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Voorwoord

Beste lezer,

Dit proefschrift gaat niet alleen over processen, maar is ook het resultaat van
een proces; eentje die ruim een kwart van mijn leven (voor de nieuwsgierige
lezer, ik ben momenteel 40) in beslag heeft genomen. In dit proces kon ik veel
van mijzelf kwijt en werd ik flink met mijzelf geconfronteerd. Het proces werd
dan ook gekleurd door emoties, van opperste geluk tot diepe vertwijfeling. Dit
zorgde ervoor dat ik gespitst raakte op 'voorbeelden' aan de hand waarvan ik
meer inzicht in dergelijke emotionele processen hoopte te la:ijgen. Deze
voorbeelden vond ik onder andere bij 'mijn studenten', de afstudeerders die ik
in de loop der jaren heb begeleid. In de gesprekken met hen leerde ik veel over
hoe zij met dergelijke zaken omgaan. Dit samen met de steun en waardering
die zij mij gaven, hebben er voor gezorgd dat 'het vuur in de motor' brandende
werd gehouden. Hierbij heeft Henk indirect een belangrijke rol in gespeeld. De
begeleiding van Henk heeft op verschillen(le punten model gestaan voor mijn
begeleiding van 'mijn studenten'. De waardering die zij voor mij hebben gehad
dank ik dan ook zeker aan Henk.

Het opzetten en uitvoeren van een dissertatie-onderzoek is een proces waarbij
vele mensen betrokken zijn. In dit geval was er allereerst sprake van een
'begeleidingsgroep'. Hierin zorgde Henk ervoor dat ik de mogelijkheid kreeg
om een onderzoek op te zetten naar 'wat ik maar wilde'. Hoe letterlijk dit
genomen moet worden blijkt wel uit het feit dat ik zelfs tot twee keer toe het
thema van onderzoek geheel heb kunnen wijzigen. Vervolgens kreeg ik de
vrijheid het uiteindelijk gekozen thema naar eigen inzichten vorm te geven. Op
al deze vrijheid was echter tan belangrijke uitzondering: Henk is bepalend
geweest voor de aandacht die ik besteed heb aan de contingentiebenadering.

Door zijn suggestie 'eens te kijken naar de contingentiebenadering', ben ik me
in deze benadering gaan verdiepen. Deze 'suggestie' heb ik in tijden van grote
worsteling met het thema, meer dan eens vervloekt. Maar uiteindelijk is het
wel deze sturing geweest, die met name heeft gezorgd voor het vergroten van
mijn inzicht in de materie. Dan toch nog iets over het al door vele mensen
opgemerkte optimisme van Henk. Hoewel dit optimisme bepaald niet
aanstekelijk werkte (optimisme-pessimisme is zo blijkt maar weer een stabiel
persoonskenmerk) zorgde dit binnen het grotere geheel voor enig tegenwicht
voor mijn pessimistische kijk op de gang van zaken.

IX

In de 'begeleidingbgroep' speelde Piet een zeer belangrijke rol. Hij voorzag en
voorziet mij van een warme thuisbasis waar hij altijd is om lief en leed mee te
delen. Verder leverde hij op alle denkbare vlakken direct ondersteuning als dit
nodig was. Zo fungeerde hij bijvoorbeeld, zelfs tot zijn ogen erbij dichtvielen,
als klankbord, werd hij ingeschakeld bij 'plak, knip- en corrigeerwerk' en
voorzag hij mij van de broodnodig gebleken ergonomische adviezen. Helaas
vergat ik tijdens het proces meer dan eens dat dit allemaal niet zo
vanzelfsprekend i s. . .
Dan was er nog Edith. Zij heeft het manuscript 'tot op de spatie' nauwgezet
doorgenomen, mijn stukken kwamen geheel blauw van de balpen-correcties van
haar terug. Zij wees mij op inhoudelijke knelpunten maar ook op het juiste
gebruik van lidwoorden, onduidelijk taalgebruik en ga zo maar door.
Daarnaast kon ik haar altijd lastigvallen met elk probleem waar ik tegen
aanliep, hoe futiel dit ook was. Met haar opgeruimde blik en praktische inslag

ruimde ze vrolijk mening obstakel uit de weg. Het is heerlijk om zo'n
'moederkloek' te hebben waar je terecht kunt.
Ook mijn beide zusjes en menig mij dierbare collega uit Amsterdam (het TAGteam) en Tilburg en reken ik tot mijn 'begeleidingsgroep'. Bij hen kon ik
terecht voor advies, commentaar op stukken, hulp bij het vinden van geschikte
onderzoeksvelden, het afblazen van stoom en de nodige 101.

In de 'begeleidingsgroep' ontbrak ook de para-medische begeleiding niet.
Dankzij Marjon heb ik met mijn RSI-klachten leren omgaan.
Tot slot zitten mijn sponsors in de begeleidingsgroep: mijn ouders. Hun
financiale bijdrage ontvang ik met warmte.
Naast deze 'begeleidingsgroep' was er ook een 'uitvoeringsteam' dat een
wisselende samenstelling had. Vele Amsterdams en Tilburgse ex-studenten
hebben hiervan deel uitgemaakt. Alleen met de hulp van Andrt, Annemiek,

Annet, Carine, Caroline, Conny, Elien, Emmelien, Erik, Frank, Ingrid,
Jeroen, Judith, Karin, Lieke, Michele, Nicolette, Rianne, Sandra en Sas kon
mijn onderzoek plaatsvinden. Al deze ex-studenten hebben zich met enthousiasme in meer of mindere mate ingezet bij de dataverzameling, de data-invoer
en/of allerlei andere klussen. Daarnaast kwamen uit deze hoek kritische kanttekeningen, waarover ik tot op het einde van de rit ben blijven piekeren. Aan
Andr6 en Elien dank ik het belangrijke procesonderhoud-gedeelte uit mijn
onderzoek. Zonder hen zou dit onderdeel in het onderzoek hebben ontbroken.
Met al deze mensen heb ik onderweg ook ontzettend veel gelachen. Voor het
lachen zorgde ook Sandra. Dit ondanks de calamiteiten waarbij zij mij tijdens
en na haar student-assistentschap dapper terzijde bleef staan.
Naast al deze ex-studenten waren er ook collega's betrokken bij het onderzoek.
In Amsterdam stonden Marieke en Anneltn met hun accuratesse paraat en in
Tilburg heeft Willem ervoor gezorgd dat ik tijdens het IA-onderzoek een deel
van mijn data kon verzamelen en sprong Sonja soepel bij om de resterende data
te verzamelen. De laatste loodjes waren voor Rinus. Ik heb hem de nodige
hoofdbrekens gegeven bij het verzorgen van de lay-out. Wat ben ik blij dat hij
al zijn kennis en ervaring hiervoor heeft willen inzetten.

X

Tot slot was er 'het veld', de organisaties waar ik mijn data heb verzameld: de
contactpersonen, de sleutelinformanten en de medewerkers. Zij hebben de tijd
en moeite genomen om zich te laten bevragen of om een vragenlijst in te vullen
en hebben mij zo de gelegenheid gegeven een glimp van hun wereld Op te
vangen. Waar zouden wij onderzoekers zijn zonder de welwillendheid van deze
mensen.

XI

1 Inleiding

Dit boek gaat over veranderingen in de arbeidstijden. We doen verstag van 17 bestuitvormingsprocessen in arbeidsorganisaties die tot dergelijke veranderingen hebben
geleid.
In dit hoofdstuk geven we een eerste indruk van het onderwerp dat hier centraal staat.
We beginnen daarom met een situatieschets. Vervolgens gaan we kort in op het belang

van het thema arbeidstijden en komen we tot de probleemstellingen. We geven tot slot
aan hoe het boek is opgebouwd.

1.1

Een arbeidstijd-kwestie en de probleemstellingen

Stelt u zich de volgende situatie eens voor:
Op een universiteit kampt het hoofd van de afdeling zaalreserveringen met grote
problemen. Al jaren is er een zalentekort en nu de instroom van studenten lijkt te
stijgen, wordt het probleem alleen maar groter. Het afdelingshoofd raakt hierover
tijdens de lunch in gesprek met het hoofd van de facilitaire dienst. Deze kampt met
hoge onderhoudskosten en vindt dat zijn gebouwen toch wei beter benut kunnen
worden. Samen komen ze opeens met een 'wild plan' waarom zouden ruimtes niet
beter benut worden, waarom zouden er niet 's nachts en in het weekend colleges en
werkgroepen gegeven kunnen worden? De beide hoofden besluiten dit idee in grote
lijnen uit te werken en het ter sprake te brengen bij 66n van de leden van het College van Bestuur die zij beiden goed kennen. Het idee komt zo bij het College van
Bestuur waar het blijkt aan te slaan. Het College van Bestuur is bezig met de strategische positionering van de universiteit. Tegen de achtergrond van krimpende middelen is de strijd om de student groot. De leden van het College zien met het plan
van beide afdelingshoofden plotseling mogelijkheden om de universiteit op een
bijzondere manier te profileren: een 24-uurs universiteit die iedereen in staat stelt te
studeren op tijden waarop zij dat wensen. De mogelijkheden om nu gericht bepaalde
groepen studenten, bijvoorbeeld studenten met een (deeltijd)baan, te werven worden
zo vergroot. Aan de andere kant krijgen de medewerkers van de universiteit ook
meer facilteiten geboden: een bibliotheek die 24-uur per dag geopend is en gebouwen waarin men voortaan altijd terecht kan. De (top) onderzoekers zullen hier toch

allicht blij mee zijn
Met deze gedachten wordt de 24-uurs universiteit op de besluitvormingsagenda
geplaatst; er wordt een werkgroep opgericht die de mogelijkheden voor de invulling
van het plan gaat onderzoeken.
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In deze fictieve situatie wordt een besluitvormingsproccs gestart dat uiteindelijk
moet leiden tot veranderingen in de arbeidstijdregelingen van het personeel. Met
arbeidstijdregelingen (atr-en) wordt gedoeld op regelingen die aangeven wie,
wanneer, waar moeten werken. Dit boek gaat over besluitvorming over dergelijke kwesties. Het gaat hierbij om de vraag hoe deze besluitvormingsprocessen in
arbeidsorganisaties verlopen. Om bij ons voorbeeld te blijven gaat het onder
andere om: welk overleg vindt er plaats, welke informatie wordt er gebruikt en
in hoeverre is er onderhandelingsruimte als de docenten niet 's nachts willen
werken. Maar wij zijn ook geYnteresseerd in de beslissing zelf: wat wordt er
besloten en hoe wordt de beslissing in de praktijk beoordeeld? Toegespitst op het
voorbeeld gaat het hierbij om de vragen welke atr-en er voor de docenten en het
ondersteunend personeel komen en hoe de besluitvormers en medewerkers deze
regelingen beoordelen. We zijn dus geYnteresseerd in zowel de inhoud als het
proces van besluitvorming.

Arbeidstijdregelingen (atr-en) bepalen wie, wanneer, waar arbeid verricht, en
zijn daarmee bepalend voor de inzet van arbeid binnen een arbeidsorganisatie.
Maar ook voor de medewerkers zijn atr-en belangrijk: de atr-en bepalen immers
de tijden waarop men werkt en vrij heeft. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke
belangen met atr-en gemoeid. Op dit macro-niveau zijn atr-en van invloed op de
beschikbaarheid van arbeid. Verder zijn atr-en van belang voor de tijdsstructuur
van de maatschappij. Het is dan ook met verwonderlijk dat kwesties over atr-en
het strijdtoneel kunnen zijn van belangentegenstellingen. Zo speelde enkele jaren
geleden de discussie over de langere openstelling van winkels en staat momenteel
de 24-uurs economie in de belangstelling. Maar ook kwesties rond werkdruk en
arbeidstijdverkorting illustreren het belang van het thema atr-en. Binnen arbeidsorganisaties worden dergelijke kwesties geconcretiseerd in specifieke atr-kwesties. Als we de kranten van de afgelopen maanden bekijken, kunnen er snel
enkele voorbeelden worden gevonden die het nieuws hebben gehaald, zoals een

staking bij Douwe Egberts (de Volkskrant, 1998a) en de commotie rond de invoering van de nieuwe arbeidstijdenwet bij de politie (de Volkskrant, 1998b;
Algemeen Dagblad, 1998).
Tegen deze achtergrond is inzicht in zowel de verandering(en) als het veranderingsproces van belang. Wanneer we kijken naar het onderzoek dat op dit vlak
gedaan is, zien we dat dit met name gericht is op de inhoud van de veranderingen. Zo is er descriptief onderzoek waarin allerlei veranderingen in atr-en worden beschreven, bijvoorbeeld naar aanleiding van arbeidstijdverkorting (De
Lange & Maas, 1986; De Lange, Stoppelenburg & Abelskamp, 1998). Verder is
er ook onderzoek naar effecten van kenmerken van atr-en. In dergelijk onderzoek wordt getracht meer inzicht te krijgen in het effect dat allerlei kenmerken
van atr-en op het sociale en lichamelijke welzijn van medewerkers hebben (bijvoorbeeld Jansen, Thierry & van Hirtum, 1986; Williamson & Sanderson, 1986;
Totterdell & Folkard, 1990; Ng-A-Tham & Thierry, 1993; Hornberger &
Knauth, 1995). Veel minder onderzoek is er naar het proces waarlangs veranderingen in atr-en tot stand komen. De literatuur die zich op het proces richt, is
met name normatief van aard (bijvoorbeeld Knauth & Schunfelder, 1988; Van
Riel & Jansen, 1992). Er is weinig onderzoek dat gericht is op inzicht in het
2

