 
dan de andere adviseurs. Formele criteria gaan over het uitvoeren van vooraf gestelde 
taken, het volgen van een gegeven tijdpad etc. (zie paragraaf 7.4.5). 

 Competenties waar de adviseur zichzelf goed in vindt: 
De adviseurs die als effectief zijn beoordeeld, geven aan zichzelf goed te vinden in de 
competenties coachen, sensitiviteit en de competenties in het domein vertrouwen 
wekken. Dat is het gedrag dat de klanten bij het beoordelen van de adviseur blijken te 
waarderen. 

 Algemene kenmerken: 
Bij de algemene kenmerken leeftijd, opleiding, aantal jaar werkervaring en geslacht is er 
nauwelijks samenhang met de beoordeling te bespeuren; de jonge adviseurs lijken iets 
hoger gewaardeerd te worden dan hun oudere collega’s.  

Al met al hebben de hiervoor genoemde aspecten vermoedelijk enige invloed op het 
handelen van de adviseur en de waardering door de klant. Die waardering lijkt echter het 
meest te maken te hebben met hoe de adviseur op het ‘moment suprême’ acteert. 
 
We sluiten het hoofdstuk over de interactie tussen klant en adviseur af met een aantal 
punten ter discussie. 
 
Discussie 
De resultaten van het onderzoek zijn zowel in Nederland als internationaal gepubliceerd en 
gepresenteerd (Reitsma & de Caluwé, 2009a, 2009b, 2009c, 2011 en in Reitsma, 2011, 2012 
en 2013). De meeste kritiek komt op de onderzoekssetting: de simulaties. Die simulaties zijn 
uitgevoerd als onderdeel van twee opleidingsprogramma’s voor adviseurs. Zowel in 
Nederland als internationaal zijn kanttekeningen gemaakt bij het ‘realiteitsgehalte’ van een 
simulatie. Internationaal is er daarnaast kritiek, soms zelfs verbouwereerdheid, over de 
constructie van een meetlat voor de waardering van adviseurs. In Nederland levert dat (tot 
nu toe) geen commentaar op. We zullen beide punten bij de discussie over de 
onderzoeksmethode betrekken. Daarnaast zullen we stil staan bij de theoretische en 
praktische relevantie van het onderzoek. 
 
Onderzoeksmethode 
Een punt van aandacht is de generaliseerbaarheid van dit onderzoek. Daar zijn twee 
invalshoeken over te melden. Allereerst hebben we een ‘selectie’ van adviseurs die zich in 
een specifieke context bevinden: namelijk adviseurs die werkzaam zijn bij Twynstra Gudde 
en adviseurs die zich op één of andere manier verbonden voelen met Sioo. De vraag is of dit 
‘doorsnee’ adviseurs zijn. In hoofdstuk 2 hebben we bij de oriëntatie op het 
organisatieadvieswerk geconstateerd dat uniformiteit onder adviseurs ver te zoeken is. 
Adviseurs werken in en vanuit heel verschillende contexten, hebben verschillende profielen 
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en hebben verschillende opvattingen en aannames – ook over het vak. De adviseurs die aan 
ons onderzoek hebben deelgenomen horen dan ook tot, zoals Otto dat noemt, een 
containerdiscipline (zie paragraaf 2.2). Die constatering heeft implicaties voor de 
generaliseerbaarheid van ons onderzoek, want in strikt methodische zin is die er niet.  
 
Het probleem van de generaliseerbaarheid is wel in praktische zin op te lossen. Adviseurs die 
zich afvragen of dit onderzoek op hen van toepassing is, kunnen het beste nagaan in 
hoeverre zij in hun dagelijks werk bezig zijn met de problemen en situaties die bij ijzergieterij 
Smid of offsetdrukkerij Trindeborgh voorkomen (zie paragraaf 7.3). Zit je met MT’s om tafel? 
Voer je diagnostiek uit? Presenteer je je bevindingen en conclusies; doe je een voorstel voor 
vervolgstappen? In paragraaf 7.3 hebben we vrij uitgebreid stil gestaan bij de 
onderzoekssituatie en in welke context onderzoek is gedaan. Degene die kennis neemt van 
de onderzoeksresultaten, kan dan zelf bepalen of de resultaten ook voor zijn/haar situatie 
reëel zijn en zijn te transponeren. Dit wordt ook wel ‘transferability’ genoemd (Erlandson, 
1993). 
 
Het tweede punt van aandacht betreft de onderzoekssetting: het onderzoeken van de 
interactie tussen klant en adviseur tijdens een simulatie. Deze keuze was, zoals in paragraaf 
7.3 is vermeld, ‘second-best’ maar we hebben het met beide handen aangegrepen omdat 
we zo dicht mogelijk bij een reële situatie wilden komen. Beide simulaties, Smid en 
Trindeborgh werden op het moment van onderzoek al meerdere jaren uitgevoerd – ze 
bootsen de dagelijkse praktijk na. Het zijn simulaties die centrale kenmerken van een 
complex systeem abstraheren en reproduceren met als doel het begrijpen van, het 
experimenteren met en het voorspellen van het gedrag van het systeem (Duke, 1980). Dat is 
niet honderd procent de realiteit maar ‘spel’. Ronde en Geurts hebben essenties van het 
spelbegrip geanalyseerd (Ronde & Geurts, 2011). Elementen zijn dat de speler op gaat in het 
spel en de rest van de wereld even vergeet. Er zit het element van overgave in, dat 
ervaringen intensiveert. Spel is ook ongewis in zijn verloop en uitkomst. Een adviesgesprek is 
in realiteit vaak ook ongewis – op voorhand weet de adviseur lang niet altijd in hoeverre de 
klant accepteert waar hij/zij mee komt. 
 
We hebben bekeken hoe de 18 adviseurs de adviesopdracht bij Smid IJzergieterijen BV en bij 
Offsetdrukkerij Trindeborgh hebben ervaren. Eén adviseur stelt dat de adviessituatie niet 
realistisch was: ‘Mij is bijgebleven dat het geen echte klantensituatie was. Een adviesgesprek 
loopt anders. We hebben daar aan onze meerderen willen laten zien dat we goed bezig 
waren, dat we de case begrepen.’ Deze adviseur kon zich, in termen van Ronde en Geurts, 
moeilijk overgeven aan het spel en ‘de echte wereld’ vergeten. Bij de andere adviseurs 
hebben we dat niet gehoord. Zij reageerden in de trant van het citaat van een andere 
adviseur: ‘Ik vond het een goede case. De gesprekssituatie was goed en sloot aan bij de 
praktijk.’ 
 
Natuurlijk zijn er bijzonderheden maar die kunnen in de dagelijkse adviespraktijk ook 
voorkomen:  

 Een aantal adviseurs had een persoonlijke doelstelling en wilde bepaald gedrag 
uitproberen. 

 Er was een hogedrukpan effect omdat in een behoorlijk kort tijdbestek gepresteerd 
moest worden. 
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 Sommige adviseurs kenden elkaar slechts oppervlakkig en moesten toch samenwerken. 
Bij de verwerking van de data hebben deze bijzonderheden geen effect, omdat het doel is 
om te bezien hoe het gespreksverloop wordt gewaardeerd en welk gedrag als effectief bij de 
klant over komt – onverlet het persoonlijke doel of de uitgangspositie van de adviseur. Op 
grond hiervan verwachten we niet dat de onderzoekssetting specifieke consequenties heeft 
voor de generaliseerbaarheid van het onderzoek. 
 
Tenslotte hebben we als methodisch aandachtspunt ‘de meetlat’. Zoals gezegd is bij 
internationale reviews van een artikel gebaseerd op het onderzoek, soms verbaasd 
gereageerd op ‘het indelen van adviseurs’. Een meetlat is in zijn algemeenheid gebaseerd op 
een set van onderliggende afspraken en/of aannames, op een theoretisch kader of een 
leidend theoretisch paradigma voor het doen van onderzoek. Een dergelijk paradigma 
ontbreekt in het organisatieadvieswerk (Mohe, Birkner en Sieweke, 2009). Daarom kunnen 
we niet anders, dan expliciteren wat we doen: de meetlat die we in dit onderzoek hanteren, 
is gebaseerd op de waardering van de klant; er is dus expliciet gekozen voor het 
klantperspectief. Met die keuze ben je het eens of oneens. 
 
De achtergrond van de weerzin met betrekking tot de meetlat is wellicht dat er een 
algemene allergie is om uitspraken te doen over ‘wat goed advieswerk is’. Lalonde heeft 
succescriteria opgesteld aan de hand van een literatuurstudie (Lalonde, 2009). Tijdens de 
presentatie van het onderzoek in 2009 vielen de toehoorders over haar heen met kritiek 
over wat dergelijke criteria zeggen, terwijl de moraal van haar verhaal leidde tot de vraag 
wat een dergelijk lijstje met succescriteria betekent. In de door haar bestudeerde literatuur 
wordt ervan uit gegaan dat succescriteria voor alle type organisaties, groot, klein, publieke 
en private sector gelden. Ze zet met andere auteurs een groot vraagteken bij de aanname 
dat je algemeen geldende succescriteria zou kunnen formuleren en benadrukt het 
contextuele aspect van het advieswerk (zie ook Cobb, 1986; De Sonnaville, 2005). Daarmee 
zijn we weer terug bij de hiervoor genoemde opmerking over de containerdiscipline en 
diversiteit in contexten waar adviseurs werkzaam zijn. 
 
Toch is het merkwaardig dat het gesprek over ‘criteria in organisatieadvieswerk’ en ‘wat 
goed advieswerk is’ tot weerstand leidt. Wij vinden het wel nodig om daarover in gesprek te 
zijn. Sterker uitgdrukt: er is een maatschappelijk belang mee gediend, gezien de omvang van 
de branche (paragraaf 2.3) en de invloed van het advieswerk op onze samenleving 
(paragraaf 2.5).  
 
Theoretische relevantie 
Het organisatieadvieswerk en het veld van onderzoek naar organisatieadvieswerk is, zoals 
hiervoor is aangegeven, een versnipperd veld zonder duidelijk theoretisch paradigma. Wij 
hebben met ons onderzoek proberen bij te dragen aan de theorievorming over het topic (in 
termen van Mohe c.s.): ‘succescriteria in het uitvoeren van organisatieadvieswerk’, specifiek 
vanuit het perspectief van de klant in de diagnostische en het begin van de planvormingsfase 
van het adviesproces. 
  
Een andere bijdrage van dit onderzoek is dat naar de interactie tussen klant en adviseur is 
gekeken. Daardoor zijn interactiepatronen zichtbaar geworden die een essentiële wending in 
het gesprek tussen klant en adviseur geven. Die wending vindt in een ‘split second’ plaats en 
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is bepalend voor het verdere verloop van de interactie. De wendingen (kritische momenten) 
blijken een factor te zijn die in de verklaring van de beoordeling van de klant kunnen worden 
meegenomen. We hebben de uitkomsten van het onderzoek ook gerelateerd aan universele 
theorie over communicatie en interactie. Daardoor zijn de uitkomsten in een breder kader – 
en algemeen geaccepteerd conceptueel taalgebruik – te plaatsen. 
 
Praktische relevantie 
Dan stappen we nu naar de dagelijkse praktijk en de betekenis van dit onderzoek voor de 
adviseur en voor opleiders van adviseurs. 
Voor organisatieadviesbureaus met interne opleidingen of professionaliseringstrajecten en 
voor opleidingsbureaus levert dit onderzoek materiaal op. De transcripten van de 
adviesgesprekken en de uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden in 
trainingen en bij reflectie- of intervisiebijeenkomsten. 
 
De uitkomsten van dit onderzoek wijzen op het belang van het aansluiten bij de klant, het 
geven van betekenis tijdens de interactie en het samenspel tussen de adviseurs. Belangrijk 
blijken ook het tempo en de frequentie waarmee dit type interacties plaatsvindt. Het zijn 
interactievaardigheden die te oefenen zijn, bijvoorbeeld in een training adviesvaardigheden. 
Ook de 5S’en die klanten positief beoordelen in de diagnostische fase en het begin van de 
planvormingsfase van het adviesproces zijn in trainingen te verwerken.  
Voor opleiders is het interessant om nog eens naar de functie van ‘reflectie’ te kijken. Uit 
ons onderzoek blijkt, dat opleiders niet voetstoots aan kunnen nemen dat iedere adviseur 
weet wat reflectie is en hoe je dat doet. Adviseurs blijken met reflectie te worstelen en dat 
geldt zowel voor de adviseurs met een hoog als met een laag reflecterend vermogen. 
 
Voor de individuele adviseur levert het onderzoek op dat wordt getoond hoe belangrijk het 
is om je bewust te zijn van wat er gebeurt tijdens interactie. Een adviesgesprek kan je nog zo 
goed voorbereiden, maar in de interactie met de klant worden jij en de inhoud die je 
meebrengt wel of niet geaccepteerd. Tijdens interactie komt het aan op het snel kunnen 
beslissen wat je nadruk gaat geven en wat je wel of niet wilt zeggen. Het kunnen observeren 
van jezelf in de adviessituatie en op basis daarvan handelen (het toepassen van reflection in 
action, Schön, 1990) is een essentiële kwaliteit. Maar dit onderzoek lijkt ook aanwijzingen te 
geven dat de ingezette vaardigheid verder zou kunnen gaan dan reflectie in het handelen. 
Het geven van betekenis, de inzichtgevende interacties blijken het adviesgesprek een 
positieve wending te geven. Als onderdeel van die betekenisverlening is de eigen reflectie 
hardop uit te spreken. De reflectie wordt dan (inter)actie. Dat is vaardigheid van een (nog) 
hogere orde. 
 