feitelijk verloop van de veranderingsprocessen. Daarom richten wij ons in dit
onderzoek op zowel het veranderingsproces als de veranderingen in de atr. Het
veranderingsproces benaderen we vanuit het perspectief van de organisationele
besluitvorming. We gaan na hoe de deelnemers aan de besluitvorming tegen dit
proces en haar resultaten aankijken. Naast inzicht in het verloop van dergelijke
processen en haar resultaat, gaat het ons ook om een mogelijk verband tussen het
procesverloop en het resultaat. Het is deze kennis die uiteindelijk kan leiden tot
verbetering van de veranderingsprocessen over atr-kwesties.
In ons onderzoek staan dan de volgende probleemstellingen centraal:
• Hoe verloopt de besluitvorming over atr-kwesties?
• Wat zijn de uitkomsten van dergelijke besluitvormingsprocessen?
• Hoe zijn de uitkomsten in verband te brengen met het proces?
Deze probleemstellingen worden later nog uitgewerkt in specifieke onderzoeksvragen.Voordat we dit kunnen doen, is echter meer duidelijkheid nodig over
verschillende onderdelen van de probleemstellingen.
Allereerst gaan we daarom in hoofdstuk 2 nader in op de vraag waar het bij atrkwesties nu eigenlijk om draait: welke belangen spelen bij besluiten over atr-en?
Verder gaan we in dit hoofdstuk na wat er bekend is over de besluitvorming over
atr-veranderingen. Aangezien, zoals gezegd, over dit laatste vrij weinig bekend
is, kijken we in hoofdstuk 3 naar het verloop van besluitvormingsprocessen in
het algemeen. Onze interesse gaat uit naar de resultaten van het besluitvormingsproces in relatie tot het verloop hiervan. E6n theoretische benadering in het
bijzonder, de contingentiebenadering, biedt hierop perspectief. Op deze benadering ligt daarom in hoofdstuk 3 de nadruk. Aan de hand van de theoretische
verkenningen en inkleuringen komen we in hoofdstuk 4 tot oIls onderzoekmodel,
de onderzoeksvragen en de hypothesen.
Daarna wordt de focus gericht op het empirisch onderzoek. In ons onderzoek
staan 17 besluitvormingsprocessen over atr-kwesties en hun resultaten centraal.
In hoofdstuk 5 gaan we in op de onderzoeksopzet en de gebruikte onderzoekmethoden. Daarna volgen in hoofdstuk 6 en 7 de resultaten. In hoofdstuk 6 staat het

besluitvormingsproces centraal, terwijl in hoofdstuk 7 de beoordeling van de
uitkomsten en mogelijke relaties met het proces en de kwestie aan de orde komen. We eindigen in hoofdstuk 8 met de conclusies, een kritische beschouwing
van het onderzoek en de aanbevelingen.

3

Arbeidstij d-kwesties: belangen,
aanpak en uitkomsten

2

Onze probleentstelling draait om besluitvorming over arbeidstijdregelingen (atr-en). In
dit hoofdstuk laten we zien waar het bij dergelijke kwesties om gaat. Verder gaan we
na hoe deze kwesties eigentijk moeten worden aangepakt. Voor een goed begrip is het
noodzaketijk wegwijs te raken in het begrippenapparaat rond atr-en. Daarom introduceren we eerst een aantal begrippen aan de hand van een casus (2.1). Vervolgens laten
we zien welke betangen bij atr-kwesties spelen (2.2). Aan de hand van een beknopt

historisch overzicht van de atr-kwesties die zich hebben afgespeeld. laten we zien hoe
de verschillende belangen door de jaren heen gestalte hebben gekregen (2.3). Bij het
veranderen van atr-en is de aanpak van groot belang. We gaan daarom tot slot na wat
hierover bekend is (2.4).

2.1

Relevante begrippen aan de hand van een casus

Binnen een supermarktketen wordt een nieuwe koers voor de toekomst uitgezet waarin
'de klant' centraal staat. Dit wordt onder meer vertaald in het verbeteren van de beschikbaarheid van artiketen in de winkels; de klant moet de levensmiddelen van zijn of
haar keuze altijd in de winkel kunnen vinden. Bovendien wil de
supermarktketen de
logistieke besturings- en beheerskosten verminderen. Hierop ontstaat het plan om de
winkels in plaats van enkele keren in de week, dagelijks te bevoorraden. Dit betekent

voor de distributiecentra een verandering van de arbeidstijden. In adn van de distributiecentra, waar tot dan toe van maandag tot en met vrudag van 7.00 uur 's ochtends tot

23.00 uur 's avonds in twee ploegen wordt gewerkt, worden nachtdiensten en werken
op zaterdag noodzakelijk om aan de nieuwe beleveringseisen te kunnen voldoen. De
personele bezetting die nodig is, neemt naar het einde van de week sterk
toe, aangezien
de meeste klanten aan het einde van de week hun boodschappen doen.
Intussen zijn er
ook plannen om de organisatie van de primaire processen te veranderen: de afdelingsgewijze opzet wordt veranderd in een teamsgewijze opzet. Om tot nieuwe roosters te
komen, wordt uitgegaan van: het nieuwe organisatieontwerp, de bezettingseisen in
kwalitatieve en kwantitatieve zin en de verschillende wensen van de medewerkers; niet
alle medewerkers willen 's nachts werken. Uiteindelijk resulteert dit in een aantal
verschillende roosters. Rooster A. met ochtend-, avond- en nachtdiensten waarbij
van
zondagavond 23.00 uur t/m zaterdagavond 23.00 uur wordt gewerkt
(schema 2.1.1).
Daarnaast is er rooster B. waarin van zondagavond 23.00 uur t/m zaterdagochtend
7.00 uur in avond- of nachtdiensten wordt gewerkt (schema 2.1.2) en rooster C. waarin van maandagochtend 7.00 uur t/m zaterdag 18.00 uur in ochtend- of avonddiensten

(op zaterdag dagdienst) wordt gewerkt (schema 2.1.3). Naast deze roosters wordt
gebruik gemaakt van deeltijdwerkers die uitsluitend in het weekend werken.
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.lan de hand van deze casus definieren we een aantal begrippen die van belang
zijn bij besluitvorming over atr-kwesties. De periode gedurende welke het distributiecentrum operationeel is wordt de bednifstijd genoemd (in het Engels 'operating time'). In de casus wordt de bedrijfstijd uiteindelijk 144 uur per week: van
zondagavond 23.00 uur tot zaterdagavond 23.00 uur. In dit verband wordt ook
wel gesproken over 'openingstijd' of 'draaitijd'. Deze begrippen komen echter
niet altijd overeen met de 'bedrijfstijd'. Zo kan de 'openingstijd' van een winkel

bijvoorbeeld van 9.00 uur tot 18.00 uur zijn, maar moet er van 7.30 uur tot
19.00 uur gewerkt worden, in verband met het voorbereiden en opruimen. De

bedrijfstijd is in dit geval langer dan de 'openingstijd', namelijk van 7.30 uur19.00 uur. In het geval van 'draaitijd' zien we iets vergelijkbaars. De draaitijd
geeft aan hoelang machines in bedrijf moeten zijn. Deze is alleen gelijk aan de
bedrijfstijd als de draaitijd de operationele tijd van het bedrijf weergeeft.
Schema 2.1.1 Rooster A*
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Schema 2.1.2 Rooster B*
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* Voor legenda, zie pag. 7.
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di

Schema 2.1.3 Rooster C
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* Legen(la bij tabellen 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3
O=ochtenddienst (07.00-15.00 uur): D=dagdienst (10.00-18.00 uur)
A=avonddienst (15.00-23.00 uur): - =vrij: 80 uur arbeidsduurverkorting (adv) vrij in te roosteren
de zaterdagdienst moet in de desbetreffende week gecompenseerd warden door een vrije dag

In de casus wordt de bedrijfstijd gedekt door de drie roosters A, B en C. Deze
inrichting van de bedrijfstijd met de bijbehorende roosters wordt 'configuratie
van arbeid' genoemd (De Lange, 1989). Gezien de associatie met het veelgebruikte begrip 'organisatie configuratie', dat verwijst naar de structurering van
de organisatie, kan deze benaming voor de nodige verwarring zorgen. In de
Engelstalige literatuur wordt 'configuratie van arbeid' wel aangeduid met de
term 'work system' (Tepas & Monk, 1987). Opvallend is dat Tepas & Monk in
hun definitie de aandacht vestigen op het mogelijke verschil dat er kan zijn tussen
werkelijke en waargenomen vereisten (zie tabel 2.1.1)
Het ontwikkelen van beleid over de afstemming van het arbeidsaanbod op het
werkaanbod en de uitvoering daarvan wordt aangeduid met de term arbeidstijdmanagement (Van Dijen et al., 1991). In deze definitie wordt de nadruk gelegd
op beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. In andere omschrijvingen van dit
begrip wordt de nadruk meer gelegd op eisen die aan de atr-en worden gesteld
(Dinkgreve, Zwolsman & Jansen, 1997) .
In een rooster wordt weergegeven op welke tijden de werknemers die dat rooster
lopen exact moeten werken. In de Engelstalige literatuur wordt het rooster aangeduid met 'schedule' (Tepas & Monk, 1987) of 'roster' (bijvoorbeeld Bohle &
Tilley, 1989). Tepas & Monk (1987) definieren het rooster niet alleen aan de
hand van de tijden waarop men moet werken, maar ook aan de hand van de
tijden waarop men vrij is (Zie tabel 2.1.1).
Roosters kunnen individueel, maar ook in ploegen worden gelopen. In dit laatste
geval spreekt men van ploegendienst. In de definitie van ploegendienst van
Thierry & Jansen (1996) wordt hieraan toegevoegd dat de ploeg verantwoordelijk
is voor het werk. In die gevallen waarbij sprake is van een sterk wisselende
bezetting en het werk niet telkens door een ' ploeg medewerkers' wordt overgenomen en/of er sprake is individuele roosters spreekt men van onregelmatige
dienst. Dit is bijvoorbeeld het geval in de verpleging of het openbaar vervoer.

7

Tabc: 2.1.I

Dejinities

Term

Omschrijving

ploegenarbeid

arbeidssys[emen waarbij in cen periode van 24 uur sprake is van twee of meer
wachten. Gedurende elke wacht is een bepaalde hoeveelheid werkers (de
ploeg) verantwoordelijk voor de uit te voeren taken

onregelinalige arbeid

systemen waarbij frequent op ongewone tijden wordt gewerkt; er is sprake van
een wisselende bezetting die met individuele roosters wordt gedekt

arbeidstijd-

het ontwikkelen van beleid over de afstemming van het arbeidsaanbod op hel

inanagement

werkaanbod, alsmede het op een passende wijze daaraan uitvoering geven

(Van Dijenetal.. 1991)
ronfiguratle van arbeid

de inrichting van arbeids- en bedrijfstijden alsmede de vormgeving van het
arbeidstijdpatroon (De Lange, 1989)

work svstem

het rooster of de roosters die op den of meerdere werkpiekken
geimplementeerd warden om tegemoet te komen aan de werkelijke of
waargenomen vereisten van een industrie, fabriek, proces of dienst (Tepas &
Monk. 1987)

arbeidstijdregeling

samenstel van regels die aangeven op welke tijdstippen door welke personen
op welke plaats bepaalde werkzaamheden worden verricht. Hiermee wordt het
systeem (bijv. twee-ploegendienst of dagdienst) en niet de exacte invulling
aangegeven (jansen, 1986)

arbeidstijdpatroon

het systeem waarin men werkt, wat betreft zowel de omvang als de positie van
de arbeidstijd, al of niet in dienst van een opdrachtgever (De Lange, 1989)

rooster

de concrete vormgeving vaneen arbeidstijdregeling (Jansen, 1986)

schedule

de opeenvolging van diensten en vrije dagen die aan €en (groep) individu(en)
als het gebruike'Uke werkrooster wordt toegewezen (Tepas & Monk, 1987)

dienst/wachi

de uren die men op een bepaalde dag in een rooster werkt

ship

de periode binnen een etmaal waarin den of meerdere personen

is

ingeroosterd

om op een bepaalde werkplek te zi.in (Tepas & Monk, 1987)

dagdienstrooster

rooster waarbij gedurende de dag (7.00-19.00 uur) wordt gewerkt

discontinu rooster

een rooster waarbij elk etmaal een onderbreking van het werk is

semi-contmu roosrer

een rooster waarbij een aantal etmalen wordz gewerkt, maar per week. meestal
in het weekend, een onderbreking van het werk is

voicontmu rooster

een rooster waarin alle etmaten van de week wordt gewerkt

Elk rooster is opgebouwd uit verschillende 'diensten' die ook wel 'wachten'
worden genoemd. Met een dienst worden de arbeidstijden weergegeven die men
volgens het rooster op die 'dag' loopt.
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Tabel 2.1.2

Roosterkenmerken bij Knauth (1996), Jansen (1987) en Van Limborgh
(1996)

Roosterkenmerk

Knauth

Jansen

Van Limborgh

(1996)

(1987)

(1996)

arbeidstijd

aantal teams waarmee

X

gemiddelde art)cidstijd per
persoon per week en per Jaar

rooster gelopen word[

bedrijfstijd

-

GRONDVORM:

-

X

het aantal uren dat door het
rooster wordt gedekt

locatie arbeidstijd
welke perioden van het etmaal gewerkt wordt

- systeem metl zonder
-

X

nachtdiensten
systeem met/zonder
weckenddiensten

- rooster[ype
vol-, semi-, discontinu
- aantal verschillende
diensten
- aandeel verschillende
diens[en
- weekenddiensten

INVULLING:

dietistlengte

X

X

X

de duur van een dienst

begi,i- en eindtijdeit

X

roratiesnetheid

aantal nachtdiensten

gemiddeld aantal gelijksoortige diensten tot een andere

achter elkaar

X
X

bloklengre

dienst of een vrije dag volgt

reekstengle

-

-

X

gemiddeld aantal diensten toi
dc volgende dienst
regelmnat
gemiddeld aantal wisselingen
in begintijdstip per reeks

rotatierichting

permanent vs roterend

-

X

systeem

X

X

X

X

X

X

de opeenvolging van de verschillende dienstsoorten; deze kan rnet de klok mee
(ochtend-, avond-. nachtdienst) of tegen de klok in

mn
wisseln•dus
aantal weken voordat het

rooster zich herhaalt

verlokyclus

X

frequentie waarin verlofperioden elkaar afwisselen

x = roosterkennierk wordt zoals omschreven onderscheiden: - = roosterkenmerk wordt niet onderscheiden.
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In hun definitie van dienst/wacht wijzen Tepas & Monk (1987) er uitdrukkelijk
op dat het gaat om die periode waarin men op de werkplek moet zijn (zie tabel
2.1.1). In rooster A (schema 2.1.1) zijn drie dienstsoorten of wachten te onderscheiden: de ochenddienst van 7.00-15.00 uur, de avonddienst van 15.00-23.00
uur en de nachtdienst van 23.00-7.00 uur. Roosters zijn afhankelijk van de bedrijfstijd, maar ook van de individuele arbeidstijd. Met dit laatste wordt aangegeven hoeveel tijd met een werknemer gemiddeld, meestal per week, is overeengekomen te werken.
Een rooster is meer exact te beschrijven in termen van roosterkenmerken. Een
dergelijk onderscheid is, zoals we in paragraaf 2.2.3 laten zien, met name van
belang voor de mogelijke gezondheids- en welzijnseffecten van het rooster. Er
kunnen verschillende roosterkenmerken worden onderscheiden (Rutenfranz,
Knauth & Colquhoun, 1976; Knauth & Rutenfranz, 1982; Jansen, 1987; Knauth,
1993, 1996; Van Limborgh, 1996). In tabel 2.1.2 staat een overzicht van de
onderscheiden roosterkenmerken van Knauth (1996), Jansen (1987) en Van Limborgh (1996). Zoals te zien is, worden in grote lijnen vergelijkbare roosterkenmerken genoemd.
Roosterkenmerken zijn onder te verdelen in kenmerken waarmee het geraamte
van het rooster wordt neergezet en kenmerken die de invulling van het rooster
verder bepalen. Het geraamte oftewel de grondvorm van het rooster geeft aan
welk deel van het etmaal en de week het rooster beslaat. De roosterkenmerken
die dit bepalen zijn: de gemiddelde arbeidstijd per week, de bedrijfstijd, en de
locatie van de arbeidstijd (zie tabel 2.1.2) .
Rooster A wordt bijvoorbeeld door 6 ploegen gelopen. De gemiddelde arbeidstijd

per week is 38.7 uur bij een bedrijfstijd van 144 uur per week. Er is sprake van
drie dienstsoorten: ochtenddiensten en avonddiensten, met beide een aandeel van
29.5 % in het rooster en nachtdiensten met een aandeel van 31% in het rooster.
Daarnaast zijn er kenmerken die verwijzen naar de specifieke invulling van het
geraamte. Het gaat hierbij om de roosterkenmerken die in tabel 2.1.2 onder de
lijn staan. Rooster B kent bijvoorbeeld dienstlengtes van 8 uur, een rotatiesnelheid van de nachtdienst van gemiddeld 3.3 diensten achter elkaar en van 5 diensten achter elkaar wat betreft de middagdienst. De reekslengte is gemiddeld 5
diensten, het gemiddeld aantal wisselingen per reeks (regelmaat) is 0.25 en de
wisselcyclus is 4 weken. De verlofcyclus is niet weergegeven.
Er zijn, zoals ook de casus laat zien, verschillende roostertypen. Van oudsher
worden op basis van de mate waarin het rooster het etmaal en de week beslaat,
de volgende roostertypen onderscheiden: dagdienst roosters, waarbij tijdens
daguren, pakweg tussen 7.00-19.00 uur, wordt gewerkt; discontinue roosters,
waarbij ook buiten dagdiensttijden wordt gewerkt, maar het rooster niet het hele
etmaal beslaat (bijvoorbeeld rooster B, schema 2.1.2); semi-continue roosters
waarin het rooster het hele etmaal, maar niet de hele week beslaat (bijvoorbeeld
rooster A, schema 2.1.1) en tot slot volcontinue roosters, waarbij het rooster het
hele etmaal en de hele week beslaat.
Het type rooster wordt aangeduid met de term 'arbeidstijdregeling' (Jansen &
Ykema, 1985) of de term 'arbeidstijdpatroon' (De Lange, 1989). In het Engels
wordt hiervoor de term 'working time arrangement' gebruikt. De termen
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arbeidstijdregeling (atr) en arbeidstijdpatroon worden soms ook gebruikt om de
specifieke invulling, het rooster, aan te duiden.
Naast de hiervoor genoemde atr-en, worden nog andere regelingen onderscheiden (bijvoorbeeld Thierry & Meijman, 1994; De Lange, 1989). Zo onderscheidt
De Lange (1989): variabele werktijden, deeltijdarbeid, gecomprimeerde werkweek, ploegenarbeid, tijdelijk werk op basis van arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd, uitzendarbeid, arbeidspools, afroeparbeid, thuiswerk, jaarurencontracten, modulensystemen, langdurig verlof en gestaffelde oftewel glijdende

werktijden.
Het type atr verwijst naar de manier waarop arbeid wordt ingezet. Hierbij kan
het gaan om:

• De invulling van din of enkele specifieke roosterkenmerken. Woorbeelden
hiervan zijn deeltijdarbeid waarbij het om een kortere individuele arbeidstijd
gaat, en de gecomprimeerde werkweek waarbij een langere dienstduur gecombineerd wordt met meer dagen vrij per week.

• De wijze waarop tijdelijke arbeid geregeld wordt. Voorbeelden hiervan zijn
uitzendarbeid of arbeidspools.
• De manier waarop variatie in de arbeidstijd wordt geregeld. Voorbeelden
hiervan zijn het jaarurencontract of het modulensysteem.
Het type regeling verwijst over het algemeen naar slechts 66n van de bovenstaande karakteristieken, de invulling van de overige dimensies kan dan varieren. Een
regeling die verwijst naar de manier waarop tijdelijke arbeid geregeld is, bijvoorbeeld uitzendarbeid, zegt nog niets over de invulling van de roosterkenmerken of
de manier waarop variatie in de arbeidstijd -zo hier sprake van is- wordt gere-

geld. In de praktijk worden sommige regelingen wel geassocieerd met een bepaalde invulling van de andere karakteristieken. Zo wordt afroeparbeid, waarmee verwezen wordt naar de wijze waarop tijdelijke arbeid geregeld wordt,
nogal eens in verband gebracht met het werken van minder (dan gemiddeld 38)
uren (De Lange, 1989). Hoewel dit in de praktijk vaak zo is, impliceert afroeparbeid niet altijd 'part-time' werk. Het type atr geeft dus slechts een zeer grove
karakterisering die verdere invulling behoeft, niet alleen wat betreft de overige
karakteristieken, maar ook wat betreft roosterkenmerken.

2.2

Arbeidstijd-kwesties: belangen bij atr-en

Bij de besluitvorming over arbeidtijd-kwesties (at-kwesties) spelen de belangen
van de betrokken partijen een belangrijke rol. Allereerst in de vorm van doelen
van het besluitvormingsproces, maar daarnaast ook in de vorm van randvoorwaarden of eisen waaraan een mogelijke oplossing van de kwestie moet voldoen.
De uitkomsten van de besluitvorming kunnen tenslotte ook weer beoordeeld
worden ten opzichte van de verschillende belangen.
Bij atr-en zijn verschillende belangenpartijen betrokken. Allereerst de medewerkers. De specifieke atr is van groot belang bij zowel het werk- als het privtleven
van medewerkers. De medewerkers worden als belangenpartij binnen de organisatie waar zij werken, vertegenwoordigd door een personeelsvertegenwoordiging
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of ondernemingsraad (OR). Zowel binnen als buiten de arbeidsorganisatie, bijvoorbeeld bij CAO-besprekingen, worden zij ondermeer vertegenwoordigd door
de verschillende vakverenigingen. Daarnaast kan de
arbeidsorganisatie als belangenpartij worden gezien. Atr-en bepalen binnen een arbeidsorganisatie de
inzet van arbeid en spelen hiermee een belangrijke rol bij de productie en dienstverlening. Binnen de arbeidsorganisatie wordt het organisatiebelang in het algemeen uitgedragen door het hoger kader. De organisatiebelangen worden buiten
de organisatie vaak vertegenwoordigd door de werkgeversverenigingen. Als

laatste belangenpartij kan de overheid gezien worden. Zij moet het belang van
'de samenleving' in het oog houden. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties wordt getracht de kaders te scheppen waarbinnen atr-en vormgegeven
kunnen worden en aan de hand waarvan de samenleving uiteindelijk mede
gestalte wordt gegeven. De belangen van elk van de partijen vallen niet per definitie
met elkaar samen. Op maatschappelijk- en organisatieniveau kunnen zich dan
ook de nodige belangentegenstellingen voordoen. Hieronder gaan we in op de
belangen van elk van de drie partijen. Daarna geven we kort aan hoe deze belangen binnen ons arbeidsbestel gereguleerd worden. Aangezien ons onderzoek
gericht is op de besluitvorming in arbeidsorganisaties zijn met name de belangen
van de arbeidsorganisatie en de medewerker voor ons van belang; we besteden
hier de meeste aandacht aan.

2.2.1

Atr-en en het maatschappelijk betang

In een maatschappij als de onze die rond arbeid georganiseerd is, spelen atr-en
een belangrijke rol bij de structurering van de tijd en bij de verdeling en de beschikbaarheid van arbeid. Hierbij is sprake van wederzijdse beinvloe(ling: atr-en
zijn op deze aspecten van de maatschappij van invloed, maar worden hierdoor op
hun beurt ook weer beinvloed.
Bij de structurering van de tijd gaat het om de invloed die de maatschappelijke
tijdsstructuur en atr-en op elkaar hebben. Het maatschappelijk ritme bepaalt wat
de gebruikelijke atr wordt. Omgekeerd is de gebruikelijke atr van invloed op het
maatschappelijk ritme.
Het maatschappelijk ritme en hiermee de gebruikelijke atr, kenmerken zich
vooralsnog door werken overdag, vrij in de avond en het weekend, en vakantie
in de periode tussen eind juni en eind augustus. Deze structurering is geen vast
gegeven, maar is aan verandering onderhevig. Zo is het vrije dagen patroon
veranderd met de intrede van collectieve roostervrije dagen, zoals die tussen
kerst en oud en nieuw. En met discussies rond de 24-uurs economie, staat ook de
gebruikelijke atr ter discussie. Op maatschappelijk niveau worden dan ook allerlei beslissingen genomen die invloed hebben op wat als 'gangbaar' geldt, maar
ook op het kader waarbinnen atr-en binnen arbeidsorganisaties gestalte kunnen
krijgen. Zo is met de verruiming van de winkelsluitingswet een impuls gegeven
aan het meer gangbaar maken van de avond en de zondag als 'werkdag'. Binnen
dergelijke discussies en de hieruit voortvloeiende politieke beslissingen spelen de
belangen van arbeidsorganisaties en die van medewerkers een grote rol.
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Bij de wederzijdse invloed die atr-en en de verdeling van arbeid op elkaar hebben, wordt in de literatuur met name de gemiddelde arbeidsduur per week en per
leven genoemd. Zo wordt verkorting van de gemiddelde arbeidsduur met name
in tijden van recessie als instrument gezien voor het behoud en de herverdeling
van arbeid (De Neubourg & Kok, 1984; Van Hoof et al., 1983; Evans & Bell,
1986). En wordt een toename van de gemiddelde arbeidsduur in tijden van economische groei als middel gezien om tegemoet te komen aan de stijgende vraag
naar arbeid. Daarnaast wordt verkorting van de gemiddelde arbeidsduur ook in
verband gebracht met de herverdeling van arbeid en niet-arbeid tussen mannen
en vrouwen (Jehoel-Gijsbers & Schepens, 1981; Demenint-de Jongh, 1989).
Hoewel er wel onderzoek wordt gedaan naar dergelijke vraagstukken, zijn er
geen eenduidige resultaten over de relatie tussen specifieke atr-en en hun effecten
op de herverdeling van arbeid (De Neubourg & Kok, 1984). Bij de politiekmaatschappelijke discussies hierover spelen macro-economische overwegingen,
naast de financieel-economische belangen van arbeidsorganisaties en belangen
van de individuele medewerkers, een rol (Van Hoof et al., 1983; Kattenberg,
1990). Uiteindelijk kunnen dergelijke discussies tot besluiten leiden die van
invloed zijn op het kader waarbinnen op organisatieniveau atr-en gestalte kunnen
krijgen. Zo leidde bijvoorbeeld het Stichtingsakkoord dat in 1982 in de Stichting
van de Arbeid werd gesloten, tot CAO-afspraken over arbeidstijdverkorting.