Wat moet de adviseur vooral niet doen tijdens interactie? Op basis van de 
onderzoeksuitkomsten zijn daar tips over te geven. Voorkom dat je boos, verbolgen of 
beledigd overkomt. Deze uitingen brengen het adviesgesprek niet verder. Ook het 
overdonderen staat de klant tegen, evenals inflexibel en star gedrag. Klanten appreciëren 
dat je als adviseur stelling durft te nemen maar vasthoudendheid daarin zonder een stap 
verder te komen, dat werkt je tegen. Klanten waarderen in ons onderzoek de ‘vriendelijke, 
betrokken adviseur die met een kalme uitstraling overtuigend en structurerend te werk 
gaat’.  
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Voor adviseurs die met elkaar in teams werken, is het belangrijk te letten op hoe het 
samenspel bij de klant overkomt. Klanten waarderen het als de adviseurs elkaar aanvullen 
en ook met elkaar in gesprek gaan. Er is een negatief oordeel over adviseurs die elkaar aan 
laten modderen en geen pogingen doen om een gesprek een andere (positievere) wending 
te geven. Rolduidelijkheid, waarom zitten juist deze adviseurs aan tafel en hoe verhouden ze 
zich tot elkaar, is een punt waar de klant op let. Klanten gaan de samenwerking tussen 
adviseurs als storend benoemen als helderheid in de rollen ontbreekt.  
Het onderzoek levert al met al voldoende aanknopingspunten voor de adviseur op, om het 
eigen handelen nog eens tegen het licht te houden. 
 
Vervolgonderzoek? 
Het eerste onderzoek, naar de keuze van veranderaanpakken, heeft geleid tot het 
vervolgonderzoek naar competenties van de adviseur en dat onderzoek leidde tot dit 
onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur. Wat zou een ‘waardig’ vervolg zijn? 
Hoewel er legio mogelijkheden zijn om de adviseur in het onderzoek centraal te stellen, zien 
wij aan de klantzijde de uitdaging voor een vervolgonderzoek. We hebben in dit onderzoek 
de klant de adviseur laten beoordelen zodat de adviseur daarvan kan leren, maar hoe is het 
handelen aan de klantzijde in het adviesproces te versterken? Wat kan de klant doen om een 
adviesopdracht of een adviesgesprek effectief te laten verlopen? Dit thema sluit aan bij de 
(maatschappelijke) roep om professionalisering van het advieswerk te bevorderen door 
adviseurs èn klanten samen (Law, 2009). Law ziet het als een verantwoordelijkheid van de 
klant, om tijdens het gehele adviestraject een bijdrage te leveren aan het succes van het 
traject. De vraag is dan vervolgens: waaruit bestaat die bijdrage? Dat is een mooie 
vraagstelling voor vervolgonderzoek. 
 
We gaan nu over naar het afrondende hoofdstuk over professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk. 
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8. Professioneel handelen in het organisatieadvieswerk 
 
 

 
‘Professioneel’ staat voor vakkundig, bekwaam en aan het beroep eigen (Van Dale). En ook 
voor hard en ruw in de context van sport: ‘de voetballer werd professioneel neergehaald’. 
Eveneens wordt professioneel geassocieerd met dogmatisch of star als een professional, 
bijvoorbeeld een arts, die zich principieel aan beroepswaarden vast houdt. 
Dit proefschrift gaat over adviseurs die aan de slag zijn bij hun klanten. We stellen de vraag 
wanneer organisatieadvieswerk professioneel is te noemen; in termen van Van Dale: 
vakkundig en bekwaam. 
 

 
Dit afsluitende hoofdstuk van het proefschrift geeft de hoofdlijnen van de voorgaande 
hoofdstukken weer. Het hoofdstuk is een synthese van wat de drie empirische onderzoeken 
naar organisatieadvieswerk hebben opgeleverd voor het vraagstuk over het professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk. 
 

 
Figuur 8.a: Model met onderwerpen uit het proefschrift. 
 
In figuur 8.a staan de onderwerpen die in dit proefschrift aan bod zijn gekomen: 
1. Organisatieadvieswerk 

Het veld van onderzoek is het organisatieadvieswerk, het buitenste blok. (hoofdstuk 2).  
2. Professioneel handelen 

Specifiek gaat het om het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk 
(hoofdstuk 3). 

3. Adviseren 
Wat in het proces van adviseren gebeurt, is van invloed op de waardering van het werk 
door klant en adviseur en of het advieswerk ‘professioneel’ genoemd kan worden 
(hoofdstuk 3, 5, 6 en 7). 

1. Organisatieadvieswerk

3. Adviseren

4. Context
↕

Doel

Interactie 
klant - adviseur

Interventies

Aanpak

Reflectie
adviseur

Competenties 
adviseur

2. Professioneel 
handelen

5.

6.
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4. Context en doelgebonden 
Adviseren vindt plaats in een bepaalde context bij de klant, waarbij een bepaalde 
doelstelling wordt beoogd (hoofdstuk 4). 

5. Keuzen over aanpak en interventies door klant en adviseur en hun interactie 
In het proces van adviseren hanteren klant en adviseur een bepaalde veranderaanpak, 
worden interventies ingezet en speelt ook de wijze van interactie tussen klant en 
adviseur een rol. (hoofdstuk 5, 6 en 7). 

6. Wat de adviseur meebrengt 
In het proces van adviseren brengt de adviseur-zelf zijn/haar competenties en (een 
bepaalde mate van) zelfreflecterend vermogen mee. (hoofdstuk 6 en7) 

 
In dit samenvattende hoofdstuk worden alle onderdelen van figuur 8.a betrokken. 
In paragraaf 8.1 gaan we in op de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek. We 
beschrijven kort ons referentiekader over het professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk. Eveneens geven we aan, welke drie empirische studies we hebben 
verricht en waarom deze drie. 
In paragraaf 8.2 staan de resultaten van de drie empirische studies op hoofdlijnen vermeld 
en benoemen we wat we op basis van de drie studies over professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk hebben geleerd. 
In paragraaf 8.3 gaan we in op de wetenschappelijke en professionele opbrengst van de 
studies. 
In paragraaf 8.4 behandelen we een aantal discussiepunten. 
In paragraaf 8.5 staan suggesties voor verder onderzoek vermeld. 
 
Voor dit hoofdstuk hebben we ervoor gekozen geen nieuwe literatuur te gebruiken en zo 
min mogelijk te verwijzen naar publicaties en auteurs. Die keuze houdt verband met de 
leesbaarheid van dit hoofdstuk. De literatuurverwijzingen zijn in de hoofdstukken te vinden, 
waar het  betreffende onderwerp staat beschreven. 
 
We starten met de vraagstelling en doelstelling van dit proefschrift.   
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8.1 Doelstelling, inkadering en vraagstelling 
 
Als we over de organisatieadviseur en het organisatieadvieswerk spreken, hebben we 
rekening te houden met een verschil in opvatting over wat een ‘echte’ adviseur doet (zie 
hoofdstuk 2). Wat ‘echt is’ is in the eye of the beholder: variërend van de ‘hulpkracht van de 
manager’ tot de ‘denkadviseur’. Er zijn diverse stijlen van adviseren en adviesrollen te 
onderkennen. De opvattingen over wat het adviesvak is en wat de adviseur doet, is echter 
niet alleen aan de adviseurs zelf. Klanten en maatschappelijke opvattingen bepalen mede de 
dominante stijlen en rollen. 
Onverlet latend dat er een variëteit in opvattingen over het organisatieadvieswerk is, zijn er 
algemene lijnen te destilleren. We gaan in dit proefschrift op de algemene lijnen in en 
benoemen waar relevant de variëteit. 
 
Dit proefschrift gaat over adviseurs die aan de slag zijn bij hun klanten. Het gaat over het 
professioneel handelen van de adviseur in de uitvoering van opdrachten. De toevoeging 
‘professioneel’ aan het handelen heeft een normatieve lading; moraliteit en professioneel 
handelen zijn inherent aan elkaar verbonden. Het handelen is impliciet of expliciet 
verbonden met opvattingen over wat goed/juist gedrag of fout/onjuist gedrag is. Die 
opvattingen zijn niet statisch. Ze zijn onderhevig aan debat en aan leerprocessen.  
 
Het vertrekpunt voor dit proefschrift is, dat: 

 Het uitvoeren van organisatieadvieswerk een vak is dat geleerd en onderhouden moet 
worden en dat  

 de uitoefening van het vak wordt beïnvloed en ontwikkeld aan de hand van debat en 
leerprocessen. 

 
Doelstelling 
Organisatieadvieswerk definiëren wij als de activiteiten die de adviseur uitvoert en de 
daarbij passende attitude om raad te geven over het functioneren van organisatie(s) en 
management. De doelstelling van het proefschrift is om het veld van het professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk in kaart te brengen. We gaan op zoek naar de 
principes van het vak, die de uitoefening ‘professioneel’ maken. 
 
Inkadering 
In hoofdstuk 3 hebben we een referentiekader opgesteld met belangrijke aspecten in het 
veld van het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk (zie tabel 8.a). Tabel 8.a is 
als volgt tot stand gekomen:  
 
We zijn gestart met het verkennen van het begrip ‘handelen’ aan de hand van een aantal 
gangbare handelingstheorieën (zie paragraaf 3.1.1: Weber, Parsons, Mead, Bourdieu, 
Giddens en Fligstein c.s.). De handelingstheorieën hebben als gemeenschappelijk 
uitgangspunt, dat handelen voor actoren zinvol is en dat het handelen in zijn verloop op 
anderen is betrokken (sociaal handelen). Sociaal handelen produceert en reproduceert 
sociale systemen. Sociaal handelen draagt dus bij aan stabiliteit. Dit stabiliserende proces is 
te beïnvloeden en dan bestaat de kans op verandering. Vanuit de handelingstheorieën 
bezien, zullen adviseurs met hun handelen zowel reproduceren en (op onderdelen) de 
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stabiliteit handhaven, als proberen om (op onderdelen) de reproductie te doorbreken en 
verandering te creëren op het niveau van groepen en sociale systemen. 
 
Vervolgens hebben we in navolging van Habermas (Heysse, Rummens & Tinnevelt, 2007) en 
Kunneman (1996) het begrip ‘moraliteit’ aan het handelen verbonden. Handelen is niet 
vrijblijvend en er zijn uitspraken te doen over wat goed en minder goed of juist fout is in het 
handelen. Volgens Kunneman (1996) is het, vanuit professioneel perspectief bezien, van 
belang om de verhouding en spanning te kunnen hanteren tussen bedrijfskundige en 
organisatietheoretische inzichten enerzijds en communicatie met betrokkenheid, respect en 
sensibiliteit anderzijds. 
 
Het professioneel handelen en waar het precies over gaat, hebben we daarna langs twee 
invalshoeken verkend: (1) bezien vanuit het perspectief van de professional en (2) aan de 
hand van het maatschappelijke debat. Daaruit hebben we vier essentiële aspecten van 
professioneel handelen gedestilleerd: 
1. Het eigen vakmanschap en de technische expertise. 
2. Vrijheid in handelen en oordelen. 
3. Reflectie. 
4. Balans tussen drie logica’s: professionalisme, markt (klant) en management (organisatie). 
 
Aan de hand van literatuur over organisatieadvieswerk zijn de vier genoemde essentiële 
aspecten specifiek gemaakt voor het organisatieadvieswerk. In tabel 8.a staat weergegeven 
hoe het betreffende aspect in de literatuur wordt benoemd. Ook staan in de tabel de 
opvattingen en normatieve principes, die wij voor de aspecten met betrekking tot 
professioneel handelen tegen zijn gekomen; aangevuld met een of meer illustraties. 
 
Professioneel 
handelen 

Organisatieadvieswerk Opvattingen en 
normatieve principes 

Illustratie 

1. Vakmanschap en 
expertise 

Vakmanschap en 
expertise ten behoeve 
van het advieswerk 

a. Gebruik maken van 
wetenschappelijke 
kennis 

- transdisciplinair 

  b. Vertalen van de 
kennis en toepassen in 
de praktijk 

- t.b.v. probleem-
oplossingsproces 
- t.b.v. creëren van een 
werkelijkheid 
- t.b.v. overreden of 
legitimeren 

  c. Ontwikkelen van 
praktijktheorie en deze 
(laten) onderzoeken 

- vergroten implemen-
tatievaliditeit 

 Vakmanschap en 
expertise over het 
advieswerk 

a. Fasering van het 
adviesproces 
aanbrengen 

- standaardisatie en 
continue verbetering 

  b. Adviesrollen 
innemen 

- kunnen switchen 
tussen rollen 

  c. Aan eisen over 
advieswerk voldoen 

- geldig en uitvoerbaar 
advies opstellen 
- effectiviteitscriteria 

  d. Competenties - algemene 
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Professioneel 
handelen 

Organisatieadvieswerk Opvattingen en 
normatieve principes 

Illustratie 

bezitten competenties 
- competenties 
gerelateerd aan 
adviesproces 

    
2. Vrijheid in handelen 
en oordelen 

Onafhankelijkheid Onafhankelijkheid als 
grondhouding 
aannemen (attitude) 

- eigenstandig 
standpunt innemen 
- vrijmoedig spreken 
- lef 

    
3. Reflectie Reflectie Reflectie als 

grondhouding 
aannemen 

- balans houden 
(reflectie naast het 
vakinhoudelijk en 
wetenschappelijk 
denken) 
- bevorderen van de 
integriteit 
- leren op 
bureauniveau 

    
4. Balans in de drie 
logica’s 

Beperkt ontwikkelde 
professionele logica 
tov markt en 
management 

a. Belang van de 
samenleving mee laten 
wegen 

- adviseur als 
steunbeer van de 
samenleving 
concretiseren 

  b. Imago van het 
advieswerk hoog 
houden 

- voorkomen om als 
verkoper en money-
grubber te worden 
gezien 

  c. Ethiek serieus 
nemen 

- meer nadruk op de 
professionele deugden 
van de individuele 
adviseur 
- reflectie op 
dilemma’s die het 
professioneel aanzien 
kunnen schaden 

Tabel 8.a: Belangrijke aspecten in het veld van het professioneel handelen in het advieswerk. 
 