2.2.2

Atr-en en belangen van de arbeidsorganisatie

Voor de arbeidsorganisatie spelen atr-en op met name drie gebieden een belangrijke rol. Allereerst bij de directe realisatie van de gewenste kwantitatieve en
kwalitatieve output. Atr-en kunnen zo een belangrijke rol spelen bij de relatie
organisatie-omgeving. Ten tweede op het gebied van de inrichting en vormgeving van de productie- en dienstverleningsprocessen van de organisatie. En tenslotte bij het personeelsbeleid. Het gaat hierbij om de rol die atr-en spelen bij het
aantrekken, inzetten en behouden van personeel. De belangen op elk van de
gebieden staan niet los van elkaar, maar hangen nauw met elkaar samen en hebben gezamenlijk hun weerslag op de financieel-economische positie van de organisatie.

Op het eerste terrein, de realisatie van de gewenste output, spelen atr-en een
cruciale rol via het regelen van de inzet van arbeid. Zo wordt in de
ploegenarbeid-literatuur de behoefte aan onafgebroken dienstverlening als 68n
van de redenen ploegenarbeid genoemd (Jansen, 1987) en komt een toename in
de vraag naar producten als aanleiding voor het invoeren van specifieke atr-en,
bijvoorbeeld 4x9 uur, naar voren (Van Schilfgaarde, 1984; Van Dijen et al.,
1991; De Lange, Van Eijk & Ng-A-Tham, 1995). De belangen op dit terrein
worden dan ook beschouwd als belangrijke randvoorwaarden of criteria waaraan
een atr moet voldoen (De Lange, 1989; Jansen & De Haan, 1989).
Bij de realisatie van de gewenste output gaat het allereerst om de kwantiteit, de
hoeveelheid te leveren producten of diensten per tijdsperiode en de fluctuaties
hierin (De Lange, 1992). Zo is er in de casus bijvoorbeeld sprake van een toena-
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me van de vraag naar het einde van de week toe. Daarnaast kan het gaan om de
kwaliteit van de producten en diensten. Afhankelijk van het aantal medewerkers,
hun kennis en vaardigheden en de duur dat zij worden ingezet kan de kwaliteit
van de geproduceerde goederen en geleverde diensten varieren.
Problemen op het gebied van de inzet van arbeid kunnen zich binnen de organisatie in allerlei bezettingsproblemen vertaten, zoals structureel overwerk of een
teveel aan uitzendkrachten (bijvoorbeeld Van Dijen et al., 1991), maar ook in
bijvoorbeeld een verhoogde werkdruk (bijvoorbeeld De Lange & Maas, 1986).
Daarnaast kunnen ze hun weerslag hebben op de kwaliteit en kwantiteit van de
geleverde producten of diensten (bijvoorbeeld De Lange, Stoppelenburg &
Abelskamp, 1998) en uiteindelijk op de financieel-economische maar ook de
concurrentiepositie van de arbeidsorganisatie.
De waargenomen eisen die aan de output worden gesteld, leiden tot specifieke
behoeften ten aanzien van het type atr en de invulling hiervan. Zo kan een langere bedrijfstijd verkregen worden via allerlei vormen van ploegenarbeid, een
gecomprimeerde werkweek of overwerk, maar ook via de inhuur van extra
krachten, zoals deeltijders en uitzendkrachten. Variaties in de gevraagde arbeid
kunnen bijvoorbeeld bereikt worden met onregelmatige en ploegenroosters,
modulensystemen en jaarurencontracten, maar ook door de inhuur van extra
medewerkers in de vorm van afroep- en uitzendkrachten of tijdelijke medewerkers. Opmerkelijk is dat de typen atr-en over het algemeen weinig worden beoordeeld op de mate waarin ze aan dergelijke doelstellingen tegemoet komen (Thier-

ry & Meijman, 1994).
De keuze van type(n) atr(-en) en de invulling hiervan is eveneens afhankelijk van
de manier waarop de interne organisatie met het oog op de productie of dienst-

verlening is vormgegeven. Hiermee komt het tweede belangengebied in beeld,
namelijk dat van het ontwerp van de productie en dienstverleningsprocessen,
oftewel het ontwerp van de voortbrengingsprocessen.
Veel redenen voor ploegenarbeid, zoals de benutting van productieapparatuur en
de (on)onderbreekbaarheid van het productieproces, zijn terug te voeren tot dit
belangengebied. Zij zijn dan ook als randvoorwaarden of criteria van een atr te
beschouwen (De Lange, 1989; Jansen & De Haan, 1989). Bij het ontwerp van de
voortbrengingsprocessen van een organisatie kan in navolging van De Sitter
(1994) een onderscheid gemaakt worden in het ontwerp van de productie,
besturings- en informatiestructuur. De Sitter (1994) verwijst met productiestructuur naar 'de architectuur van uitvoerende functies ten opzichte van orderstromen' (p. 93), met besturingsstructuur naar 'de architectuur van de groepering en
koppeling van regelkringen' (p. 100) en met informatiestructuur naar 'de inhoud
en vorm van te registreren informatie en de manier waarop deze wordt opgeslagen, verwerkt en wordt overgedragen' (p. 101). Atr-en en deze structuren zijn
onderling van elkaar afhankelijk. Ze moeten dan ook op elkaar zijn afgestemd
voor het goed functioneren van het geheel.
Beginnen we met het ontwerp van het voortbrengingsproces. Hierbij gaat het om
de vormgeving en de structurering van de uitvoerende functies en de bijbehorende apparatuur. Het resulterende ontwerp bepaalt welke kwalitatieve en kwantitatieve inzet van arbeid er per tijdseenheid nodig is en stelt zo eisen aan de atr. Het
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voortbrengingsproces en de atr moeten dus op elkaar zijn afgestemd. In de casus
uit paragraaf 2.1 wordt de dienstverlening van het distributiecentrum teamsgewijs rond bepaalde productgroepen opgezet. Dit betekent dat er gedurende de
bedrijfstijd teams nodig zijn die bestaan uit het vereiste aantal medewerkers met
de vereiste kwalificaties die als team met elkaar samen kunnen werken. De atren moeten dus zodanig zijn dat aan deze eisen tegemoet kan worden gekomen.
Dit kan bijvoorbeeld als elk team roosters loopt waarmee de vereiste bezetting
gedekt wordt, bijvoorbeeld als een geheel team rooster A loopt. Wanneer niet
aan de bezettingseisen wordt voldaan zal iets aan de (keuze van) atr-en en/of aan
de voorwaarden gedaan moeten worden. Dit laatste zou bijvoorbeeld het geval
zijn als de medewerkers niet binnen 66n maar meerdere teams worden ingezet.
De besturingsstructuur wordt bepaald door het ontwerp van de voortbrengingsprocessen. Deze structuur geeft aan welke processen (regelkringen) waar op
elkaar moeten worden afgestemd. Atr-en bepalen, zoals gezegd, de kwalitatieve
en kwantitatieve inzet van arbeid en zijn hiermee van invloed op de mate waarin
de afstemming kan plaatsvinden. Zo behoeft een voortbrengingsproces met een
sterke arbeidsdeling veel directe coardinatie van het proces; deze stelt daarmee
andere eisen aan de atr-en (die de inzet van leidinggevenden regelen) dan een
voortbrengingsproces waarbij dit niet het geval is. Daarnaast kunnen atr-en ook
eigen afstemmingsbehoeften genereren waarin het ontwerp van de productie- en
besturingsstructuur wel moet kunnen voorzien. Bij onvoldoende afstemming
tussen de besturingsstructuur en de atr-en zal dus aan de eisen en/of aan de atr-en
gesleuteld moeten worden.
Tot slot de informatiestructuur. Deze is een afgeleide van de andere twee structuren (De Sitter, 1994). De manier waarop een atr is vormgegeven stelt zo zijn
eisen aan de informatiestructuur (en omgekeerd). Wanneer bijvoorbeeld ploegen
na elkaar werken, is informatieoverdracht van groot belang. Wanneer de mogelijkheden van de bestaande informatiestructuren onvoldoende aansluiten bij de

eisen van de atr op dit vlak, geldt weer dat aan de atr en/of de informatiestructuur gesleuteld moet worden om tot een goed functionerende organisatie te komen.
De onderlinge afhankelijkheid tussen de atr-en en de vormgeving van de voortbrengingsprocessen heeft dus tot gevolg dat veranderingen in de organisatie van
voortbrengingsprocessen van invloed kunnen zijn op de atr-en en omgekeerd.
Afstemmingsproblemen uiten zich dan bijvoorbeeld op het terrein van de communicatie en de werkoverdracht, maar kunnen ook tot uiting komen in bijvoorbeeld bezettingsproblemen.

Het derde belangenterrein ligt op het vlak van het personeelsbeleid: het aantrekken, inzetten en behouden van personeel. Dit belangenterrein hangt nauw samen
met de twee eerder genoemde gebieden en is sterk gerelateerd aan de belangen
van de medewerkers. We onderscheiden dit belangengebied als apart gebied om
hiermee de eigen rot die atr-en op dit gebied hebben te onderstrepen. Deze belangen vinden we over het algemeen minder terug in de vorm van een doelstelling van de atr-verandering dan de eerder genoemde twee belangen (De Lange,
Van Eijk & Ng-A-Tham, 1995) Zij worden wel als randvoorwaarden van een atr
beschouwd (De Lange, 1989; Jansen & De Haan, 1989).

15

Atr-en verschillen in de mate waarin zc aantrekkelijk
zijn voor bepaalde groepen
medewerkers. Zo kan bijvoorbeeld deeltijdarbeid aantrekkelijk zijn voor
vrouwen (Driehuis en De Vrije, 1981), is nachtarbeid alleen een alternatief voor
medewerkers die hier goed tegen bestand zijn (Thierry & Jansen, 1996), en is
flexibel werk, bijvoorbeeld in het weekend en op avonden, aantrekkelijk voor
scholieren en studenten (Trommel & Veerman, 1987). Het type atr kan dus van
invloed zijn op de wervingspositie van een organisatie. Daarnaast kan ook de
kwaliteit van het personeelsbestand door het type atr beYnvloed worden. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij de inhuur van tijdelijke krachten, zoals uitzendkrachten (De Lange, 1989). Verder kan een bepaalde
atr er ook voor zorgen dat
medewerkers behouden of juist niet behouden worden. Zo kan
deeltijdarbeid de
mogelijkheid vergroten bepaalde groepen medewerkers, zoals vrouwen of gedeeltelijk arbeidsongeschikten, in dienst te houden (Van Schilfgaarde, 1984) en
kan de introductie van nachtarbeid ervoor zorgen dat medewerkers boven de 55
niet meer ingezet mogen worden (ILO, 1990). Tot slot kunnen de atr-en ook van
invloed zijn op het functioneren van de medewerkers en daarmee op de productiviteit en veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een langere
werkdag
(Rosa, Colligan & Lewis, 1989; Rosa, 1991; Folkard, 1996b) Hierbij kan sprake zijn van een direct effect via bijvoorbeeld vermoeidheid, maar ook kan er
sprake zijn van een indirect effect via motivatie en tevredenheid. Overigens
concluderen Thierry & Meijman (1994) bij hun bespreking van
onderzoek op
gebied van atr-en dat er weinig onderzoek is gedaan naar dergelijke effecten.
In verband met effecten als tevredenheid en motivatie wijzen wij op het fenomeen 'vrijplaats' (Thierry & Ng-A-Tham, 1994). Het gaat
hierbij om situaties
waarin medewerkers op roostergebied inhoudelijk en procedureel zaken naar
eigen inzichten kunnen regelen. Een voorbeeld hiervan is de ongeschreven regel
die onder medewerkers leeft, dat zij op vrijdagavond niet om 23.00 uur de dienst
beeindigen, maar om 22.30 uur. Deze 'vrijplaats' of dit 'verworven recht' kan
bijdragen aan de tevredenheid van de medewerkers, maar draagt niet altijd bij
aan organisatiedoelen. Een 'vrijplaats' kan echter ook functioneel zijn, zij functioneert dan als regelmogelijkheid voor de medewerkers waarlangs bijvoorbeeld de
werkdruk geregeld wordt. Bij veranderingen van atr-en waarbij 'verworven
rechten' in het geding zijn, zal dan ook de nodige weerstand tegen verandering
voorkomen.