Empirische studies en vraagstelling 
We hebben het gehele veld van het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk 
niet kunnen onderzoeken. Het ontbreekt het organisatieadvieswerk op dit moment, in 
vergelijking tot bijvoorbeeld de geneeskunde met het evidence based werken, aan een 
eensluidend wetenschappelijk kader. Dat is niet verwonderlijk, aangezien het doen van 
onderzoek naar organisatieadvieswerk relatief gezien in een pril stadium verkeert. We 
hebben als onderwerpen van onderzoek zowel onderzoek ten behoeve van het 
organisatieadvieswerk (de gereedschapskist van de adviseur) als over het 
organisatieadvieswerk (dit betreft de adviseur-zelf) gekozen. De uiteindelijke 
onderwerpskeuze is mede bepaald door de praktische mogelijkheden die we kregen en de 
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kansen die zich voordeden (zie argumentatie op pagina 7). We hebben daarbij veel 
medewerking gehad van Deloitte, de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs, Sioo, de 
Stichting Bakkenist, Twynstra Gudde, de VU en daarnaast van de honderdzestien bij de 
onderzoeken betrokken adviseurs.  
  
We hebben drie empirische studies kunnen verrichten naar: 
 
- Veranderaanpakken: (hoofdstuk 5)  

Dit onderzoek gaat over de methodische kennis en ervaring van adviseurs over generieke 
benaderingen van probleemsituaties, die richting geven aan veranderprocessen in 
organisaties. In de uitvoering van het advieswerk komt de vraag aan de orde, welke 
aanpak het meest passend is in de situatie (de context en het doel van de verandering) 
bij de klant. Dit onderzoek leidt tot ‘recepten’ over wanneer je een bepaalde aanpak 
gebruikt. 
 

- Competenties: (hoofdstuk 6) 
Het tweede onderzoek naar competenties gaat over wat de toepassing van de 
aanpakken en de interventies in de adviessituatie van de adviseur zelf vergen in termen 
van competenties: waar moet een adviseur goed in zijn en welk karakteristiek gedrag is 
nodig om resultaat te behalen. 
 

- Interactie: (hoofdstuk 7) 
Het derde onderzoek gaat over het verloop van het doorgaande proces van actie en 
reactie met wederzijdse beïnvloeding tijdens het adviesgesprek tussen klanten en 
adviseurs. En over hoe de klant het verloop van het gesprek en het gedrag van de 
adviseur waardeert. Eveneens is in dit onderzoek het onderwerp (zelf)reflectie van 
adviseurs en het hanteren van reflectie in interactie aan bod gekomen. 

 
De belangrijkste uitkomsten van de drie afzonderlijke onderzoeken worden in de volgende 
paragraaf besproken. Voor ons is echter, gezien de vraag naar de principes van het vak die 
de uitoefening als professioneel kwalificeren, het zo precies mogelijk maken van de principes 
een belangrijk resultaat. We preciseren de principes van het vak aan de hand van de 
uitkomsten van de drie onderzoeken en zien dit als de opbrengst van dit proefschrift. 
 
De vraagstelling van dit proefschrift luidt dan ook:  
‘Wat houdt professioneel handelen in het organisatieadvieswerk in en wat zijn belangrijke 
factoren bij het adviseren?’ 
 
We zullen eerst de uitkomsten van de drie studies afzonderlijk bespreken en daarna in 
samenhang en gerelateerd aan het vraagstuk over het professioneel handelen. 
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8.2 Samenvatting belangrijkste bevindingen 
 
Deze paragraaf gaat over de belangrijkste bevindingen van de afzonderlijke studies 
(paragraaf 8.2.1) en over wat we naar aanleiding van die drie studies hebben geleerd over 
het professioneel handelen (paragraaf 8.2.2). Voor dit laatste bekijken we de uitkomsten van 
de studies vanuit het perspectief van de belangrijke aspecten van het professioneel 
handelen in het advieswerk (zie tabel 8.a). 
 
 

8.2.1 Uitkomsten van de drie studies 
 
De uitkomsten van de drie studies worden hierna zeer beknopt weergegeven. De 
uitgebreide weergave van de onderzoeksopzet, uitvoering en analyse van de gegevens is in 
het betreffende hoofdstuk over het onderzoek te vinden.  
 
De onderzoeken naar de veranderaanpakken en competenties zijn kwantitatief en 
kwalitatief van aard; het onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur is kwalitatief 
van aard. 
 
Onderzoek naar de keuze van veranderaanpakken 
We hebben in de eerste empirische studie onderzoek gedaan naar de keuze van 
veranderaanpakken (hoofdstuk 5). We wilden een op de adviespraktijk gericht toepasbaar 
‘model’ maken. 
 
In de diagnostische fase van een adviesproces komt de vraag aan de orde welke 
veranderaanpak het meest passend is, gezien het gewenste resultaat of de beoogde 
uitkomst van de klant (het doel) en gezien de situatie waarbinnen de adviseur interventies 
doet en waarbinnen verandering plaatsvindt (de context). De deelnemende adviseurs aan 
het onderzoek hebben we met behulp van een gestructureerde vragenlijst over het 
verandertraject geïnterviewd. De 75 succesvol afgeronde verandertrajecten die we op deze 
wijze hebben onderzocht, zijn te typeren als eerste of tweede orde verandering 
(respectievelijk ‘verbeteren’ en ‘gedaanteverwisseling’).  
 
Onze hoofdvraag is: zijn er wetmatigheden/ideale combinaties in termen van uitspraken: 
“als doel x beoogd wordt, in context y, dan is de beste aanpak z”? 
We hebben met behulp van statistische bewerking een aantal ‘wetmatigheden’/‘ideale 
combinaties’ gevonden. In tabel 8.b hebben we deze resultaten weergeven. Deze tabel 
(model) is een handreiking voor adviseurs bij hun keuze van een veranderaanpak. 
 
In tabel 8.b staan per doelcombinatie de passende en minder passende aanpakken 
benoemd.  
Wat betreft de context blijkt bij de kwantitatieve analyse, dat we deze variabele bij de 
operationalisering te weinig hebben afgebakend. Er zijn teveel subvariabelen, waardoor de 
kwantitatieve analyse in mindere mate mogelijk is, dan we hadden bedoeld. 
De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyse levert voor de contextvariabelen 
het beeld op, dat in tabel 8.b is weergegeven onder de aanpak. Bijvoorbeeld: bij het doel 
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processen/cultuur is de meest passende aanpak de ontwikkelende aanpak, als in de context 
de druk van buiten niet hoog is. 
 
Doel: het veranderen van Meest passende 

aanpak 
Alternatieve aanpak Minst passende 

aanpak 
Processen/cultuur 
(Vb. type vraagstukken: 
bevorderen klantgericht 
werken; bevorderen 
vraaggericht werken) 

Ontwikkelend 
- als de druk van 
buiten niet hoog is 

Tell & Sell 
- als de druk uit de 
omgeving hoog is 

Onderhandelend 

Structuur/cultuur 
(Vb. samenvoegen van 
bedrijfsonderdelen) 

Onderhandelend 

 
Ontwikkelend 
- als betrokkenen 
moeizaam met elkaar 
omgaan 
- als de totale 
organisatie deel moet 
nemen 

Tell & Sell 

Structuur/processen 
(Vb. fusie en herinrichting 
van organisaties waarbij in 
mindere mate een appel 
wordt gedaan op houding 
en gedrag en leiderschap 
in mindere mate een rol 
speelt) 

Onderhandelend 
- als er veel 
inhoudelijke inbreng 
vanuit de organisatie 
nodig is 

Tell & Sell of Directief 
- bij meerlanden-
organisaties 
- bij grote druk of 
urgentie 

Ontwikkelend 

Processen/Systemen 
(Vb. invoering van logistiek 
model of een instrument; 
implementatie van ERP) 

Tell & Sell Onderhandelend 
- als er niemand is die 
tell & sell kan 
toepassen 
- bij veel 
verschillende 
belangen 

Ontwikkelend 

Tabel 8.b: De relatie tussen het doel van verandering en de veranderaanpak.  
 
Veranderprocessen realiseren lang niet altijd het beoogde doel. Opdrachtgevers en 
adviseurs ervaren dat het lastig is om precieze doelen te stellen. In het begin van een 
veranderproces lijkt er een brei aan doelen te zijn. Als je preciezer kijkt, zijn het een beperkt 
aantal doelen die ertoe doen. Uit ons onderzoek blijkt, dat de adviseurs goed kunnen 
aangeven welke organisatieaspecten onderdeel van de verandering zijn. De combinatie van 
twee organisatieaspecten blijkt bij het benoemen van een doel te voldoen. Daarnaast kan 
een fasering in tijd een rol spelen: eerst het ene doel, dan het andere. 
 
Het onderzoek naar veranderaanpakken leert ons, dat het goed mogelijk is om een 
veranderaanpak te kiezen, die aansluit bij een doel, rekening houdend met factoren uit de 
context. Er blijkt per doel een meest passende en een minst passende aanpak te zijn en er is 
ook, rekening houdend met contextfactoren een alternatieve aanpak aan te wijzen. 
 
Onderzoek naar competenties 
Met het onderzoek naar de competenties van organisatieadviseurs hebben we ons tot doel 
gesteld, te achterhalen welke competenties de adviseur nodig heeft om bepaalde aanpakken 
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en interventies in adviessituaties bij de klant te kunnen uitvoeren. Daarbij hebben we de 
vraag betrokken of er ‘basiscompetenties’ zijn. Dit zijn competenties waarover iedere 
adviseur zou moeten beschikken. 
 
In de onderzoeksaanpak hebben 40 ervaren adviseurs zich aan de hand van geconstrueerde 
cases (we hebben 4 soorten cases) ingeleefd in een adviessituatie. Zij gaven aan, wat in de 
situatie van de case gedaan zou moeten worden (aanpak en interventie). 
Vervolgens is gevraagd welke competenties een adviseur nodig heeft, om de genoemde 
aanpak en de interventies uit te voeren. We hanteren in dit onderzoek het vertrekpunt dat 
ervaren adviseurs over tacit knowledge beschikken, die we door middel van een 
gestructureerd interview voor het voetlicht kunnen brengen. 
 
In het onderzoek hebben we de aanpak simpeler geoperationaliseerd dan in hoofdstuk 5: we 
hebben de 4 aanpakken teruggebracht naar 2 aanpakken: expertmatig en procesmatig (mate 
van participatie vanuit de organisatie is klein of groot). Daar waar van enige mate van 
participatie sprake is, noemen we de ‘middenaanpak’.  
De interventies konden we clusteren naar ‘hardere interventies’ en ‘zachtere interventies’; 
voor beide zijn specifieke competenties nodig. Daarnaast is er een cluster met ‘diagnostische 
en richtinggevende interventies’. 
 
In tabel 8.c staan de uitkomsten van weergegeven. 
De basiscompetenties betreffen competenties die het gehele domein analyseren omvatten 
en delen van de domeinen beïnvloeden en vertrouwen wekken. In de beschrijving van de 
resultaten in hoofdstuk 6, zien we dat sommige van deze competenties ook benoemd zijn bij 
de aanpak- of interventiespecifieke competenties. In het totaaloverzicht hebben we ze 
echter weggelaten, omdat ze niet onderscheidend zijn (alle adviseurs hebben deze 
competenties immers nodig). 
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Aanpakspecifieke competenties Interventiespecifieke competenties 
Aanpak Competenties Cluster interventies Competenties 
Expertmatige aanpak: 
alleen of met kleine 
groep; deskundigen-
oordeel of -voorstel 

Domeinen:  

 Ondernemen:  
- ondernemerschap 
- marktgericht  

 Presteren:  
- resultaatgericht 

Diagnostische en 
richtinggevende 
interventies: 
verkenning & bewust-
wording; 
strategie 

Domein:  

 Beschouwen: 
- visie 
ontwikkelen 
- organisatie-
bewustzijn 

Middenaanpak Domein: 

 Beschouwen:  
- omgevings-
bewustzijn 

Hardere interventies 
instrumenteel en 
vormgevend: 
structuur; bedrijfs-
processen; HRM-
instrumentarium; 
beheersing en controle  

Domeinen: 

 Organiseren: 
- plannen 
- organiseren 

 Presteren: 
- resultaatgericht 

Procesmatige aanpak: 
participatief; veel 
inbreng van 
medewerkers 

Domeinen:  

 Beschouwen: 
organisatie-
bewustzijn 

 Faciliteren 
- coachen 
- luisteren 
- sensitiviteit 
- een persoonlijk 
beroep doen 

Zachtere interventies 
gericht op mensen: 
training & 
ontwikkeling; 
processen tussen 
mensen; duurzaam 
leren & veranderen 
door interactie 

Domein:  

 Faciliteren: 
- coachen 
- luisteren 
- sensitiviteit 
- inspireren 

Basiscompetenties 
Domeinen:  

 Analyseren: analytisch, conceptueel denken, lerende oriëntatie en creativiteit  
 Beïnvloeden: communiceren, optreden en overtuigingskracht.  

 Vertrouwen wekken: integriteit, betrouwbaarheid, loyaliteit en gunstige sfeer creëren. 
Tabel 8.c: Overzicht basiscompetenties en competenties nodig voor aanpakken en 
interventies. 
 
In tabel 8.c zijn ook de aanpakspecifieke competenties en interventiespecifieke 
competenties weergegeven. We plaatsen een kanttekening bij de competenties voor de 
‘middenaanpak’ en de ‘diagnostische en richtinggevende interventies’. De competenties uit 
het domein ‘beschouwen’ zijn net buiten de basiscompetenties gevallen, vanwege het 
afkappunt dat we hanteren om een competentie als basiscompetentie op te nemen. Als dat 
afkappunt ruimer zou zijn genomen, dan worden de competenties uit het domein 
beschouwen een basiscompetentie. Voor de uitvoering van de middenaanpak en de 
diagnostische en richtinggevende interventies zijn dan alleen basiscompetenties en geen 
specifieke competenties nodig. 
 
We leren uit het onderzoek naar competenties dat een adviseur over basiscompetenties uit 
drie domeinen zou moeten beschikken: analyseren, beïnvloeden en vertrouwen wekken.  
Een tweede inzicht is dat voor het uitvoeren van een expertmatige aanpak met geringe 
participatie uit de organisatie van de klant, andere competenties nodig zijn dan een de 
aanpak waarbij grote delen of de gehele organisatie participeert. In adviestrajecten kunnen 
fasen met expertmatige en procesmatige aanpak elkaar afwisselen. Adviseurs hebben vaak 
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een voorkeur voor een procesmatige of expertmatige aanpak of zijn in de ene aanpak beter 
dan de andere. Vanuit professioneel oogpunt zou een adviseur een passende maatregel 
moeten treffen, om de competenties die minder tot zijn/haar repertoire horen te 
compenseren. Het inschakelen van een collega zou een oplossing kunnen zijn. 
 
Het derde inzicht uit het onderzoek is dat er interventiespecifieke competenties zijn. Er is 
een onderscheid tussen competenties die nodig zijn voor hardere en voor zachtere 
interventies. De combinatie interventies – competenties geeft een beeld van het profiel van 
de adviseur en welk type adviseur je voor welk type opdracht zou moeten hebben.  
 
Onderzoek naar interactie tussen klant en adviseur 
Het derde onderzoek gaat over de waardering van klanten met betrekking tot de interactie 
met de adviseur (hoofdstuk 7). Dit onderzoek heeft plaatsgevonden voor een specifieke fase 
in het adviesproces: het einde van de diagnostische fase en het begin van de 
planvormingsfase. Dit is voor zowel de adviseur als de klant een spannende fase. De klant 
krijgt feedback te verwerken en moet beslissen of hij/zij de feedback herkent en of de 
voorgestelde oplossingsrichting tot de wenselijke uitkomst gaat leiden. Voor de adviseur is 
dit een spannende fase omdat hij/zij uit moet komen met de bevindingen. Dat kan niet op 
een vrijblijvende manier. De adviseur zal ‘iets moeten vinden’. 
 
Naast de waarde van dit onderzoek met betrekking tot de interactiepatronen tussen klant en 
adviseur en de waardering daarvan door de klant, draagt dit onderzoek ook bij aan inzicht 
over het reflecterend vermogen en de momenten van reflectie van adviseurs. We zijn 
nagegaan wanneer adviseurs reflecteren en of er aanwijzingen zijn voor samenhang tussen 
de mate van reflecterend vermogen van de adviseur en de waardering door de klant. 
 
Voor dit onderzoek wilden we een onderzoekssetting die zo dicht mogelijk bij de werkelijke 
setting van de adviespraktijk staat. Maar dit is niet makkelijk realiseerbaar. Een observant 
die met de klant en adviseur meeloopt en meekijkt – een fly-on-the-wall – geeft een wat 
gekunsteld effect aan een adviesgesprek. Daarnaast is het lastig toegang te krijgen tot een 
dergelijke setting, omdat een adviessituatie vaak een vertrouwelijke situatie is. Daarom 
hebben we gekozen voor, in onze ogen, de second best optie: een opleidingssituatie met 
een simulatie, waarin adviesgesprekken tussen klanten en adviseurs plaatsvinden. Bij dit 
onderzoek zijn 18 adviseurs betrokken. 
 
We hebben 3 groepen uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek: 
 
1. De waardering door de klant 
De waardering voor het gespreksverloop is samen te vatten in vijf S’en (zie ook figuur 8.b). 
Klanten stellen het op prijs als de adviseurs: 

 Stevige inhoud op tafel leggen, met begrip voor de situatie en de persoon. 

 Sensitief zijn en gelijkwaardigheid in het gesprek bevorderen. 

 Structuur bieden. 

 Stelling durven nemen. 

 Samenwerken, niet alleen met de klant maar ook met elkaar en elkaar aanvullen.  
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Figuur 8.b: 5 S’en met wat klanten in het adviesgesprek waarderen. 

 
Klanten zijn ook duidelijk over wat zij niet op prijs stellen. Klanten storen zich als de volgende 
punten zich voordoen: 

 Zich niet gehoord voelen. 

 Geen respect en waardering voor de klant en de klantorganisatie. 

 Weinig concreetheid of ingewikkelde inhoud/aanpak. 
 
Qua gedrag van de individuele adviseur waarderen de klanten de vriendelijke, kalme en 
betrokken adviseur die overtuigend optreedt en het gesprek structureert. Overdonderend, 
star en weinig empatisch gedrag, boos of beledigd zijn en de weinig sturende, onzichtbare 
adviseur worden niet op prijs gesteld. 
 
2. Interactiepatronen 
Het onderzoek wijst uit dat er momenten in de interactie tussen klant en adviseur zijn, die 
tot een wending in het gesprek leiden (een kritisch moment). Daarnaast blijkt een wending 
ook te maken te kunnen hebben met de interactie tussen de adviseurs. 
 
De kritische momenten zijn te karakteriseren als (zie ook figuur 8.c) : 

 Het geven van inzicht:  
De adviseur of de klant geeft betekenis aan de dialoog die daarvoor heeft 
plaatsgevonden. Een dergelijk inzicht gaat verder en dieper dan een neutraal 
geformuleerde samenvatting. 
Het blijkt dat in de adviesgesprekken van adviseurs, die door hun klant een hogere 
waardering krijgen dan hun collega’s, een hoge frequentie inzichtgevende momenten 
voorkomt. 

 Het zorgen voor aansluiting:  
De adviseur gaat in op de actie of reactie van de klant, waardoor de klant zich door de 
adviseur gehoord en serieus genomen voelt. De klant gaat mee in het gesprek en volgt 
de regie van de adviseur. 

 Het samenspel tussen de adviseurs:  
De adviseurs versterken elkaar tijdens de interactie met de klant. 
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Een kritisch moment kan ook negatief uitpakken. In dat geval wordt een negatieve betekenis 
aan de voorgaande dialoog toegekend, is er geen aansluiting tussen klant en adviseur, 
vormen de adviseurs geen eenheid en verzwakken ze elkaars bijdrage. 
 

 
Figuur 8.c: Kritische momenten tijdens het adviesgesprek. 
 
 
3. Zelfreflectie 
De meeste van de aan het onderzoek deelnemende adviseurs reflecteren achteraf of tijdens 
interactie. Het achteraf reflecteren wordt in de literatuur over reflectie (hoofdstuk 7) als de 
onder professionals meest voorkomende vorm van reflectie genoemd.  
Vooraf reflecteren zeggen de adviseurs in mindere mate te doen en het reflecteren met 
anderen komt het minst voor. 
 
Bij de start van het onderzoek waren we benieuwd of er aanwijzingen zijn dat een hoge 
mate van reflecterend vermogen van een adviseur een hogere klantwaardering oplevert. In 
het uitvoeren van het advieswerk en bij professionaliseringstrajecten wordt immers grote 
waarde aan reflectie gehecht. Uit ons onderzoek blijkt, dat bijna alle adviseurs die positief 
door de klanten zijn beoordeeld, een hoog reflecterend vermogen in actie hebben 
(reflection in action/self-monitoring). Maar een hoog zelfreflecterend vermogen betekent 
niet per definitie een positieve waardering door de klant. In de groep adviseurs die een 
negatieve waardering van de klanten krijgen, blijken zowel hoge als lage scores op het 
zelfreflecterend vermogen voor te komen. Adviseurs met een hoog reflecterend vermogen 
weten echter direct na het adviesgesprek wat er niet goed is gegaan; dit in tegenstelling tot 
adviseurs met een laag reflecterend vermogen. 
  
We leren uit het derde onderzoek over de (advies)vaardigheden, die een adviseur in de 
interactie met zijn/haar klant nodig heeft. We hebben drie typen kritische momenten 
gevonden, die van invloed zijn op het verloop van het adviesgesprek.  
Zelfreflectie van de adviseur lijkt een rol te spelen bij de kwaliteit van het adviesgesprek, in 
verband met het tijdig aanpassen van het gedrag gedurende het adviesgesprek. Een hoog 
reflecterend vermogen is echter geen garantie voor succes. 
 
Tot zover een beknopte weergave van de bevindingen uit de drie empirische studies. We 
gaan nu verder met de inzichten, die de drie studies hebben opgeleverd over het 
professioneel handelen in het organisatieadvieswerk. 
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8.2.2 Inzichten uit de drie onderzoeken over professioneel handelen 
 
In paragraaf 8.1 hebben we de belangrijkste aspecten uit het veld van het professioneel 
handelen in het advieswerk benoemd. Die aspecten hebben we, zonder te pretenderen 
volledig te zijn, uit de bestudeerde literatuur gedestilleerd. De aspecten gebruiken we om te 
plaatsen, wat we uit de drie empirische studies hebben geleerd. We bezien de studies op: 

 Vakmanschap en expertise: ‘ten behoeve van’ het advieswerk (de gereedschapskist) en 
‘over’ het advieswerk (betreft de adviseur-zelf). 

 Vrijheid in handelen en oordelen: onafhankelijkheid. 

 Reflectie. 

 Beperkt ontwikkelde professionele logica ten opzichte van de markt (balans tussen de 
drie logica’s). 

 
Het eerste onderzoek, naar de veranderaanpakken, is ontstaan vanuit een methodisch 
vakvraagstuk: welke veranderaanpak kan je in een bepaalde situatie het beste gebruiken? 
Uit het eerste onderzoek doen we dan ook voornamelijk inzichten op over ‘het vakmanschap 
en de expertise’. Bij de andere twee onderzoeken ligt dat anders, omdat de adviseur zelf in 
die onderzoeken een pregnantere rol speelt. Uit die onderzoeken kunnen we ook leren over 
de andere drie essentiële aspecten van het professioneel handelen. We zullen nu de vier 
essentiële aspecten stuk voor stuk langs lopen. 
 
Vakmanschap en expertise 
Het eigen vakmanschap en de technische expertise zijn gerelateerd aan het hoge 
opleidingsniveau, het kunnen oplossen van problemen en het ‘evidence based’ kunnen 
werken (zie paragraaf 3.2). Het onderzoek naar veranderaanpakken leert ons dat de adviseur 
bij het adviseren over verandertrajecten moet kijken, welke aanpak in de situatie van de 
klant het meest passend is. Er is geen ‘one size fits all’. Het veranderdoel blijkt bepalend te 
zijn voor de meest passende en ook voor de minst passende aanpak. Ook blijkt dat 
contextfactoren meespelen in het bepalen van de aanpak. Bij een aantal contextfactoren 
hebben we sterke verbanden gevonden (bijvoorbeeld het ontwikkelingsstadium van de 
organisatie) en bij een aantal andere factoren zijn er aanwijzingen dat de context er toe 
doet. Ook hebben we met betrekking tot de context aanwijzingen gekregen voor de sturing 
tijdens het veranderproces (zie bijlage 2).  
 
Het eerste onderzoek leert ons dat het maken van een analyse van de situatie bij en met de 
klant en het expliciteren van de overwegingen waarom je al dan niet voor een bepaalde 
veranderaanpak kiest, hoort bij het vakmanschap en de technische expertise van de 
adviseur. Eveneens leert het onderzoek ons dat professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk ook inhoudt, dat je sturingsfactoren in de context weet te benoemen 
en naar bevind van zaken kunt handelen. Veranderen is geen laissez-faire gebeuren en het is 
aan de adviseur om in afstemming met de klant de wijze van sturing van het veranderproces 
te expliciteren en te bevorderen. 
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Het tweede onderzoek leert ons met betrekking tot het vakmanschap en de technische 
expertise, dat alle adviseurs, ervaren of minder ervaren, jonger of ouder, een set aan 
basiscompetenties nodig hebben. Adviseurs moeten ‘goed zijn’ in (competenties op de 
domeinen) analyseren, beïnvloeden en vertrouwen wekken. Het tweede onderzoek laat ook 
zien dat een bepaald type advieswerk specifieke competenties vergt. Uit ons onderzoek 
blijkt dat er aanpakspecifieke competenties en interventiespecifieke competenties zijn.  
 
Uit ons onderzoek komt dat de adviseur idealiter, naast de basiscompetenties, ook de 
aanpakspecifieke competenties zou moeten beheersen, omdat de aanpakken in een 
opdracht bij de klant, zoals bij een schaatsbeweging, elkaar kunnen afwisselen. De 
expertmatige en procesmatige aanpak houden verband met de rollen die een adviseur kan 
aannemen (bijvoorbeeld Schein (2000): het kunnen wisselen tussen expertrol, dokter-
patiëntrol en procesconsultatierol). Het uitvoeren van een expertmatige aanpak vergt 
andere competenties (ondernemerschap, marktgericht, resultaatgericht) als het uitvoeren 
van de procesmatige aanpak (organisatiebewustzijn, coachen, luisteren, sensitiviteit, een 
persoonlijk beroep doen). Zelfinzicht is hier belangrijk, omdat een adviseur naar een 
alternatieve oplossing kan kijken, zoals het inzetten van een andere, wel competente 
adviseur, als hij/zij een aanpakspecifieke competentie minder goed beheerst. 
 
Uit het onderzoek naar competenties hebben we geleerd dat de adviseur veelal één of 
enkele dominante interventies tot zijn/haar repertoire zou moeten kunnen rekenen met de 
daarbij horende competenties. Daarbij is een onderscheid naar drie groepen interventies: (1) 
diagnostische en richtinggevende interventies, (2) interventies die instrumenteel en 
vormgevend van aard zijn en (3) interventies gericht op mensen. 
Kijkend vanuit het perspectief van een T-profiel, horen de basiscompetenties tot het brede, 
generalistische deel en de aanpak- en interventiespecifieke competenties tot het diepe, 
specialistische deel van de T. 
 