2.2.3

Belangen van atr-en voor de individuele medewerker

Voor de individuele medewerker is de atr op twee gebieden van belang. voor het
sociale en lichamelijke welzijn van de medewerker en voor de
beloning. Dergelijke belangen worden minder vaak genoemd als doelstelling van atr-veranderingen, maar worden vaak wel als randvoorwaarden voor een atr beschouwd (Jansen & De Haan, 1989; De Lange, 1989).

Voor met name het sociale welzijn is de afstemming tussen het arbeids- en het
niet-arbeidsleven van belang. Daarbij gaat het er om hoeved er gewerkt wordt
(in termen van de verhouding tussen arbeid en niet-arbeid) per verschillende
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tijdseenheid, per etmaal, week, maand, jaar en leven. Daarnaast gaat het om
wanneer er gewerkt wordt, met andere woorden om de locatie van de arbeids- en
niet arbeidstijd (Wedderburn, 1993). Ook dit kan uitgedrukt worden per tijdseenheid. Afhankelijk van de specifieke behoeften van de medewerker zal deze een
voorkeur hebben voor een bepaalde verhouding tussen de locatie van de arbeidsen niet arbeidstijd. Zo kunnen mannen hierin bijvoorbeeld van vrouwen verschillen en kunnen de preferenties gedurende de levensloop veranderen. Toch zijn er
wel enige algemene voorkeuren aan te geven. Deze worden onder andere bepaald
door wat in een maatschappij als de gebruikelijke tijdsstructuur wordt ervaren.
Deze gebruikelijke tijdsstructuur, de werkweek van maandag tot en met vrijdag
met vrije avonden en weekenden, is immers in hoge mate bepalend voor de
invullingsmogelijkheden van het sociale en gezinsleven. Schooltijden, sportwedstrijden, en festiviteiten zijn hier bijvoorbeeld op ingesteld. De invulling van de
specifieke atr bepaalt welke mogelijkheden het individu in principe heeft voor de
invulling van zijn of haar sociale en gezinsleven. Deze invulling in termen van
roosterkenmerken blijkt eveneens van belang te zijn voor de gezondheid. Met
name vanuit het perspectief van ploegenarbeid is hier veel onderzoek naar gedaan. In dergelijk onderzoek wordt veelal gekeken naar de verstorende el'fecten
die ploegenarbeid en, meer specifiek, roosterkenmerken kunnen hebben op de
lichaamsritmen en het sociale ritme. De roosterkenmerken waarmee het skelet of
de grondvorm van het rooster wordt aangegeven, bepalen van welke ongemakken
men mogelijkerwijze last kan krijgen. Samen met de overige roosterkenmerken
bepalen zij uiteindelijk de mate waarin men met de inconvenienten te maken kan

krijgen.
Bij de mogelijke effecten voor de gezondheid gaat het om potentiele ongemakken
die worden gevonden op het vtak van slaap, vermoeidheid, nerveuze spanning,
de spijsvertering en (minder eenduidig) op het vlak van hart- en vaataandoeningen (De Vries-Griever, Meijman & Kampman, 1988; Thierry & Meijman, 1994;
Thierry & Jansen, 1996; Costa, 1996). De sociale ongemakken liggen op het
vlak van het sociale en gezinsleven, zoals beperkingen in teamsport of verenigingsleven en minder contacten met vrienden en kennissen (bijvoorbeeld Walker,
1985; Meijman, De Vries-Griever & Kampman, 1989; Wedderburn, 1993;
Thierry & Jansen, 1996; Knauth & Costa, 1996).
De ongemakken zijn terug te voeren op het verstorend effect van het rooster op
de lichaamsritmiek en het sociaal-maatschappelijk ritme (Folkard, 1993). Allerlei
lichaamsprocessen varierend van hartslag en hormoonuitscheiding tot slaap,
kennen een dusdanig 24-uurs (circadiaan) verloop dat er gedurende de dagperiode sprake is van een staat van activatie en gedurende de nachtperiode van een
staat van rust en herstel. De ritmen worden deels door interne processen en deels
door externe stimuli gereguleerd (Minors & Waterhouse, 1985; Folkard, 19963).
De externe stimuli worden synchronizers of Zeitgebers genoemd. Voorbeelden
hiervan zijn de afwisseling licht-donker en arbeid.
Het werken in de nacht heeft als Zeitgeber een verstorend effect op de circadiane
ritmiek. Kort gezegd komt het erop neer dat door de verschillende signalen van
de Zeitgebers de ritmiek ontregeld raakt; er ontstaat een situatie waarin de ritmiek zich probeert aan te passen, maar aanpassing niet bereikt wordt (Folkard,
1996a). Hierdoor kan men ondermeer last krijgen van slaap- en vermoeidheids17

klachten, maag- darmstoornissen, nerveuze spanning en voelt men zich niet
helemaal lekker. Of men met deze klachten te maken krijgt, is vooral afhankelijk
van het aandeel nachtdiensten in het rooster. Deze roosterkenmerken
zijn samen
met de kenmerken rotatierichting, dienstduur, begin- en eindtijden, rotatiesnelheid van de nachtdienst en de gemiddelde arbeidstijd per week bepalend voor de
mate van potentiele ongemakken.
Het werken in de vroege ochtenduren blijkt met name verstorend te zijn voor het
slaappatroon; zowel de slaapkwaliteit (REM-slaap) als de slaapkwantiteit wordt
door een vroege aanvangstijd aangetast (Knauth & Rutenfranz, 1980; Verhaegen,
1991; Folkard & Barton, 1993; Ng-A-Tham & Thierry, 1993). Hierdoor kunnen
slaap- en vermoeidheidsklachten ontstaan en kan men prikkelbaar worden. Afhankelijk van het aandeel ochtenddiensten in het rooster kan men met dergelijke
klachten te maken krijgen. De mate van potentiele klachten wordt dan bepaald
door dit roosterkenmerk samen met de roosterkenmerken gemiddelde arbeidstijd,
aanvangstijd van de ochtenddienst, en duur en rotatiesnelheid van de ochtenddienst.

Het werken in de avond-, nacht- en weekenduren heeft een verstorend effect op
het sociaal-maatschappelijk ritme. Het gebruikelijke ritme waarbij doordeweeks
overdag gewerkt wordt, men 's avonds vrij is, 's nachts slaapt en in het weekend
vrij heeft, wordt met avond-, nacht- en weekendwerk verstoord. De vrije tijd
wordt verplaatst naar andere tijden zoals overdag of 's nachts.
Overigens betekent een vroege ochtenddienst dat men ook geen volledig vrije
avond heeft, als men nog voldoende slaap wil krijgen. Dit alles kan klachten op
gebied van het gezins- en sociale leven met zich meebrengen (Wedderburn,
1981; Knauth, 1987; Meijman, De Vries-Griever & Kampman, 1989; Knauth &
Costa, 1996). Naast de gemiddelde arbeidstijd en het aandeel weekend- en
avonddiensten, kan ook de rotatiesnelheid van de avonddienst in verband worden
gebracht met dergelijke klachten. Een gematigd snelle rotatie zou hierop een
gunstige invloed hebben (Jansen, Thierry & Van Hirtum, 1986; Ng-A-Tham &
Thierry, 1993). Ook het kenmerk rotatierichting speelt hierbij een rol. Over het
algemeen heeft een achterwaartse rotatie tot gevolg dat de rusttijd tussen twee
diensten wordt verkort, maar dat de vrije tijd tussen twee reelcsen diensten wordt
verlengd. Zo wordt bij een achterwaartse rotatie bijvoorbeeld een ochtend- of
dagdienst gedraaid voor een vrij 'weekend' en wordt begonnen met een avondof nachtdienst. Medewerkers prefereren daarom vaak een achterwaartse rotatie,
terwijl dit vanuit het perspectief van (herstel en vrije) tijd tussen twee diensten en
aanpassing aan de onregelmatigheid juist valt af te raden (Barton & Folkard,
1993; Munninghof, Ng-A-Tham & Zevenberg, 1994). Dit laatste illustreert een
belangrijke moeilijkheid bij het ontwerpen en beoordelen van roosters.
De verschillende roosterkenmerken hebben zo hun voor- en nadelen en hangen
daarbij vaak met elkaar samen. Het voorspellen van de effecten van individuele
roosterkenmerken en hun gezamenlijke effect in de vorm van een bepaald rooster

is daarom niet altijd even goed te doen. Zo zijn bijvoorbeeld de effecten van de
gecomprimeerde werkweek waarbij sprake is van een langere dienstduur, maar
ook van een extra vrije dag, niet zomaar vast te stellen (Thierry & Meijman,
1994; Thierry & Jansen, 1996). Alhoewel er wel methoden zijn voor dergelijke
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inventarisaties (bijvoorbeeld Jansen, 1987; SchOnfelder & Knauth, 1993) geven
deze slechts een indicatie van mogelijke effecten. Er is dan ook meer gedegen
onderzoek op gebied van de roosterkenmerken nodig om de effecten beter te
kunnen inschatten.

Bij de besluitvorming over arbeidstijden is het van belang hoe de betrokken partijen, in het bijzonder de betrokken medewerkers, aankijken tegen de ongemakken en de roosterkenmerken die hiermee in verband gebracht worden. Dit zal
bepalend zijn voor hun houding ten aanzien van de verandering. Uit veldonderzoek waarin roosterveranderingen worden geintroduceerd blijkt dat medewerkers
in eerste instantie niet altijd de hierboven voorgestelde roosterkenmerken prefereren (Jansen, Thierry & Van Hirtum, 1986). Medewerkers beoordelen de roosters veelal niet vanuit de gezondheid, maar vanuit het oogpunt van niet-arbeid:
sociale leven, nevenbanen en huishoudelijke taken (Tepas, 1990; Keizer, 1991).
Uit het onderzoek van Van Limborgh (1996) krijgen we een indruk hoe medewerkers bepaalde roosterkenmerken beoordelen. Medewerkers zien met name
roosterkenmerken die verwijzen naar de locatie van de arbeidstijd als van invloed
op de bezwaarlijkheid. Hierbij gaat het om het aantal hele en halve gewerkte
weekends en het aandeel avond- en nachtdiensten. De avonddiensten worden pas
als bezwaarlijk gezien wanneer het percentage te lopen avonddiensten hoog is.
Een gering percentage avonddiensten wordt juist als positief compenserend gezien. Naarmate het percentage te lopen nachtdiensten groter wordt, neemt de
bezwaarlijkheid sterker toe. Het aandeel nachtdiensten is hiermee op te vatten als
indicator van lichamelijke ongemakken, terwijl het aandeel weekend- en avonddiensten, als dat boven een bepaalde grens uitkomt, als indicator van sociale
ongemakken kan worden gezien.
Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Van Limborgh (1996) dat de bezwaarlijkheid ook afhankelijk is van de gemiddelde reekslengte. Dit kenmerk is een indicator voor de ervaren belasting: hoe meer diensten men achter elkaar draait, des
te zwaarder is het rooster. Tot slot wordt ook het aantal verschillende dienstsoor-

ten als mede bepalend voor de bezwaarlijkheid gezien. Dit kenmerk kan als
indicator worden gezien van de onregelmatigheid van het rooster. Hoe meer
verschillende diensten er zijn, des te onregelmatiger is het rooster. Onregelmatigheid vraagt telkens opnieuw fysieke en sociale aanpassing, en is dus een indicator van sociale en lichamelijke ongemakken.
Maar, niet alleen algemene roosterkenmerken zijn van belang bij de beoordeling
van de bezwaarlijkheid. Ook het eigen rooster van de medewerkers blijkt hierop
van invloed te zijn (Van Limborgh, 1996). De diensten of roosterkenmerken die
men nog niet in het eigen rooster heeft worden als meer bezwaarlijk gezien. Zo
verwachten dagdienstwerkers dat alles wat afwijkt van dagdienst (nacht-,
weekend-, en avonddiensten en het vermeerderen van het aantal dienstsoorten)
bezwaarlijker zal zijn dan hun eigen dagdienstrooster. Zij vinden halve weekends
werken en avonddiensten het minst bezwaarlijk, terwijl zij hele weekends werken
en nachtdiensten als meest bezwaarlijk zien. Tweeploegenwerkers die geen
nachtdiensten in hun rooster hebben, vinden met name het werken van hele
weekends en nachtdiensten bezwaarlijk. Minder bezwaarlijk vinden zij het werken van halve weekends en het vermeerderen van het aantal verschillende dienst-
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soorten. Drieploegenwerkers dic alleen nog geen hele weekenddiensten in het
rooster hebben, zijn het felst van alle soorten (ploegen) werkers tegen weekendwerk. De overige roosterkenmerken kennen zij relatief weinig bezwaarlijkheid
toe. Vijfploegenwerkers lopen alle dienstsoorten. Zij beoordelen vanuit deze
ervaring met name nachtdiensten, weekendwerk en het aantal dienstsoorten als
bezwaarlijk. Medewerkers die in een onregelmatig rooster werken met alle
dienstsoorten maar met relatief weinig nachtdiensten, beoordelen met name
nachtdiensten als bezwaarlijk.
Naast de roosterkenmerken lijkt ook een heel ander aspect van belang te zijn bij
de beoordeling van atr-en op gezondheid en welzijn: de mate waarin er sprake is
van zeggenschap over de roosters oftewel de mate van roosterautonomie (Barton,

et al., 1993; Smith & Barton, 1994; Thierry & Ng-A-Tham, 1994; BOssing,
1996; Havlovic, Lau & Pinfield, 1998). Zeggenschap over de werktijden biedt
de mogelijkheid de werktijden af te stemmen op de eigen sociale en lichamelijke
behoeften. Er is, met andere woorden, regelmogelijkheid op het gebied van de
werktijden. Bovendien kan de regelmogelijkheid ook gezien worden als vorm
van (extra) beloning (Krausz & Hermann, 1991). Regelmogelijkheid wordt dan

ook door medewerkers gewaardeerd.
De mate van regelmogelijkheden verschilt per type atr en de 'spelregels' die
gelden. Er kan keuzemogelijkheid zijn wat betreft het type regeling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een invulling van de 36-urige werkweek waarbij men
keuze heeft uit 4x9 uur werken, 66n te kiezen roostervrije dag per twee weken
(bij 5x8 uur werken per week), een sabbatical leave, of vervroegde uittreding

(bijvoorbeeld CAO voor ziekenhuiswezen, 1997). Maar ook bij overwerk op
vrijwillige basis. Daarnaast kan er keuzemogelijkheid zijn bij de invulling van
een regeling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een modulensysteem (Jansen,
1986). De keuze is hier sterk afhankelijk van de spelregels die bij dit systeem
gehanteerd worden. Een ander voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde glijdende
werktijden waarbij men zijn eigen begin- en eindtijden en lunchtijden kan kiezen
(Thierry & Jansen, 1996). Als laatste voorbeeld geven we de onregelmatige
diensten in de verpleging. Hier werkt men van oudsher met individuele roosters
die gebaseerd zijn op de wensen van de individuele medewerker (Grunveld,
1992).

De daadwerkelijk geboden keuzemogelijkheid kan per specifieke situatie verschillen. Zo kan er wel op papier sprake zijn van keuzevrijheid van begin- en
eindtijden, maar kan deze in de praktijk beperkt zijn. Daarnaast kan het individuele gebruik van de keuzemogelijkheid in de praktijk beperkt zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers bij de invoering van variabele werktijden, na eenmaal een keuze te hebben gemaakt, nog maar weinig gebruik maken van de

keuzevrijheid (Thierry & Meijman, 1994).

Op nog een ander terrein, dat van de beloning, is een atr van belang voor de
individuele medewerker. Allereerst gaat het om de hoogte van de algemene
beloning. Deze is veelal gekoppeld aan een volledige werkweek. Bij arbeidsduurverkorting is de duur van de volledige werkweek naar beneden gegaan van 40
naar 38,36 of soms zelfs 32 uur per week.
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Daarnaast gaat het om de extra beloning voor het werken op ongebruikelijke
tijden, de zogenaamde ploegen- of onregelmatigheidstoeslag. Het gaat hierbij om
een zogenaamde tegenwicht-compensatie (Thierry, 1980). Bij tegenwicht-compensatie wordt niet het ongemak zelf gecompenseerd, maar vindt compensatie
plaats door tegenover het ongemak iets anders, bijvoorbeeld geld, te stellen.
Naast tegenwicht-compensatie kan tegenwaarde-compensatie onderscheiden
worden. Hierbij vindt compensatie plaats van de betekenis van het ongemak, de
consequenties van het ongemak of het ongemak zelf. Tegenover een ongemak
wordt dan een interventie geplaatst die gericht is op de reductie van het ongemak
zelf, de betekenis van het ongemak of de gevolgen hiervan. Een voorbeeld van
een tegenwaarde-compensatie is bijvoorbeeld het reduceren van het aantal te
werken nachten in geval van slaapklachten.
Naast de toeslag kan er sprake zijn van allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden,
als extra reiskosten vergoeding en een extra maaltijdvergoeding. Deze vormen
van compensatie kunnen als tegenwaarde-compensatie (Thierry, 1980) worden
gezien. De extra kosten die verbonden zijn aan het werken op ongebruikelijke
tijden worden immers direct gecompenseerd.
Het geheel van compensaties wordt overeengekomen aan de onderhandelingstafel
en is daarom niet altijd proportioneel gerelateerd aan de mate van inconvenienten
(Van Limborgh & Thierry 1993). Uit het onderzoek van Van Limborgh (1996)
komt naar voren dat avonduren, die de minste bezwaarlijkheid voor de gezondheid met zich meebrengen, relatief de meeste toeslag krijgen. Naast de
onregelmatigheids- of ploegentoeslag is er ook nog een toeslag in geval van
overwerk. Meestal zijn hiervoor aparte regels.
De toeslag wordt door de medewerker met ongebruikelijke tijden als onderdeel
van de 'vaste' beloning gezien (Van Limborgh, 1996). Bij verandering van atr-en
kan de houding ten opzichte van de veranderingen mede worden bepaald door
consequenties voor de beloning.

2.2.4

De regulering van de belangen bij de besluitvorming over atr-en

De belangen van de maatschappij, de arbeidsorganisatie en de medewerkers
spelen allemaal een rol bij de besluitvorming over at-kwesties. Zij komen tot
de aanleiding of doelstelling van het besluitvormingsproces en in de
eisen die aan een atr worden gesteld (bijvoorbeeld Ykema & Jansen, 1986; De
Lange, 1989). De kaders waarbinnen de besluitvorming over atr-en, zowel inhoudelijk als qua gevolgd proces, kan plaatsvinden worden bepaald door de
wetgeving op gebied van arbeidstijden. Tot 1 januari 1996 werden de arbeidstijden in de Arbeidswet 1919 geregeld. Vanaf 1 januari 1996' zijn hiervoor de
Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit in de plaats gekomen. De oude wet
kende een sectorale opbouw en bestond uit een lappendeken van regelingen waarmee de individuele werknemer tegen overmatige vermoeidheid beschermd moest

uiting in

1

Met de nieuwe Arbeidstijdenwet wordt uitvoering gegeven aan twee Europese richtlijnen: de
Europese Richtlijn over arbeidstijden van november 1993 en de richtlijn van 22 juni 1994
betreffende de bescherming van jongeren op het werk.
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worden. Daarnaast beoogde deze oude wet de werknemer mogelijkheden te
bieden 'voor de eigen ontwikkeling en ontspanning in het belang van zijn gezin'
(Heerma van Voss, 1994; Geers & Heerma van Voss, 1994).
In de jaren tachtig is men begonnen met het voorbereiden van de herziening van
deze wet.

Hierbij is een aantal uitgangspunten gehanteerd. De nieuwe wet moest
zo eenvoudig mogelijk worden en, in tegenstelling tot de oude wet, zo min mogelijk aparte regelingen bevatten. Verder zouden de grenzen ten aanzien van de
invulling van de opgenomen roosterkenmerken verruimd moeten worden. De
grenzen uit de 'oude wetgeving' werden door de werkgevers namelijk als knellend beschouwd. Tot slot moest ook de paternalistische beschermingsgedachte
achter de oude wet worden losgelaten. De wet zou moeten aansluiten bij de
moderne medezeggenschapsverhoudingen. Bovendien is ervan uitgegaan dat ook
de werknemer is veranderd: tegenwoordig is er sprake van een 'moderne' werknemer die een eigen verantwoordelijkheid heeft en geacht wordt voldoende mondig te zijn om voor de eigen belangen op te komen. Tegen deze achtergrond is de
nieuwe wet ontstaan waarbij de nieuwe, ruimere grenzen een compromis vormen
tussen organisatiebelangen en belangen van de medewerkers. De grenswaarden
zijn afhankelijk gemaakt van het besluitvormingsproces. Indien de kaders voor de
atr-en zijn overeen gekomen met vertegenwoordigende organen van de medewerkers, zijn de grenzen ruimer dan als hiervan geen sprake is; in dit geval spreekt
men over een 'overlegregeling'. Wanneer hier geen sprake van is, wordt over
'standaardregeling' gesproken. Voor de overlegregeling gelden, zoals gezegd, de
ruimere normen van de 'overlegregeling', terwijl voor de standaardregeling de
strengere normen van de 'standaardregeling' gelden. Zo is de maximale dienstduur in de overlegregeling bijvoorbeeld gesteld op 10 uur, terwijl deze in de
standaardregeling 9 uur is. Bij de afspraken die met de vertegenwoordigende
organen zijn gemaakt kan het gaan om (algemeen verbindend verklaarde) CAOafspraken die zijn overeen-gekomen met werknemersorganisaties, of om afspraken die zijn gemaakt met de OR2, of bij organisaties met minder dan 35 werknemers met de personeelsvertegenwoordiging (PV) (De Lange & Vos, 1997).
Hierbij geldt dat overeenkomsten met werknemersorganisaties v66r overeenkomsten met de OR of PV gaan: de CAO biedt dus de grenzen waarbinnen de OR of
de PV iets, ook op het gebied van de beloning, kan regelen. Op een aantal gebieden kan echter worden afgeweken van de standaardregeling door afspraken met
de OR of de PV. Dit is het geval wanneer er in de CAO iets is geregeld over de
pauze of de rusttijden of over de arbeidsduur. Met de OR of de PV kunnen dan
op dit gebied aanvullende afspraken worden gemaakt tot de grenzen van de overlegregeling. Hetzelfde geldt ten aanzien van afspraken over zondagarbeid en
nachtarbeid wanneer daarover in de CAO ten minste 66n bepaling is opgenomen.
Ten aanzien van het besluitvormingsproces wordt verder nog het een en ander

geregeld via de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR moet op grond
van artikel 27 eerste lid, onder deel c, instemming verlening aan het vaststellen,

wijzigen of intrekken van een atr.

2 De afspraken die met de OR gemaakt worden werken in tegenstelling tot CAO-afspraken niet
automatisch door in de individuele arbeidsovereenkomsten. Met de individuele werknemers moet
hierover over het algemeen nog apart onderhandeld worden.
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De verruiming van de grenzen in de huidige Arbeidstijdenwet zorgt ervoor dat er
meer mogelijkheden zijn om de situatie op een vaak makkelijke manier op te
lossen. Zo is een relatief geringe verlenging van de bedrijfstijd met 5 uur per
week, onder de nieuwe wetgeving bijvoorbeeld eenvoudig Op te lossen door de
dienstduur te verlengen met ten uur tot 9 uur. Dit was onder de oude wetgeving
die een maximale dienstduur van 8.5 uur kende, niet mogelijk. In dergelijke
gevallen moest dan ook een overwerkvergunning worden aangevraagd. Maar
verruiming betekent ook dat het makkelijker wordt roosters te maken die een
verslechtering betekenen voor het welzijn en de gezondheid van de werknemers.
De wetgever gaat er vanuit dat werknemers bij monde van werknemersorganisaties of OR een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zij worden in staat geacht de
nadelen van de roosters te kunnen inschatten en hun standpunt te verdedigen.
Onderzoek op het gebied van veranderingen in atr-en laten zien dat medewerkers
roosters met name beoordelen met het oog op hun sociale welzijn en niet met het
oog op de gezondheid (Jansen, Thierry & Van Hirtum, 1986). Bovendien is het
de vraag in hoeverre de werknemers daadwerkelijk voor hun belangen opkomen.
De wetgever is hier in elk geval optimistisch over. Dit uit zich bijvoorbeeld in de
handhaving van de wetgeving. In geval van overtreding van de standaardregeling
moet de werknemer hier zelf een civielrechtelijke procedure tegen beginnen.
Alleen bij overschrijding van de normen uit de overlegregeling zal de overheid
handhavend optreden.
Binnen het wettelijk kader moeten de verschillende belangen op elkaar worden
afgestemd. De vraag is hoe dit eigenlijk in de praktijk gebeurt. Hierop gaan we
in de volgende paragraaf in.