Naast inzichten over competenties leert het tweede onderzoek ons ook, dat 
(wetenschappelijke) kennis vanuit het professioneel handelen bezien belangrijk wordt 
gevonden, maar dat die kennis tegelijk (op dit moment) beperkt is. We hebben de adviseurs 
bij het tweede onderzoek casuïstiek voorgelegd en die leverde vanzelfsprekend een variëteit 
aan interpretaties over het probleem op. Vanuit een hoger aggregatieniveau bekeken 
(bijlage 9), herkenden de adviseurs een kernprobleem (bijvoorbeeld: dit is een 
strategieprobleem of dit is een logistiek probleem). De oplossingen voor een dergelijk 
kernprobleem waren gevarieerd. De oplossingen werden niet zozeer gemotiveerd door 
wetenschappelijke inzichten maar hingen samen met de ervaring en intuïtie van de adviseur. 
 
Het derde onderzoek, naar de interactie tussen klant en adviseur tijdens een adviesgesprek, 
leert ons over de gesprekstechnieken en –vaardigheden die adviseurs in huis moeten 
hebben en over het belang van goed samenspel tussen adviseurs als zij in een adviesteam 
acteren. Uit de analyse van de kritische momenten uit de adviesgesprekken, de momenten 
waarop een positieve of negatieve wending in het gesprek plaatsvindt, blijkt dat het geven 
van inzicht en het zorgen voor aansluiting bij de klant bepalend zijn voor het 
gespreksverloop. De adviseurs die door de klanten positief worden gewaardeerd, zorgen 
voor een hoge frequentie aan inzichtgevende en aansluitende momenten en zorgen voor 
elkaar versterkend samenspel tussen de adviseurs.  
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Vrijheid in handelen en oordelen: onafhankelijkheid 
Handelingsvrijheid en het zelfstandig kunnen oordelen wordt als een essentieel aspect van 
het professioneel handelen gezien. In de literatuur over organisatieadvieswerk komt dit 
thema veelvuldig terug als de onafhankelijkheid van de adviseur. 
 
Uit het onderzoek naar veranderaanpakken blijkt dat de uiteindelijk gekozen 
veranderaanpakken in 16% de voorkeur van de opdrachtgever betrof, in 15% de voorkeur 
van de adviseur en in 69% op basis van de diagnose. Bij het hiervoor genoemde 
vakmanschap bleek, dat in het organisatieadvieswerk sprake is van professioneel handelen, 
als de veranderaanpak wordt gekozen op basis van de diagnose (waarin doel en 
context/situatie cruciale elementen zijn). De voorkeur van de adviseur wijst niet op 
diagnostiek maar op pigeon holing (het hamer zoekt spijker fenomeen). De voorkeur van de 
opdrachtgever wijst op een ‘lippendienst’ en/of een adviseur die onvoldoende in staat is 
zijn/haar oordeel in de vorm van een diagnose over de bühne te brengen. Dit laatste leert 
ons dat het geen uitgemaakte zaak is, dat de adviseur ‘vrijheid in handelen en oordelen’ 
heeft. 
 
In het tweede onderzoek komen drie competenties voor, die direct met vrijheid in handelen 
en oordelen te maken hebben: onafhankelijkheid, oordeelsvorming en integriteit. Onder 
onafhankelijkheid wordt verstaan: ‘acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen 
overtuigingen dan op een verlangen om anderen een plezier te doen’ en ‘loyaal zijn aan de 
opdrachtgever zonder professionele onafhankelijkheid prijs te geven’. De competentie 
‘onafhankelijkheid’ wordt door 40-50% van de respondenten genoemd als competentie die 
nodig is bij een expertmatige aanpak. 
De competentie oordeelsvorming is gedefinieerd als ‘mogelijke handelwijzen, en de 
informatie daarover, tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria; op basis 
daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen’. ‘Oordeelsvorming’ komt als 
competentie niet in de uitkomsten van ons onderzoek voor. 
De competentie integriteit gaat over: ‘het handhaven van sociale en ethische normen in het 
werk, ook als de verleiding of de druk om het minder nauw te nemen groot is’ en 
‘vertrouwen wekken in eigen professionaliteit en integriteit’. De competentie integriteit 
wordt door meer dan 60% van de respondenten benoemd als basiscompetentie. 
 
Deze uitkomsten leren ons, dat de aan ons onderzoek deelnemende zeer ervaren adviseurs 
de vrijheid in handelen en oordelen niet zozeer in termen van oordeelsvorming verwoorden 
maar in termen van de competenties onafhankelijkheid en integriteit. Met ‘integriteit’ wordt 
vrijheid van handelen en oordelen vooral in een ethisch daglicht gesteld. Daarmee ligt er 
nauwelijks nadruk op het belang, om in het advieswerk goed te zijn in het bewaken en 
vormgeven van de vrijheid in het handelen en oordelen op vaktechnische gronden. 
 
In het derde onderzoek zien we dat in versterkte mate terug. In interactie met de klant is het 
helemaal niet zo makkelijk om frank en vrij te oordelen. Klanten stellen stevige inhoud op 
prijs en de adviseur mag best stelling nemen maar vooral niet ‘te’. Aan de hand van de 
interactiemodellen van Leary (1957) en Bales (1979) zien we, dat adviseurs op de as macht, 
de factor invloed/prominentie en de factor beheersing op een dun scheidslijntje balanceren 
tussen acceptatie en non-acceptatie door de klant. De vrijheid van handelen en oordelen is 
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in de praktische adviessetting slechts beperkt mogelijk. Dat geldt evenzeer voor de in de 
literatuur veelvuldig benoemde onafhankelijkheid als grondhouding van de adviseur, een 
eigenstandig standpunt innemen en het vrijmoedig spreken. Het klinkt mooi maar de 
praktijk is weerbarstiger. 
 
Reflectie 
Reflectie wordt als een grondhouding in het professionele handelen van de adviseur gezien. 
In het derde onderzoek hebben we verkend wanneer adviseurs reflecteren, wat hun mate 
van zelfreflecterend vermogen tijdens het handelen is (self-monitoring) en of er 
aanwijzingen zijn dat een hoge mate van reflecterend vermogen tot een positieve 
waardering van de klant leidt. We hebben gezien dat een hoge mate van zelfreflecterend 
vermogen niet per definitie betekent, dat de klant de adviseur positiever waardeert. Er 
waren adviseurs bij het onderzoek betrokken, die een hoge mate van self-monitoring 
hebben maar waarbij het adviesgesprek in de ogen van de klant niet goed ging. 
 
Het inzicht, dat we uit het onderzoek naar reflectie onder adviseurs hebben opgedaan, is dat 
reflectie is te zien als grondhouding in het professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk, maar dat het adequaat aanwenden van die grondhouding wel 
oefening en bewustwording vergt. Adviseurs met een hoog reflecterend vermogen blijken 
tijdens interactie ‘in hun hoofd’ te kunnen zitten. Dat is dan niet zichtbaar voor de klant en 
bevordert de interactie niet. Adviseurs met een hoog reflecterend vermogen ervaren zichzelf 
soms als tobberig en vinden zichzelf vermoeiend. Adviseurs met een lage mate van 
reflecterend vermogen vinden het moeilijk om een beeld over zichzelf te krijgen en moeten 
moeite doen om te leren reflecteren.  
 
Aangezien in de bestudeerde literatuur er een aanname lijkt te zijn, dat adviseurs kunnen en 
zullen reflecteren, is het belangrijk om daar een kanttekening bij te plaatsen. Uit ons 
onderzoek komt dat het niet vanzelfsprekend is, dat adviseurs van nature adequaat 
reflecteren. In opleidingstrajecten voor organisatieadviseurs en bij intervisie zou meer 
aandacht voor het ‘professioneel reflecteren’ moeten zijn. Reflecteren draagt bij aan de 
effectiviteit van de adviseur als hij/zij tijdens een adviesgesprek op basis van de reflectie in 
een hoge frequentie (positief) kritische momenten weet te creëren. Het ‘blijven hangen in 
het hoofd’ en tobberigheid zijn disfunctioneel. Adviseurs met een laag reflecterend 
vermogen hebben de opgave om zicht te krijgen op wat hun eigen aandeel is in het 
adviesgesprek. ‘Reflection on reflection-in-action’ (Schön, 1991) zal behulpzaam zijn in het 
ontwikkelen van de zelfreflectie. 
 
Balans tussen de logica’s van professionalisme, markt en management 
Het in balans krijgen en houden van de waardegebieden professionalisme, markt en 
management en het bewaken van het waardegebied professionalisme door de adviseur is 
een boeiend en essentieel aspect van het professioneel handelen. Dit aspect toont de 
verbinding tussen de groep beoefenaren van het organisatieadvieswerk en de samenleving. 
Zoals we eerder zagen in hoofdstuk 2, is het uitermate lastig om over ‘de’ groep adviseurs te 
spreken. In onze onderzoeken kijken we daarom op het handelingsniveau van de aan de 
onderzoeken deelnemende adviseurs: wat hebben ze gedaan (veranderaanpakken), wat 
doen ze (adviesgesprek) of wat zouden ze doen (competenties) bij en met de klant. Op dat 
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handelingsniveau kunnen we geen conclusies trekken over de dynamiek tussen 
professionalisme en management – we hebben dat immers niet onderzocht. 
 
Over de dynamiek tussen professionalisme en markt hebben we bij het onderdeel over 
‘vrijheid van handelen en oordelen’ reeds geconstateerd, dat de logica van de klant een 
flinke vinger in de pap heeft. Daarnaast wijst het tweede onderzoek uit dat adviseurs belang 
hechten aan het gehele domein ‘vertrouwen wekken’ met de competenties: integriteit, 
betrouwbaarheid, loyaliteit en een gunstige sfeer creëren. Het derde onderzoek voegt 
daaraan toe, dat de klant ‘de vriendelijke, kalme en betrokken adviseur’ op prijs stelt. Deze 
uitkomsten van de onderzoeken geven het beeld dat de balans tussen professionalisme en 
markt naar de marktkant doorslaat.  
 
De onderzoeken leren ons, dat het geen vanzelfsprekendheid is dat de logica’s in balans zijn 
en dat het bewaken van het waardegebied professionalisme voor adviseurs een kwetsbaar 
punt is. Dat sluit aan bij wat in de literatuur over organisatieadvies op dit punt wordt 
vermeld. 
 
Resumerend 
Uit de literatuur over professionals en specifiek over organisatieadviseurs en 
organisatieadvies hebben we belangrijke aspecten over het veld van het professioneel 
handelen in het advieswerk gedestilleerd. Samenvattend hebben we over het professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk het volgende uit de drie onderzoeken geleerd met 
betrekking tot: 

 Het vakmanschap en de technische expertise: 
Alle drie de onderzoeken doen uitspraken over deelterreinen van het vakmanschap in 
het organisatieadvieswerk. 

o In advieswerk over verandertrajecten is het doel van het traject en de situatie 
waarin wordt veranderd bepalend voor de aanpak en de sturing van het traject. 

o In de uitvoering van advieswerk heeft de adviseur een aantal basiscompetenties 
nodig en, afhankelijk van de adviessituatie en de benodigde aanpak en 
interventies, een aantal specifieke competenties. 

o In de uitvoering van advieswerk in de diagnostische/begin planvormingsfase is 
het van belang dat de adviseur met een hoge frequentie inzichtgevende en 
aansluitende momenten in het adviesgesprek creëert en zorg draagt voor een 
actief samenspel met andere leden uit het adviesteam. 

 De vrijheid in het handelen en oordelen: 
Vrijheid in handelen en oordelen komt in het onderzoek naar de competenties in de 
resultaten het meest tot uiting in de basiscompetentie integriteit. Die competentie is 
echter vrij smal en refereert aan ethische aspecten. In de praktische setting tijdens het 
adviesgesprek (in het derde onderzoek) wordt vrijheid van oordelen begrensd door de 
invloed van de klant. 

 Reflectie: 
Alle adviseurs die deelnemen aan het derde onderzoek reflecteren in een bepaalde 
mate. Reflectie lijkt daarmee ook een grondhouding in het professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk te zijn. Die reflectie vindt echter niet van nature op een adequate, 
functionele wijze plaats en moet geleerd en ervaren worden. 
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 De balans tussen de logica’s van professionalisme, markt en management 
Het bewaken van het waardegebied professionalisme is voor adviseurs geen 
vanzelfsprekendheid met het risico dat het waardegebied markt dominant is/wordt als 
de adviseur geen tegenwicht biedt. 

 
In tabel 8.d staan de vier aspecten weergegeven. In de laatste kolom van de tabel staat, wat 
we over het betreffende aspect uit de drie empirische studies hebben geleerd.  
 
Professioneel 
handelen 

Professioneel 
handelen in het 
organisatieadvieswerk 

Opvattingen en 
normatieve principes 
(uit de literatuur) 

Wat geleerd is uit de 3 
empirische studies 

1. Vakmanschap en 
expertise 

Vakmanschap en 
expertise ten behoeve 
van het advieswerk 

a. Gebruik maken van 
wetenschappelijke 
kennis 

- Kennis wordt 
aangevuld met 
ervaring en intuïtie 

  b. Vertalen van de 
kennis en 
toepassen in de 
praktijk 

- Op het gebied van 
veranderen: welke 
aanpak past bij 
bepaald(e) doel en 
context 

  c. Ontwikkelen van 
praktijktheorie en 
deze (laten) 
onderzoeken 

- 

 Vakmanschap en 
expertise over het 
advieswerk 

a. Fasering van het 
adviesproces 
aanbrengen 

-  

  b. Adviesrollen 
innemen 

- Zelfkennis is 
belangrijk bij 
kunnen aannemen 
van rollen: 
eventueel een 
andere adviseur 
inschakelen 

- In een adviesteam: 
samenspel tussen 
adviseurs is 
belangrijk 
aandachtspunt 

  c. Aan eisen van 
advieswerk 
voldoen 

- 

  d. Competenties 
bezitten 

- Onderscheid in 
basiscompetenties, 
en aanpak- en 
interventie 
specifieke 
competenties 

- Op vaardigheids-
niveau: hanteren 
van kritische 
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Professioneel 
handelen 

Professioneel 
handelen in het 
organisatieadvieswerk 

Opvattingen en 
normatieve principes 
(uit de literatuur) 

Wat geleerd is uit de 3 
empirische studies 

momenten 
(inzichtgevend, 
aansluiting, 
samenspel 
adviseurs) 

    
2. Vrijheid in handelen 
en oordelen 

Onafhankelijkheid a. Onafhankelijkheid 
als grondhouding 
aannemen 
(attitude) 

- Een eigenstandig 
standpunt wordt 
niet altijd door 
klanten 
gewaardeerd 

- De adviseur 
balanceert op een 
dun scheidslijntje 
tussen acceptatie 
en non-acceptatie 
door de klant 

    
3. Reflectie Reflectie a. Reflectie als 

grondhouding 
aannemen 

- Een hoge mate van 
zelfreflectie helpt 
tijdens het 
adviesgesprek 
maar is geen 
garantie voor 
succes 

- Reflectie vindt van 
nature niet op een 
functionele wijze 
plaats en moet 
geleerd worden 

    
4. Balans in de drie 
logica’s (professioneel 
– markt – organisatie / 
management) 

Beperkt ontwikkelde 
professionele logica 
tov markt en 
management logica 

a. Belang van de 
samenleving meer 
mee laten wegen 

- Het waardegebied 
professionalisme is 
voor adviseurs een 
kwetsbaar punt 
(samenhang met 
punt 2: 
onafhankelijkheid) 

  b. Imago van het 
advieswerk hoog 
houden 

  c. Ethiek serieus 
nemen 

Tabel 8.d: Wat uit de 3 empirische studies is geleerd over het veld van het professioneel 
handelen in het advieswerk.  
 
We hebben een aantal normatieve principes en opvattingen uit de literatuur kunnen 
aanvullen met de bevindingen uit de onderzoeken. Daardoor zetten we een aantal accenten, 
zoals het preciseren van de competenties. Ook nuanceren we bepaalde normatieve 
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principes, zoals van het gebruik van wetenschappelijke kennis, omdat die kennis (nog) niet 
altijd voorhanden is of om wat voor reden dan ook, niet wordt gebruikt. 
 
Het aspect ‘onafhankelijkheid van de adviseur’, is in de dagelijkse praktijk lastiger te 
praktiseren dan in de literatuur wordt ‘beleden’ als normatief principe. Dat hangt samen met 
de beperkt ontwikkelde professionele logica ten opzichte van de logica van de markt (klant). 
De studies wijzen op een forse vinger in de pap van de klant. ‘Wie betaalt, bepaalt’ is te sterk 
uitgedrukt. Er zit echter een dun scheidslijntje tussen acceptatie en non-acceptatie door 
klant en het waarderen of juist afwijzen van de onafhankelijke opstelling van de adviseur. 
 
Tot zover de bevindingen uit dit proefschrift. De volgende paragraaf gaat in op de opbrengst 
van dit proefschrift. 

 
 

8.3 Opbrengst 
 
Dit proefschrift omvat drie empirische studies die in het perspectief van het professioneel 
handelen van een adviseur worden geplaatst. De opbrengst van de onderzoeken omvat dus 
een verdieping op drie onderwerpen (het gebruik van veranderaanpakken, de competenties 
van de adviseur en de interactie tussen klant en adviseur) en een verdieping op de vraag wat 
professioneel handelen van de adviseur inhoudt. We zullen nu stil staan bij de 
wetenschappelijke en bij de professionele opbrengst.  
 
 

8.3.1 Wetenschappelijke opbrengst 
 
In vergelijking tot andere wetenschappen is het uitvoeren van onderzoek over 
organisatieadvieswerk beperkt (onderzoek naar het werk van de adviseur-zelf). In Nederland 
is er sinds een kleine 10 jaar de mogelijkheid om aan Nederlandse universiteiten 
‘consultancy’ te studeren. Dat levert een impuls voor theorievorming op. De Vrije 
Universiteit, Sioo en andere onderwijsinstellingen bieden adviseurs de mogelijkheid om hun 
kennis, ervaring en persoonlijke ontwikkeling tijdens postdoc-opleidingen en cursussen te 
vergroten of bevorderen. Er is dan echter niet expliciet sprake van kennisontwikkeling ‘voor 
en over het vak’. Theorievorming over advisering vindt op internationaal niveau plaats via de 
Management Consulting divisie van de Academy of Management. De serie ‘Research in 
Management Consulting’, met Anthony F. Buono als series editor, bundelt sinds 2001 de 
(beste) op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde consultancy papers, die binnen de 
divisie zijn gepresenteerd. Daarnaast zijn er tijdschriften over consultancy, veelal gerelateerd 
aan de beroepsorganisaties, met meer of minder wetenschappelijke publicaties.  
 
De theorievorming ten behoeve van vak (de gereedschapskist) is verder ontwikkeld. Dat 
heeft te maken met het feit dat de uitvoerders van advieswerk, als containerdiscipline, de 
wetenschappelijk concepten uit andere wetenschapsvelden zoals economie, bedrijfskunde, 
psychologie en sociologie kunnen betrekken.  
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Het voorgaande heeft consequenties voor de wetenschappelijke opbrengst van dit 
proefschrift. Het beperkte fundament voor wetenschappelijk onderzoek naar 
organisatieadvieswerk betekent dat we ‘topics’ hebben onderzocht. Deze topics hebben we 
wel in een kader proberen te plaatsen door het onderwerp ‘professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk’ als verbindende schakel te hanteren. 
 
De wetenschappelijke opbrengst zien wij als volgt:  
 
1. In het onderzoek naar veranderaanpakken is het model van Jagersma (1999) over de 

pijlers van de veranderaanpak verder onderbouwd. We hebben een model ontwikkeld 
dat de relatie tussen het doel van de verandering en de veranderaanpak aangeeft. 
 

2. Met het onderzoek naar competenties hebben we het onderwerp competenties van 
adviseurs zowel nationaal als internationaal geadresseerd (zie de betreffende 
publicaties). 
 

3. We hebben met het aanwijzen van basiscompetenties, aanpak- en interventiespecifieke 
competenties een aanvulling aangedragen voor de competentiemodellen van de 
beroepsorganisaties. 
 

4. In het onderzoek naar interactie tussen klant en adviseur hebben we het perspectief van 
de klant geëxpliciteerd. Het klantperspectief wordt nog niet zo vaak in 
onderzoeksopzetten meegenomen. 
 

5. In het onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur hebben we 
interactiepatronen en kritische momenten zichtbaar gemaakt en deze gerelateerd aan 
universele theorie over communicatie en interactie. Daarmee hebben we de uitkomsten 
in een breder kader dan het advieswerk weten te plaatsen. 
 

6. Door de verbinding tussen de handelingstheorieën en het professioneel handelen van de 
adviseur hebben we een theoretisch perspectief voor het veld van het professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk ontwikkeld (tabel 8.b).  

 
Naast deze wetenschappelijke opbrengst is er opbrengst voor de uitvoering van het vak. 
 
 

8.3.2 Professionele opbrengst 
 
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is het aantal wetenschappelijke publicaties over 
het organisatieadvieswerk, relatief bezien, beperkt. Daarentegen zijn er veel publicaties over 
het vak met individuele opvattingen, opinies en ervaringen. De professionele opbrengst van 
de drie onderzoeken is via publicaties ook in dit circuit voor het voetlicht gekomen. 
 
Als professionele opbrengst zien wij: 
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1. De praktische handvatten voor de adviseur bij de keuze van veranderaanpakken: welke 
aanpak past bij een bepaald(e) doel en context? 
 

2. De uitkomsten van het competentieonderzoek zijn toegevoegd aan de BoKS (Orde van 
Organisatiekundigen en -adviseurs, 2013). 
We hebben een zelftest over de competenties ontwikkeld en we weten dat die in 
scholings- en intervisiesituaties wordt gebruikt. 
 

3. De onderzoeken naar de competenties en naar de interactie tussen klant en adviseur 
hebben materiaal opgeleverd voor scholings- en intervisieactiviteiten (casuïstiek en 
transcripten), waardoor adviseurs op adviessituaties kunnen reflecteren. 
 

4. Het onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur leveren aanwijzingen op voor 
de voorbereiding en de uitvoering van een adviesgesprek (bijvoorbeeld figuur 8.b en 8.c). 
 

5. We raden aan om in opleidingstrajecten voor organisatieadviseurs en bij intervisie meer 
aandacht aan het ‘professioneel reflecteren’ te besteden, omdat functioneel reflecteren 
niet vanzelfsprekend is (zie paragraaf 8.2.2). 

 
In de volgende paragraaf stippen we een aantal discussiepunten aan. 
 
 

8.4 Discussiepunten 
 
In deze paragraaf willen we stil staan bij wat wij als essentieel in dit proefschrift beschouwen 
en wat naar ons idee onvoldoende uit de verf is gekomen of blijft liggen. 
 
Essenties 
Als we de inzichten uit de literatuur over professioneel handelen vergelijken met de 
inzichten die we uit de drie onderzoeken hebben gekregen, dan valt ons vooral op dat de 
empirische resultaten wijzen op de kwetsbaarheid van het professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk. Kwetsbaarheid in de zin dat in de literatuur stellender wordt 
geformuleerd waar het handelen van de adviseur aan moet voldoen, dan in de empirie lijkt 
te kunnen worden waargemaakt.  
 
Zo is reflectie essentieel (theorie en empirie) maar adviseurs weten lang niet altijd wat ze 
met hun (hoge of lage mate van) reflecterend vermogen aanmoeten en hoe ze het beste 
kunnen reflecteren (empirie). Onafhankelijkheid is een fundamentele waarde (theorie) maar 
de mate waarin de adviseur dat waar kan maken, wordt behoorlijk door de klant begrensd 
(empirie). Onafhankelijkheid wordt door adviseurs ook weinig geëxpliciteerd in termen van 
competenties (empirie). Door die kwetsbaarheid is het niet verwonderlijk, dat in de balans 
van de drie logica’s professionalisme, markt en management (Friedson, 2001) het 
waardegebied professionalisme zowel in de literatuur als in de empirie enigszins beperkt 
‘body’ is te geven en in taal kan worden uitgedrukt. Het waardegebied professionalisme 
expliciet bewaken, is nog lastiger. Op zich is dat begrijpelijk als we het organisatieadvieswerk 
als ‘een lichte professie’ (Van Aken, 2000) en als ‘containerdiscipline’ (Otto, 2008) moeten 
beschouwen. Het is hier bevestigd en ontslaat ons niet om aan de professionalisering van 
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het vak te blijven werken – juist om in de balans van de drie logica’s het waardegebied 
professionalisme te kunnen bewaken. 
 
Wat we in dit proefschrift aan inzichten hebben verkregen, hebben we in tabel 8.d in 
paragraaf 8.2.2 gebundeld om aan de ‘normatieve professionalisering’ (Jacobs c.s., 2008) bij 
te kunnen dragen. We zien normatieve professionalisering, het voortdurende leerproces in 
het vakgebied met de vraag wat goed handelen is in het organisatieadvieswerk, als 
belangrijke opgave voor het vak.  
 
Het zo goed mogelijk expliciteren van het veld van het professioneel handelen in het 
organisatieadvieswerk en wat we aan inzichten hebben opgedaan uit de drie empirische 
studies, zien wij als de essentie van dit proefschrift. 
 
Wat is blijven liggen 
We hebben (achteraf bezien) een aantal kansen laten liggen en soms was onze 
onderzoeksopzet onvoldoende toereikend om onze ambities waar te maken. We hebben 
ons bij het uitvoeren van onderzoek natuurlijk moeten beperken, mede door de 
omstandigheden zoals ze zich voordeden. We willen bij drie punten stil staan.  
 
Het eerste punt betreft de context van de adviessituatie. Dat onze onderzoeksopzet 
ontoereikend was, geldt voor het onderzoeken van de context in adviestrajecten. Het eerste 
onderzoek (naar veranderaanpakken) laat zien dat de context, de situatie, er toe doet maar 
we hebben dat maar in beperkte mate kunnen aantonen. De context hebben we te ruim 
geoperationaliseerd met teveel (sub)variabelen, waardoor we te weinig gevulde cellen voor 
het statistisch onderzoek hadden. De invloed van de context op verander-  en 
adviestrajecten zou preciezer onderzocht kunnen worden. 
 
Het tweede punt betreft de positie van de klant. In het onderzoek naar de interactie tussen 
klant en adviseur, is het perspectief van de klant expliciet betrokken. In de andere twee 
onderzoeken is dat niet het geval. In het onderzoek naar de veranderaanpakken hebben we 
naar succesvolle verandercases gevraagd; echter succesvol volgens de adviseur. De 
opdrachtgever/klant kan daar natuurlijk anders over denken. Aangezien de klant en de 
adviseur invloed uitoefenen op het verloop van de opdracht, vinden we het, achteraf bezien, 
van belang om beide perspectieven in een onderzoeksopzet mee te nemen. 
 