2.3 Veranderingen in atr-en: van bescherming tot strategisch thema
Om een indruk te krijgen van de manier waarop de belangen bij at-kwesties een
rol spelen, bekijken we de veranderingen in atr-en vanuit een historisch perspectief. We beginnen iets meer dan een eeuw geleden en geven een kort historisch
overzicht van de at-kwesties vanaf die tijd tot heden. Hierbij hanteren we een
globale indeling in periodes. Deze is gebaseerd op de belangen waarop binnen
een desbetreffende periode de nadruk ligt. Allereerst onderscheiden we de vooroorlogse periode vanaf het einde van de vorige eeuw tot de Tweede Wereldoorlog. In deze periode staan atr-kwesties in het teken van bescherming en het vergroten van het welzijn van werknemers. Vervolgens onderscheiden we de
oorlogs- en naoorlogse periode vanaf de Tweede Wereldoorlog tot het einde van
de jaren vijftig. Atr-en staan dan in het teken van het vergroten van de productie.
Hierop volgt een periode die loopt van het einde van de jaren zestig tot het begin
van de jaren tachtig. In deze periode staat de humanisering van de arbeidstijden
centraal. En tot slot onderscheiden we de periode die loopt vanaf het einde van
de jaren tachtig tot heden. Atr-kwesties worden in deze periode geleidelijk aan
steeds meer strategisch ingezet door organisaties. Bij de accentverschillen gaat
het om het algemene beeld; dit wil dus niet zeggen dat er in een bepaalde periode
geen andere accenten kunnen voorkomen.
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2.3.1

De vooroorlogse periode. iww besclier,ning

In Nederland zijn in de 19de eeuw de arbeidstijden excessief. Met behulp van
wetgeving wordt getracht hier verandering in te brengen en de werknemers
bescherming te bieden tegen de werkgevers. Eerst wordt in 1874 in de Kinderwet van Van Houten arbeid van kinderen jonger dan 12 jaar verboden. Daarna
worden in 1889 de arbeidstijden van vrouwen en jeugdigen tot en met 15 jaar aan
regels gebonden. De maximale arbeidstijd per dag wordt voor hen beperkt tot 11
uur per dag. Nacht- en zondagsarbeid worden voor hen verboden. Vanaf 1889
begint de arbeidersbeweging de strijd om een 8-urige werkdag, die via een 10urige werkdag in 1911, uiteindelijk met de Arbeidswet van 1919 bereikt wordt.
In deze wet wordt de lengte van de gemiddelde werkdag vastgesteld op 8 uur en
de gemiddelde werkweek op 45 uur.
Deze wetgeving, die gericht is op het voorkomen van excessieve vermoeidheid
en het vergroten van mogelijkheden voor het ontwikkelen van het niet-arbeidsleven, lijkt de belangen van de medewerkers te verdedigen. De organisatiebelangen lijden hier echter niet onder. We illustreren dit aan de hand van twee voorbeelden die we aan Heerma van Voss (1994) ontlenen. Het eerste voorbeeld
betreft de scheepsbouwindustrie waar de gemiddelde arbeidstijd per week voor
de invoering van de wet varieert tussen 48 en 60 uur. Hoewel de wet in oktober
1920 officieel moest worden in-gevoerd, wordt in de scheepsbouwindustrie niet
de hierin bepaalde 45-urige werkweek ingevoerd, maar een 48-urige werkweek.
Het gaat hier om een overgangsmaatregel voor twee jaar in verband met de
concurrentie. Deze 48-urige werkweek wordt ook niet eens door alle werven
ingevoerd. Veel werven vragen in de loop van de jaren '20 een overwerkvergunning aan onder het mom van buitenlandse concurrentie. Het overwerk wordt
vaak ook nog gecombineerd met een loonsverlaging. Hier worden niet zoals
beoogd de belangen van de medewerkers behartigd, maar juist de organisatiebelangen.

In sommige scheepsbouwbedrijven waar de 48-urige werkweek wel wordt ingevoerd, wordt de verandering aangegrepen om (meer) ploegenarbeid in te voeren om zo de levertijden te verkorten en de concurrentiepositie te verbeteren.
Ook in dit geval worden de organisatiebelangen uiteindelijk meer behartigd dan
de belangen van de medewerkers. Hoewel dus de belangen van de medewerkers
de primaire aanleiding zijn van de at-veranderingen lijken in dit voorbeeld de
organisatiebelangen uiteindelijk meer te worden gediend.
Het tweede voorbeeld gaat over de bakkerijen. Bakkersarbeid wordt in de arbeidswet 1919 in aparte artikelen (art. 33-43) geregeld. De maximale arbeidstijd
wordt beperkt tot 8 uur per dag en 45 uur per week en moet een eind maken aan
nachtarbeid (tussen 20.00-6.00 uur).Veel bakkerijen houden zich onder druk van
de klant die ochtendvers brood wit, niet aan de regelgeving. Heerma van Voss
stelt zelfs dat het verbod op nachtarbeid en het vroeg vervoeren en verkopen van
brood tot de meest overtreden delen van de arbeidswet behoorden (Heerma van
Voss, 1994: 277). De organisatiebelangen gaan in deze gevallen voor de werknemersbelangen. Toch zijn er ook bakkersgezellen die overtredingen van de wet
met succes tegen gaan door klanten tot boycot-acties op te roepen als de wet
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wordt overtreden. Daarnaast zien we ook dat bakkerijen proberen organisatiebelangen te verenigen met de belangen van de werknemers. Sommige bakkerijen,
die van 3- naar een 2-ploegendienst gaan, nemen extra personeel in dienst om het
verlies in bedrijfstijd te compenseren. Ook sommige kleinere bakkerijen (drie tot
vijf gezellen) nemen meer personeel in dienst om zo een vergunning te krijgen
om twee uur eerder te beginneni. Ook wordt tijdwinst gezocht in de mechanisering van het voorwerk, waaronder het kneden, zodat toch zo vroeg mogelijk
brood kan worden geleverd. Tussen 1919 en 1922 worden daarom op grote
schaal deegkneedmachines aangeschaft. Ook andere machines worden steeds
verder ontwikkeld en daar waar zij rendabel zijn, aangeschaft.
Dat de organisatiebelangen sterk behartigd worden, blijkt weI uit de wetswijziging van 1922. De 45-urige werkweek wordt onder druk van de organisaties in
verband met de internationale concurrentieverhoudingen vervangen door een 48urige werkweek en de maximale dienstduur gaat dan van 8 naar 8.5 uur. Overigens komt Heerma van Voss (1994) in zijn onderzoek tot de conclusie dat het
gros van de Nederlandse bedrijven de 45-urige werkweek zonder veel problemen
zou hebben kunnen handhaven.

In de jaren '30 wordt de arbeidswet 1919 aangevuld met wetgeving voor allerlei
groepen werknemers die niet onder de arbeidswet vallen. Voorbeelden hiervan
zijn de winkelsluitingswet uit 1930 en het rijtijdenbesluit uit 1939. Aan de andere
kant worden met allerlei Koninklijke Besluiten en Algemene Maatregelen van
Bestuur uitzonderingen gelegaliseerd, bijvoorbeeld wat betreft de lengte van de
werkweek. Daarnaast wordt onder invloed van de economische crisis en de grote
werkloosheid gepleit voor verdere verkorting van de gemiddelde werkweek,
maar ook voor verlenging van de werkweek. Een voorbeeld van een verkorting
vinden we in de diamantindustrie waar in 1937 de 40-urige werkweek wordt
ingevoerd (Hueting, De Jong & Neij, 1983).
Samenvattend zien we dat at-kwesties in de periode voor de Tweede Wereldoorlog gedomineerd worden door de invoering van maatregelen die gericht zijn op
het vergroten van het welzijn van de werknemers. Dit zien we echter nauwelijks
terug in de genomen besluiten. De besluiten worden gedomineerd door de organisatiebelangen: de maatregelen worden niet ingevoerd, respectievelijk als uitzondering gelegaliseerd, teruggedraaid of aangegrepen om de organisatiebelangen in andere vorm, bijvoorbeeld via ploegenarbeid, te laten prevaleren. Slechts
in sommige gevallen slaagt men er in de organisatiebelangen te verenigen met de
werknemersbelangen.

3 Bakkerijen met tenminste zes gezellen kunnen

een vergunning krijgen om twee uur eerder te
beginnen; alleenwerkende patronen kunnen een vergunning voor nachtarbeid krugen als niemand
zich hiertegen verzet.
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2.3.2

De ourlogi- en rwooriogse periode: naar grotere productie

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de arbeidstijd verlengd tot 55 uur per
week en 10 uur per dag: er moet meer geproduceerd worden.
Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, wordt in het kader van de wederopbouw
een 48-urige werkweek verplicht gesteld in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (Windmuller, De Galan & Van Zweeden, 1987). De maatschappelijke en organisatiebelangen vroegen immers om een grotere productie, en dus
om een langere arbeidstijd. Desondanks was van de kant van de werknemers
toch de roep om een 40-urige werkweek te horen. Al direct in 1945 riepen de
werknemers, bijvoorbeeld tijdens de Rotterdamse havenstaking, om een 40-urige
werkweek. De vakbond NVV begint zich vanaf 1955 sterk te maken voor arbeidstijdverkorting. Het duurt echter nog tot het einde van de jaren '50, begin
jaren '60, voordat echt met arbeidstijdverkorting wordt begonnen (Raaijmakers,
1997).

Na de Tweede Wereldoorlog verandert over de hele linie de omvang van ploegenarbeid nauwelijks. In sommige bedrijfstakken, zoals de chemische industrie
en de papierindustrie, is echter wel sprake van uitbreiding van het werken in
ploegendienst (De Jong, 1974; Buitelaar et al., 1977). Hierbij gaat het niet alleen
om de overgang van dagdienst naar ploegendienst, maar ook om een uitbreiding
van de ploegendienstsystemen, bijvoorbeeld uitbreiding van een 2- naar een 3ploegendienstsysteem. De uitbreiding van het ploegendienstsysteem wordt vaak
gekoppeld aan arbeidstijdverkorting, zoals de overgang van een volcontinu 3ploegendienst, waarbij 56 uur per week wordt gewerkt, naar een 4-ploegendienst
waarbij 42 uur per week wordt gewerkt. De aanleiding van dergelijke atr-veranderingen is gelegen in het streven naar een efficientere productie en een stijging
in de vraag naar het product. Tevens spelen technische en veiligheidsoverwegingen een rol. De organisatiebelangen worden daar waar sprake is van een
gemiddeld kortere werkweek, verenigd met de werknemersbelangen.
Hoewel de organisatiebelangen bij dergelijke beslissingen groot zijn, blijkt uit
een onderzoek naar ploegenarbeid uit het begin van de jaren zeventig, dat de
meeste van de 18 in het onderzoek betrokken bedrijven geen financieel economische berekeningen maken. Dergelijke berekeningen zijn echter weI degelijk te
maken (Bonhof, 1972). Er wordt dan ook geconcludeerd dat de organisaties zich
laten leiden door conventies in de bedrijfstak (De Jong, 1974).
Samenvattend zien we dat in deze periode het accent bij atr-kwesties met name
op de organisatiebelangen ligt. Toch worden soms ook tegelijkertijd werknemersbelangen behartigd, bijvoorbeeld in geval van uitbreiding van ploegendienst in
combinatie met arbeidtijdverkorting. Opmerkelijk is wel dat hoewel de organisatiebelangen centraal staan, de atr-en niet voortkomen uit een zorgvuldige financieel economische calculatie van de meest gunstige atr. Zij worden blijkbaar
hierop ook niet geevalueerd.
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2.3.3

De periode 1959-1982: naar huinanisering van de arbeid

In deze periode heerst een tijdgeest van democratisering en humanisering. Het is
dan ook tegen deze achtergrond dat de werknemersbelangen meer in de belangstelling komen.
In 1959 is er sprake van een gunstige economische situatie waardoor het makkelijker wordt de arbeidsduur te verkorten (Windmuller, De Galan & Van
Zweeden, 1987). Bovendien wordt arbeidstijdverkorting ook mogelijk gemaakt
door een Algemene Aanwijzing van de regering. Eerst wordt bedrijfstakgewijs
de gemiddelde werktijd teruggebracht van 48 tot 45 uur per week en vanaf 1961

wordt geleidelijk een 40-urige vijfdaagse werkweek ingevoerd (Hueting, De Jong
& Neij, 1983). De arbeidstijdverkorting gaat over het algemeen gepaard met een
evenredige bedrijfstijdverkorting (De Neubourg & Kok, 1984). Het tekort aan
arbeidskrachten maakt het voor organisaties aantrekkelijk werknemers aan te
trekken en te behouden met behulp van de vrije zaterdag. Hoewel dergelijke
roosterveranderingen de nodige gevolgen (moeten) hebben gehad voor de organisatie maar ook voor het individu, zijn ze hierop nauwelijks systematisch onderzocht (De Lange, 1989). Na de invoering van de 40-urige werkweek, vindt er
een verdere arbeidstijdverkorting plaats in de vorm van meer vakantiedagen.
In de tweede helft van de jaren '70 probeert de vakbeweging een verdere arbeidstijdverkorting tot stand te brengen naar een gemiddelde werkweek van 35
uur. Inmiddels is er dan sprake van een groeiende werkloosheid. In het gedecentraliseerde overleg over de arbeidsvoorwaarden wordt door de bonden echter
gekozen voor een arbeidsduurverkorting per leven in de vorm van regelingen
voor vervroegde uittreding (Van Zweeden, 1979).