Het derde punt gaat over de institutionele rol van de adviseur. We bemerkten tijdens het 
uitwerken van het thema ‘professioneel handelen’, dat het maatschappelijke perspectief en 
het belang van de samenleving nog erg onderbelicht is in (het onderzoek naar) het 
organisatieadvieswerk. Het doorgronden van institutionele veranderingen en de rol die 
adviseurs bij deze veranderingen (kunnen) spelen, wordt nog maar mondjesmaat 
beschreven en onderzocht (zie bijvoorbeeld Strikwerda, 2011). In de drie onderzoeken is die 
manier van kijken volledig buiten beeld gebleven. Maar dat biedt kansen voor 
vervolgonderzoek. Daar gaat de afsluitende paragraaf van dit proefschrift over. 
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8.5 Suggesties voor verder onderzoek 
 
In een veld, relatief nog zo jong, als het organisatieadvieswerk, zijn er legio suggesties voor 
vervolgonderzoek te doen. We zullen er twee noemen; twee die ons ‘aan het hart gaan’. De 
eerste suggestie gaat over de waarde van organisatieadvieswerk op institutioneel niveau en 
de tweede suggestie betreft het samenspel tussen klant en adviseur. 
 
Waarde advieswerk op institutioneel niveau 
Wij vinden de balans tussen de drie logica’s voor het organisatieadvieswerk van groot 
belang. De balans heeft een direct raakvlak met de zoals Friedson (2001) het uitdrukt, 
‘morele substantie’ die professioneel handelen in het organisatieadvieswerk voor onze 
samenleving heeft. In het ‘jargon’ van het organisatieadvieswerk spreken we vaak van 
‘toegevoegde waarde’. Het gaat daarbij niet alleen om toegevoegde waarde voor de 
opdrachtgever en zijn/haar organisatie. Het is breder en gaat ook over de maatschappelijke 
bijdrage van het organisatieadvieswerk. Wij menen dat wetenschappelijk onderzoek een 
verdere bijdrage moet leveren aan het verduidelijken waar die morele substantie van het 
organisatieadvieswerk op gericht is en welke maatschappelijke bijdrage het advieswerk al 
dan niet heeft.  
 
Wij zien in de ‘the theory of fields’, de handelingstheorie van Fligstein en McAdam (2012) 
(zie paragraaf 3.1.1) een methodologisch en methodisch hulpmiddel om te verduidelijken 
hoe het (professioneel) handelen van de adviseurs zich op macro, meso en micro niveau 
manifesteert: 

 Op mesoniveau (strategisch handelingsveld) door zichtbaar te maken in welke velden 
adviseurs acteren en hoe zij acteren. 

 Op macroniveau (kluwen van velden) door zichtbaar te maken of zij een rol in 
(de)stabiliserende processen spelen en zo ja, welke rol. 

 Op microniveau (social skill) door zichtbaar te maken òf zij beïnvloedende vaardigheden 
bezitten (ons derde onderzoek lijkt dat te bevestigen), hoe zij hun vaardigheden inzetten 
om te beïnvloeden en òf ze de mogelijkheid hebben om met hun vaardigheden te 
beïnvloeden (de effectiviteit van het handelen). 

 
Onderzoek naar handelingsvelden waarin adviseurs acteren en het zichtbaar maken van 
beïnvloedingspatronen door adviseurs binnen en tussen die velden, is sociologisch getint 
onderzoek. Dit type onderzoek geeft zicht op de institutionele rol van adviseurs en op hun 
waarde (in positieve en negatieve zin) voor de samenleving. 
 
Samenspel tussen klant en adviseur 
Adviseurs zijn bij het uitvoeren van een opdracht in menig opzicht afhankelijk van de 
opdrachtgever. De klant die een opdracht verstrekt en verwacht dat de adviseur het wel 
uitzoekt en zich aan het einde van de opdracht laat zien, kan zich aan het einde van opdracht 
‘bekocht’ voelen. Niet dat de adviseur de opdracht dan per definitie slecht heeft uitgevoerd, 
want menig adviseur zal naar beste kunnen en weten aan de opdracht willen voldoen. Nee, 
aan het einde van de opdracht blijkt dat de klant iets anders heeft bedoeld, dan eruit is 
gekomen. Terwijl de klant heeft nagelaten of geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek 
om bij de uitvoering van de opdracht betrokken te blijven. 
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De klant is evenzeer verantwoordelijk voor de uitvoering van een opdracht als de adviseur. 
De bijdrage van de klant aan het adviesproces zou onderwerp van nader onderzoek kunnen 
zijn. Law (2009) geeft bijvoorbeeld aan, dat een opdrachtgever verantwoordelijk is voor: 
- het vinden van de juiste adviseur;  
- het geven van een briefing bij de start van een opdracht; 
- het zorgen voor interne ondersteuning; 
- de (volledige) implementatie van adviezen. 
Deze punten kunnen aangevuld worden met: een adequate introductie van de opdracht en 
de adviseur in de organisatie, het beschikbaar zijn voor vragen, het zorgdragen voor een 
adequate afronding van de opdracht en zo meer. 
 
In het derde onderzoek hebben we onderzocht wat de klant tijdens het adviesgesprek 
waardeert. Dit onderzoek zou ook in omgekeerde zin kunnen plaatsvinden: wat waardeert 
de adviseur wel /niet van de opdrachtgever. Onze verwachting is dat onderzoek naar het 
samenspel tussen klant en adviseur en de belangrijke werkende mechanismen daarin, de 
effectiviteit van het organisatieadvieswerk kunnen vergroten. Dergelijk onderzoek levert een 
bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het advieswerk: voor opdrachtgevers, organisaties 
en samenleving en voor adviseurs. 
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Lijst van definities 
 
 
AANPAK (VERANDERAANPAK) 

Een generieke benadering van een (probleem)situatie die richting geeft aan het 
veranderproces. 

 
ADVISEREN 

Iemand een raad geven. 
In de context van het organisatieadvieswerk: raad is hier bedoeld als raad van een 
‘expert’ die zegt: zo moet je het doen. Raad geven is ook bedoeld als het bevragen op 
aannames of het voorhouden van andere, alternatieve perspectieven. Adviseren 
heeft een mate van onvoorspelbaarheid in zich: van tevoren weet je niet precies wat 
eruit komt. 
Bij adviseren gaat het erom dat degene die wordt geadviseerd (de klant) een 
handelingsperspectief ziet. Dat perspectief is gebaseerd op hetgeen de raadgever 
(adviseur) heeft aangedragen maar het kan ook zo zijn dat dit handelingsperspectief 
door de geadviseerde zelf wordt geconstrueerd. De bijdrage van de adviseur aan het 
handelingsperspectief kan door de klant worden ervaren als hulp bij het vinden van 
dé oplossing. Maar de klant kan ook van mening zijn dat het advies slechts een 
geringe bijdrage heeft aan de oplossing en de klant kan zelfs een advies afwijzen. 

 
COMPETENTIE 

Karakteristiek gedrag van een organisatie of persoon, waarbij het gedrag in een 
oorzakelijk verband staat met het concreet behaalde resultaat. Bij de vraag welke 
competenties de adviseur in een adviesopdracht nodig heeft, gaat het om de vraag 
waar de adviseur ‘goed moet zijn’. (Vrij naar Spencer & Spencer, 1993; Hoekstra & 
Van Sluijs, 2000.) 

 
CONTEXT 

De situatie of het verband waarbinnen de adviseur interventies doet en waarbinnen 
veranderingen plaatsvinden. 

 
DOEL/DOELSTELLING 

De visie die achter de veranderingen zit en gaat over het gewenste resultaat/de 
beoogde uitkomst. De doelen van een organisatieverandering zijn te benoemen in 
termen van bouwstenen van organisaties (organisatieaspecten), zoals structuur, 
(werk)processen, systemen, cultuur en competenties van medewerkers. 

 
INTERACTIE 

Een doorgaand proces van actie en reactie met wederzijdse beïnvloeding. 
 
INTERVENTIE 

Eén of een serie geplande veranderactiviteit(en) die erop gericht is (zijn), het 
functioneren van de organisatie(s), samenwerkingsverbanden of netwerken te 
vergroten. (Vrij naar De Caluwé & Vermaak, 1999, 2006.)  
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ORGANISATIEADVIES 
Raad geven over het functioneren van de organisatie of organisaties. Het begrip 
functioneren heeft een grote reikwijdte: van betekenis in de samenleving, 
koersbepaling en management tot de wijze van samenwerken van individuen. 

 
ORGANISATIEADVIESWERK 

Activiteiten die de adviseur uitvoert en de daarbij passende attitude om raad te 
geven over het functioneren van organisatie(s) en management. 

 
PROFESSIONEEL HANDELEN 

Het handelen dat gebaseerd is op expliciete of impliciete standaarden of opvattingen 
over goed en juist gedrag. Deze standaarden en opvattingen zijn niet statisch, omdat 
ze onderhevig zijn aan debat en aan leerprocessen. Die doorgaande beweging wordt 
normatieve professionalisering genoemd. (Vrij naar Kunneman, 1996.) 

 
PROFESSIONEEL HANDELEN VAN DE ADVISEUR 

Gedrag van de adviseur gericht op de adviesvraag/situatie van de klant(en) en geënt 
op de normatieve principes van (werkende beginsels over wat juist en onjuist is in) 
het organisatieadvieswerk. 

 
REFLECTIE 

Het inbrengen van nieuwe informatie, gezichtspunten of gerichte aandacht ten 
aanzien van een voorliggend vraagstuk. (Vrij naar Kessener, 2003.) 

 
VELD VAN PROFESSIONEEL HANDELEN IN HET ORGANISATIEADVIESWERK 

Het begrensde deel van het handelen van de adviseur, waarbij het handelen is 
gericht op de adviesvraag en –situatie van de klant(en) en is geënt op normatieve 
principes over het advieswerk. 

 
ZELFREFLECTIE 

De persoon onderzoekt de manier waarop hij/zij reageert op een situatie. (Vrij naar 
Van den Berge, 2005.) 
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Samenvatting 
 
 
Adviseurs aan de slag. Over professioneel handelen in het organisatieadvieswerk. 
Elsbeth Reitsma, december 2014 
 
Organisatieadvies is een vak in de pioniersfase. Het wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten van organisatieadvies staat nog in de kinderschoenen. Dat daagt 
organisatieadviseurs des te meer uit om systematisch bezig te zijn met de vraag wanneer 
hun handelen professioneel is en te debatteren over wat goed en professioneel is in het 
handelen. 
  
Het proefschrift ‘Adviseurs aan de slag’ beschrijft een model over het professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk. Het model bevat de onderwerpen die in de gangbare 
wetenschappelijke literatuur belangrijk zijn voor de organisatieadviseurs. Drie onderwerpen 
uit het model zijn uitgediept met behulp van drie empirische studies.  
 
De eerste studie gaat over de gereedschapskist van de adviseur en stelt de vraag welke 
veranderaanpak de adviseur het beste in een bepaalde situatie kan gebruiken.  
De tweede studie gaat over waar een adviseur goed in moet zijn: de competenties die iedere 
adviseur nodig heeft en specifieke competenties voor het uitvoeren van bepaalde 
aanpakken en interventies.  
De interactie tussen klant en adviseur is onderwerp van de derde studie.  De klant waardeert 
in een adviesgesprek bepaalde gedragingen van de adviseur wel en andere niet. Daarnaast 
heeft zelfreflectie van de adviseur ook invloed  op de waardering door de klant. 
 
De resultaten uit het proefschrift zijn van belang voor interne en externe adviseurs en voor 
opleiders van adviseurs, omdat ze richting geven aan het benodigde continue leerproces 
over professioneel handelen in het advieswerk. De resultaten bevatten zeker ook 
interessante inzichten voor opdrachtgevers.  
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Summary 
 
 
Management Consultants in action. About professional acting in management consultancy. 
Elsbeth Reitsma, december 2014. 
 
Management consultancy is a profession in the making. Scientific research on effects of 
consultancy is still in its infancy. That challenges consultants to explore systematically their 
professional behavior and action. Consultants must debate about what is good and 
professional in consulting. 
 
This dissertation describes a model about professional acting in management consultancy. 
The model contains the aspects that are important in the contemporary management 
consultancy literature. Three of the aspects of the model are studied in depth in three 
empirical studies. 
 
The first study deals with the toolkit of the consultant: which change approach is the best 
approach in a specific situation? 
The second study is about competencies of the consultant: the basic competencies that 
every consultant needs and the specific competencies that are needed to do certain 
approaches and interventions. 
The interaction between client and consultant is the subject of the third study. In a 
consulting process the client appreciates certain behaviors of the consultant. And dislikes 
other behavior. The degree of self-reflection of the consultant also influences the 
appreciation of the client. 
 
The results of the dissertation are important for internal and external consultants, for 
trainers and educators of consultants, because they give direction to the learning process for 
professional consultancy. The results are also very interesting for clients and principals.  
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Nawoord 
 
 
Het schrijven van een proefschrift heb ik opgevat als het zo netjes mogelijk aan de lezer 
laten zien hoe de onderzoeken hebben plaatsgevonden en wat de resultaten zijn. Mijn eigen 
ideeën over het uitvoeren van onderzoek, over het advieswerk en wat me heeft gevormd, 
heb ik zo min mogelijk aan bod laten komen. Hoewel ik tijdens het doen van onderzoek de 
grondhouding heb gehad om me telkens weer te laten verrassen en de bevindingen zo open 
mogelijk tegemoet te treden, klinken mijn eigen opvattingen in dit proefschrift hier en daar 
bewust maar vast ook onbewust door. Het nawoord biedt me de mogelijkheid om hier nog 
iets over te zeggen. Het nawoord biedt me ook de mogelijkheid om me te richten op 
degenen die betrokken zijn bij onderzoeken en die me het mogelijk hebben gemaakt de 
exercitie proefschrift uit te voeren. 
 
Hierna komen aan de orde: 

 Wat heeft me gevormd in het advieswerk, waar sta ik? 

 Waarom is professioneel handelen een belangrijk onderwerp voor me? 

 Wat heeft me gevormd in het uitvoeren van onderzoek? 

 Het duurt maar en duurt maar…… 

 Dank jullie wel. 
 
Wat heeft me gevormd in het advieswerk, waar sta ik? 
Mijn eerste kennismaking met het organisatieadvieswerk was tijdens de studie sociologie 
aan Universiteit Leiden in de jaren tachtig. Mijn afstudeerrichting was organisatiesociologie 
en als studenten kregen we de mogelijkheid om organisatiekunde als bijvak te doen. 
Achteraf bezien was dat een basisopleiding tot organisatieadviseur, vorm gegeven door 
Ernst Marx en Pauline Meurs. 
  
We kregen een half jaar les in de ‘statica’ over het ontwerpen van organisaties met 
bijvoorbeeld Keuning & Eppink als leerboek en in de ‘dynamica’ over de interacties tussen de 
mensen in organisaties met als leerboeken French & Bell en Schein. Na het half jaar theorie 
mochten we in de praktijk het geleerde gedurende een stage van een half jaar toepassen. Ik 
deed mijn stage in de organisatie waar ik destijds werkzaam was als fysiotherapeut, de 
stichting Gemiva. Door die stage kwam ik achter ingewikkelde processen in ‘mijn organisatie’ 
waarvan ik nooit een vermoeden had gehad dat ze plaatsvonden. De stage confronteerde 
me met de emoties die met stevige veranderprocessen gepaard gaan. Het viel me zwaar om 
me de emoties niet persoonlijk aan te trekken. Ook heb ik ervaren hoe lastig het is om niet in 
de slipstream van de opdrachtgever mee te gaan en concreet invulling te geven aan wat we 
bij Ernst en Pauline leerden over ‘distantie en betrokkenheid’. 
 
Na vanuit een stage te kunnen ervaren hoe het is om als ‘intern adviseur’ aan de slag te zijn, 
kon ik mijn adviesvaardigheden verder uitbouwen bij de beroepsorganisatie van de 
fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Daar 
heb ik geleerd hoe het is om in een politieke omgeving te werken. Ik ben sensitiever 
geworden voor machtsverhoudingen en belangen in een traject. Het is echter niet mijn 
sterkste kant om in dergelijke contexten te werken. Ik word ongeduldig, omdat vanuit mijn 
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perspectief energie verloren gaat in het onderlinge spel en de mogelijkheden tot leren en 
ontwikkeling (te) weinig kans krijgen. 
 
Na het KNGF kwam de overstap naar het externe advieswerk. Bij VB, dat al snel door 
Deloitte werd overgenomen, heb ik het vak geleerd. Mijn ambitie was om goed in het 
organisatieadvieswerk te worden. Ik leerde tijdens het dagelijks werk van mijn collega’s en 
ook van mijn eigen ervaringen. Die ervaringen kon ik beter begrijpen, onderbouwen en 
uitbouwen door de beroepsopleiding management consultancy (BMC) bij Sioo te volgen. Het 
sociaal constructivistische gedachtegoed, een belangrijk paradigma in de opleiding, sprak mij 
aan: de werkelijkheid van en in de organisaties construeren we met elkaar. Als 
organisatieadviseur doe je tijdens het adviesproces mee aan die constructies. Een belangrijk 
inzicht over mijzelf tijdens de opleiding was dat ik het proces, de weg waarlangs, belangrijker 
vond dan de inhoud. Die opvatting is tijdens de BMC gekanteld. Zonder goede inhoud, geen 
goed proces en vice versa. Ik ben me bewuster geworden van het belang van de kwaliteit 
van de oplossing. 
 
De adviesteams waarin ik bij Deloitte heb gezeten, droegen de namen: procesoptimalisatie; 
operations management; organizational design and change. De naam wisselde na iedere 
overname (Bakkenist, Andersen). Bij Deloitte is mijn profiel als adviseur gevormd. Ik ben 
geen adviseur voor het schetsen van vergezichten of het tot in detail doorrekenen van een 
oplossing. Ik kan wel uit de voeten met vraagstukken over organisatie-inrichting en 
vraagstukken over veranderprocessen. Met dit profiel heb ik me bij C3 adviseurs en 
managers verder ontwikkeld. Voor mij was en is het plezierig dat bij C3 het functioneren van 
de zorg op één staat – pas daarna komen de modellen en concepten.  
 
Wat heeft mij als adviseur gevormd? Ik denk de variëteit door het werkzaam zijn als 
zorgprofessional, als beleidsmedeweker/interne adviseur, als manager en als externe 
adviseur. Bij Deloitte heb ik naast de zorgmarkt in andere markten ervaring op kunnen doen 
en een heel rijke gereedschapskist met modellen op kunnen bouwen. Bij C3 heb ik geleerd 
het perspectief van de bestuurder en van de toezichthouder nadrukkelijker te zien. Die 
bagage neem ik mee – dat is waar ik nu sta.  
 
Waarom is professioneel handelen een belangrijk onderwerp voor me? 
Tijdens de opleiding voor fysiotherapie kregen we les in fysiotechniek. Dat is het gebruik van 
apparaten. Een van de apparaten is de UKG (ultra korte golf). We leerden bijvoorbeeld hoe 
we het UKG-apparaat met van die grote schijven rond een heupgewricht moesten plaatsen 
en welke instelling bij heupslijtage tot vermindering van pijn zou leiden. Als twintigjarige liep 
ik stage in een eerstelijnspraktijk en paste netjes het geleerde toe. Echter het hielp voor 
geen meter. De patiënten met heupslijtage hadden geen baat bij die UKG. Ik geneerde me 
ten opzichte van de patiënten en was zwaar beledigd. Hoe konden ze ons zoiets als ‘waar’ 
aanleren, terwijl het in de praktijk helemaal niet bleek te kloppen? 
 
De stand van zaken in de wetenschappelijke onderbouwing van de fysiotherapie stond er 
eind jaren zeventig nog heel mager voor. Daar is sindsdien veel verandering in gekomen. Ik 
hoef nu de Fysiopraxis maar open te slaan en de onderzoeksresultaten komen me tegemoet. 
Evidence based medicine is een ingeburgerd begrip in de (para)medische wereld. 
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In het organisatieadvieswerk staat evidence based consulting nog in de kinderschoenen. Ik 
heb met veel respect naar het werk en proefschrift van Hans de Sonnaville gekeken en naar 
zijn bijdrage aan de beroepsvorming van organisatieadviseurs. Het proefschrift van Hans laat 
zien hoe weerbarstig de professionaliseringsdiscussie in organisatieadviesland is. Hij 
constateert dat hij zelden een pleidooi voor evaluerend of validerend onderzoek over 
organisatieadvieswerk heeft gehoord. Dat was in 2005 en zal er nu niet veel beter voor 
staan. Een handicap van ons werkveld is dat het veel omvangrijker is dan het veld van de 
fysiotherapie, dat zich specifiek op het houdings- en bewegingsapparaat richt. Maar dat 
ontslaat ons als adviseurs er niet van om onderzoek te doen en om dat wat als evidence 
based bekend is te gebruiken. 
 
Professioneel handelen gaat echter verder dan evidence based handelen en 
wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Professioneel handelen gaat om de dialoog over 
goed en minder goed gedrag. Het gaat om een doorgaande dialoog. De professional blijft 
zoeken, leren en debatteren – kortom professioneel handelen is nooit af. 
 
Wat heeft me gevormd in het uitvoeren van onderzoek? 
Invloed op het doen van onderzoek heeft Mark van de Vall gehad, hoogleraar Methoden & 
Technieken van onderzoek aan Universiteit Leiden. Hij bracht een grote variëteit in het 
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht van zijn sociologie studenten. 
Van het uitvoeren van een strak opgezet survey onderzoek onder leiding van Enid Mante e.a. 
tot en met een etnomethodologische benadering onder leiding Ilja Maso met de vraag: 
waarom is kunst kunst?.  
 
Bij Sioo heb ik veel geleerd over het uitvoeren van actieonderzoek. Ik had die benadering 
graag willen gebruiken bij het onderzoek naar veranderaanpakken. Dat lukte niet in de 
context van Deloitte. Wat in die tijd wel lukte was de samenwerking met de hoogleraren 
Léon de Caluwé en Paul Jansen. Daaruit is met Léon een langdurige samenwerking tot stand 
gekomen in het uitvoeren van onderzoek en ook het publiceren en vertellen over onderzoek. 
Door Léon maakte ik kennis met andere settingen waar organisatieadvieswerk op de agenda 
staat, zoals bij de Academy of Management. 
 
Als ik overdenk wat me heeft gevormd in het uitvoeren van onderzoek, dan is het dat ik niet 
zo van ‘een school’ ben. Ik heb me aangepast aan wat zich voor deed. Een ‘pick and choose’- 
achtige benadering. 
 
Het duurt maar en duurt maar…… 
Vanaf 2004 heb ik het voornemen om te gaan promoveren. Promoveren is voor mij geen 
doel op zich – het is mij vooral om interessant onderzoek te doen en om de verdieping. 
Sommige (oud)collega’s vroegen me na verloop van tijd heel voorzichtig: ik durf het bijna 
niet te vragen maar hoe gaat het met je proefschrift? Ik heb er inderdaad best lang over 
gedaan.  
 
Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, omdat het leuk en interessant is om onderzoek te 
doen. Daar zit geen tijdsdruk op. Er is nog een reden waarom het zolang heeft geduurd: ik 
ben buitenpromovendus en van de hybride soort (praktiserend adviseur en onderzoeker). 
De dagelijkse uitvoering van het advieswerk gaat vóór het schrijven van een proefschrift: de 



 

Adviseurs aan de slag 281 

klanten en veelal ook de collega’s gaan dus voor het onderzoek. En dan is er een nog 
belangrijkere groep dan de klanten: de familie. Eerst familie, vervolgens klanten en daarna 
proefschrift – zo was in de afgelopen jaren de volgorde.  
 
Dank jullie wel. 
Er zijn zoveel collega adviseurs, respondenten, klanten, intervisiegroepen, sponsors en 
studenten die in bepaalde fasen van de onderzoeken een rol van betekenis hebben 
gespeeld. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken voor je bijdrage en feedback. 
 
C3-collega’s dank voor de coulance in de laatste periode toen ik het proefschrift echt wilde 
afronden en het secretariaat dank voor het doornemen van het manuscript. 
 
Beste familie en vrienden, dank jullie wel voor je betrokkenheid, aanmoediging en vooral 
voor alle ontspannende en leuke momenten die het mogelijk maakten om daarna weer 
geconcentreerd achter de laptop te kruipen. 
 
Beste promotoren, alle waardering voor jullie begeleiding.  
Paul, dank dat je als snelle denker de hoofd- en bijzaken onderscheidde en accenten wist 
aan te brengen, waardoor ik verder kon.  
Jaap, je wist de materie op zo’n prettige manier hanteerbaar en praktisch te maken en 
feedback voelde altijd als stimulans. Dank je wel. 
Léon, het was en is bijzonder om een leermeester te hebben zoals jij. Ik heb van je geleerd 
om ‘een hybride’ te zijn: liefde voor het vak en voor het doen van onderzoek. Dank je wel! 
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Elsbeth Reitsma (29 augustus 1959) bezoekt na het behalen van het diploma atheneum B in 
Hoorn de academie voor fysiotherapie Jan van Essen in Amsterdam. In 1981 studeert ze af 
als fysiotherapeut en gaat in die hoedanigheid werken bij een instelling voor mensen met 
een verstandelijke beperking, het Westerhonk in Monster. Begin jaren tachtig volgt zij de 
Leergang fysiotherapie in de zwakzinnigenzorg. 
 
In 1985 start zij in deeltijd met de studie sociologie aan Universiteit Leiden. In dat zelfde jaar 
stapt ze als fysiotherapeut over van het Westerhonk naar Swetterhage, een onderdeel van 
Gemiva SVG Groep. Eind jaren tachtig doet zij de NDT-opleiding (‘de kinder- Bobath’). 
 
In 1990 gaat ze als beleidsmedewerker bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF) aan de slag. Ze blijft eveneens als praktiserend fysiotherapeut bij 
Gemiva werkzaam. In 1991 studeert ze in Leiden af in de sociologie met 
organisatiesociologie als specialisatie. In 1993 stopt ze met haar werkzaamheden als 
fysiotherapeut en richt zich tot 1996 volledig op haar beleids- en later managementfunctie 
bij het KNGF. 
 
In 1996 begint zij bij VB Groep bij het consultancy onderdeel voor de zorg met het externe 
organisatieadvieswerk. Eind jaren negentig wordt Deloitte & Touche haar werkgever omdat 
Deloitte de VB Groep overneemt. In de periode 1998 – 2000 volgt zij bij Sioo de 
beroepsopleiding management consultancy (de BMC98). 
Als externe adviseur wordt zij voornamelijk door zorg- en daaraan gerelateerde organisaties 
ingeschakeld voor organisatie-inrichtings- en veranderkundige vraagstukken. 
 
In 2002 stelt het vakdirectoraat consultancy van Deloitte haar in staat om voor een periode 
van een jaar naast het organisatieadvieswerk onderzoek uit te voeren naar 
verandermanagement. Het onderzoek wordt mede begeleid vanuit de Vrije Universiteit. In 
2004 vat zij het plan op om aan promotieonderzoek te werken als buitenpromovendus bij de 
Vrije Universiteit. Vanaf dat moment combineert zij haar werk als adviseur met het 
uitvoeren van onderzoek. 
 
In 2006 stapt ze over naar C3 adviseurs en managers, een bureau specifiek gericht op de 
gezondheidszorg. Parallel aan het organisatieadvieswerk vanuit C3 voert zij onderzoek uit en 
werkt aan haar proefschrift. 
 
Contactgegevens: 
Elsbeth Reitsma 
Tel: 06-10921514 
E-mail: elsbethr@xs4all.nl     