In deze periode worden ook steeds vaker flexibele regelingen als glijdende
werktijden en deeltijdarbeid ingevoerd (De Jong, Intven & Visser, 1974; Thierry
& Jansen, 1996; Demenint-de Jongh, 1989).
Bij glijdende werktijden kan men binnen bepaalde van te voren gestelde grenzen
zelf de eigen begin- en eindtijden en eventueel ook de lunchtijden vaststellen
(Thierry & Jansen, 1996). De zeggenschap over de eigen werktijden wordt hiermee vergroot. Bij deeltijdarbeid gaat het om betaalde arbeid die vrijwillig is
aanvaard en regelmatig wordt verricht gedurende een aantal arbeidsuren dat
beduidend minder is dan gebruikelijk (Hallaire, 1968). Afhankelijk van de invulling hiervan kan ook hierbij sprake zijn van een grotere zeggenschap. Beide
regelingen komen tegemoet aan wensen van (groepen) werknemers en worden
aanvankelijk ingevoerd om (groepen) arbeidskrachten aan te trekken of te behouden (Demenint-de Jongh, 1989). Bij de invoering van dergelijke regelingen gaat
het dus zowel om organisatie- als om werknemersbelangen. Deze aanleiding
verandert in het geval van deeltijdarbeid in de loop van de jaren zeventig en
begin jaren tachtig. Deeltijdarbeid wordt dan gepropageerd vanuit maatschappelijke belangen. Tegen de achtergrond van de groeiende werkloosheid kan deeltijdarbeid bijdragen aan herverdeling van arbeid (en niet arbeidstaken). Bovendien wordt deeltijdarbeid in de jaren zeventig en begin jaren tachtig ook als
emancipatiebevorderend gezien (Demenint-de Jongh, 1989).
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Er komt ook onderzoek naar met name de organisalorische aspecten van deeltijdarbeid en de kosten hiervan (bijvoorbeeld De Jong, Intven, & Visser, 1974;
Driehuis & De Vrije, 1981). Deze onderzoeken moeten er toe bijdragen dat met
deeltijdarbeid ook (voldoende) aan organisatiebelangen wordt tegemoet gekomen.
Tot slot doen zich aan het einde van de jaren '70 ook veranderingen voor op het
gebied van ploegenarbeid. De belangrijkste verandering op dit vlak is de invoering van de 5-ploegendienst. In de loop van de jaren zeventig komt steeds meer
onderzoek naar de determinanten en effecten van ploegenarbeid voor gezondheid
en welzijn (zie paragraaf 2.2.3). Op grond van dergelijke inzichten kan de ploegenarbeidsituatie van medewerkers worden verbeterd. Zo valt bijvoorbeeld in
een volcontinu situatie een 5-ploegendienst waarbij de individuele arbeidstijd tot
33.6 uur wordt verkort, te prefereren boven een 4-ploegensysteem met een gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week. Bij sommige CAO-besprekingen
wordt de 5-ploegendienst op de agenda gezet door de bonden (Rienstra, 1981).
Zo wordt dit bijvoorbeeld in het overleg met Shell Nederland Raffinaderijen en
Shell Nederland Chemie vanaf 1975 ter sprake gebracht. De extra kosten die een
dergelijke regeling met zich mee brengt, zorgen echter voor de nodige terughoudendheid van de organisaties. Pas in de loop van de jaren '80 raken de 5- en de
4/5-ploegendienst (dit wil zeggen een 5-ploegendienst met uitzondering van de
zomermaanden; dan wordt een 4-ploegendienst gelopen) meer ingeburgerd.
Onderzoek laat dan inderdaad gunstiger effecten zien op gezondheids- en welzijnsindicatoren (bijvoorbeeld Jansen, Thierry & Van Hirtum, 1986; Klein Hesselink, Verboon & Van den Berg, 1995).
Samenvattend komt in deze periode het accent bij atr-kwesties meer te liggen bij
werknemersbelangen. De organisatiebelangen worden hierbij overigens niet uit
het oog verloren. Het gaat in deze periode met name om het derde belangengebied van organisaties, dat van het aantrekken en behouden van personeel.

2.3.4

De periode vanaf de tweede helft van de jaren tachtig tot heden:
naar een strategische inzet van atr-en

Tegen de achtergrond van de hoge werkloosheid, wordt in 1982 een akkoord
tussen werkgevers en werknemers gesloten in de Stichting van de Arbeid. In het

Stichtingsakkoord wordt prijscompensatie ingeruild voor arbeidsduurverkorting
(adv) die in de CAO's verder moet worden uitgewerkt. Het akkoord maakt de
weg vrij voor verdere arbeidsduurverkorting. Hoewel algemeen gehoor wordt
gegeven aan de teruggang van 40 naar 38 uur per week, levert de eerste ronde
van 5 % adv weinig spectaculaire veranderingen op. De adv wordt veelal met
roostervrije dagen ingevuld (De Lange, 1989).
In sommige CAO's (bijvoorbeeld voor de suikerwaren en de grafische industrie)
worden afspraken gemaakt voor een verdere reductie van de arbeidstijd tot 36
uur per week. De invulling van adv naar 36 of 38 uur in de vorm van roostervrije dagen wordt door veel organisaties als onwenselijk gezien. Er kan namelijk
sprake zijn van bedrijfstijdverkorting, bijvoorbeeld door een vrije vrijdagmiddag.
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Verder kan er, zeker waar sprake is van verkorting naar 36 uur, sprake zijn van
een opeenhoping van vrije dagen, 'stuwmeervorming', maar ook van afstemmings- en codrdinatieproblemen (De Lange & Maas, 1986).
Andere (invullingen van) atr-en zijn daarom nodig. Maar ook vanuit een andere
richting wordt hier een impuls aan gegeven. Vanaf het einde van de jaren tachtig
zien organisaties zich steeds vaker geconfronteerd met een groeiende concurrentie. Het snel kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving wordt voor organisaties daarom steeds belangrijker. Organisaties moeten met andere woorden
flexibeler worden. Tegen deze achtergrond komen andere vormen van organisatie van de voortbrengingsprocessen in de belangstelling zoals, lean production,
sociotechniek en business process reengineering (zie bijvoorbeeld Womack,
Jones & Roos, 1991; Hammer & Champy, 1993; De Sitter, 1994; Boonstra &
Jongeneel, 1996). Ook worden tegen deze achtergrond de kwalitatieve en kwantitatieve eisen die aan de output worden gesteld steeds belangrijker. De organisatie
van de productie en dienstverlening, maar ook de eisen die aan de te realiseren
output worden gesteld, worden zo kernthema's van de organisatie. Het thema
arbeidstijden dat met arbeidsduurverkorting niet altijd even succesvol gantrodu
ceerd was, wordt tegen deze achtergrond 'ontdekt' als belangrijk instrument bij
de aanpassing van de organisatie aan de eisen van de omgeving. Er wordt nu
gesproken over arbeidstijdmanagement, het ontwikkelen en uitvoeren van beleid
over de afstemming van het arbeidsaanbod op het werkaanbod (Van Dijen et al.,
1991; Dinkgreve, Zwolsman & Jansen, 1997). De tijd lijkt rijp te zijn voor het
optimaal uitnutten van atr-en. De arbeidstijdenwetgeving die in 1996 wordt ingevoerd, lijkt hiervoor de ruimte te bieden. De kennis en ervaring die sinds de
jaren zeventig op gebied van atr-en is vergaard, kan hierbij worden ingezet en
verder worden uitgebouwd. Maar ook wordt meer teruggegrepen op oude vormen van atr-en die teruggaan tot ruim voor de Tweede Wereldoorlog. Het gaat
hierbij om regelingen als overwerk en allerlei vormen van tijdelijke arbeid als
nuluren contracten, arbeidspools en uitzendarbeid.
Dat de atr-kwesties niet alleen gericht zijn op de belangen van de organisatie,
maar dat hierbij ook tegemoet moet worden gekomen aan de belangen van de
werknemers wordt in de literatuur van verschillende kanten onderstreept (Kattenberg, 1990; Arbeidsinspectie, 1991; De Lange en Van Lent, 1994; Dinkgreve,
Zwolsman & Jansen, 1997). Hoewel het duidelijk is dat ook werknemers verschillen in hun wensen ten aanzien van atr-en, is het de vraag in hoeverre de
verschillende wensen van de werknemers overeenkomen met de wensen van de
organisaties. Er lijkt soms wel erg makkelijk van uit te worden gegaan dat zij
overeenkomen. Deze veronderstelling lijkt echter in de praktijk niet te worden
ondersteund (De Lange, Van Eijk & Ng-A-Tham, 1995).
Samenvattend zien we dat in deze periode het accent bij atr-kwesties wordt verlegd naar de organisatiebelangen vanuit het perspectief afstemming van de organisatie op de omgeving. Naast deze belangen worden ook de belangen van werknemers onderkend. Unaniem wordt gesteld dat deze individuele belangen verenigd moeten worden met de organisatiebelangen. Het is echter niet duidelijk in
hoeverre men hier in de praktijk in slaagt.
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Uit hei voorgaande wordt duidelijk welke accen[verschillen er m de loop van de
tijd zijn (geweest) wat betreft de belangen die bij atr-kwesties spelen. Hiermee
tekent zich het kader af waarbinnen de besluitvorming over atr-kwesties zich in
organisaties afspeelt. In volgende paragraaf gaan we na wat er bekend is over de
besluitvorming over atr-kwesties in organisaties.

2.4 Besluitvorming over atr-kwesties: proceselementen van belang voor
het resultaat
Hoewel het thema arbeidstijden de afgelopen twintig jaar regelmatig op de besluitvormingsagenda heeft gestaan, is er weinig onderzoek dat specifiek gericht is
op het verloop van dergelijke besluitvormingsprocessen. Het onderzoek op gebied van atr-en bestaat voornamelijk uit casebechrijvingen van veranderingen in
atr-en (bijvoorbeeld Beukema, 1987; de Lange, 1989; Van Dijen et al., 1991) of
is gericht op de evaluatie van (specifieke) veranderingen in atr-en (bijvoorbeeld
Narayanan & Nath, 1984; Frese & Semmer, 1986; Williamson & Sanderson,
1986; Knauth & Kieswetter, 1987; Meijer & Ng-A-Tham, 1989; Totterdell &
Folkard, 1990; Van Emmerik, Van Schie & Ng-A-Tham, 1992; Barton & Folkard, 1993; Hornberger & Knauth, 1995; Thierry & Jansen, 1996).
In enkele case-onderzoeken wordt uitdrukkelijk gewezen op het belang van participatie door personeelsleden om te komen tot betrokkenheid en acceptatie van de
roosters (De Haan, 1990; Conrad-Betschard, 1990; Latack & Foster, 1985). Op
grond van casebeschrijvingen van atr-veranderingen komen Kogi & Di Martino
(1995) tot een inventarisatie van stappen die in de veranderingsprocessen doorlopen worden. De auteurs wijzen aan de hand hiervan op het belang van informatie, participatie en het verenigen van conflicterende belangen om te komen tot
haalbare alternatieven die op maat zijn gesneden. Verder staat ook in het onderzoek van De Lange, Van Eijk en Ng-A-Tham (1995) het besluitvormingsproces
centraal. Hierin worden verschillende aspecten van het besluitvormingsproces
zoals de aanleiding, het informatiegebruik en het overleg belicht. Op grond
hiervan kan echter slechts een globaal beeld geschetst worden van het verloop
van het besluitvormingsproces. Hoewel er dus in de literatuur relatief weinig
aandacht is voor het feitelijk verloop van besluitvormingsprocessen over atrkwesties, is er wel veel aandacht voor de prescriptieve aanpak van het besluitvormingsproces. Daarom richten we ons in eerste aanleg niet op de vraag hoe besluitvorming over atr-en verloopt, maar staan we in paragraaf 2.4.1 stil bij de
vraag hoe dergelijke besluitvormingsprocessen zouden moeten verlopen. Aan de
hand hiervan krijgen we een indruk van de elementen die van belang worden
geacht voor een goed resultaat van het besluitvormingsproces, onze tweede probleemstelling. Daarna gaan we in paragraaf 2.4.2 in op wat er vanuit empirisch
onderzoek bekend is over 6dn van deze elementen: participatie.
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2.4.1

Hoemoet de besluitvorming over atr-en worden aangepakt?

Toen in de jaren tachtig at-kwesties steeds vaker op tafel kwamen, werd de vraag
naar de aanpak van dergelijke kwesties urgent. Hierop ontwikkelden de overheid,
werkgevers- en werknemersverenigingen, organisatieadviseurs en wetenschappers methodieken voor de aanpak van dergelijke kwesties. Deze methodieken
verschillen van elkaar wat betreft:
• Het type atr-kwestie waarop het plan gericht is. De aanpak kan gericht zijn op
een specifieke atr, zoals deeltijdarbeid of 4x9 uur werken (bijvoorbeeld Van
Dien+Co Organisatie, 1987; Demenint-de Jongh, 1989; Compas, 1993; Coolen, 1995), maar ook gericht zijn op at-kwesties in het algemeen (bijvoorbeeld

FME, 1988).
• De invalshoek. De methodiek kan een specifieke invalshoek hebben, bijvoorbeeld een gezondheidskundig perspectief (bijvoorbeeld Tepas & Monk, 1987)
of een bedrijfseconomisch perspectief (bijvoorbeeld Ackermann & Hofmann,
1988). Daarnaast kan de methodiek een meer algemene benadering hanteren,
waarin verschillende perspectieven aan bod komen. Dit is bijvoorbeeld het
geval in het Stap voor Stap model (Van Riel & Jansen, 1992).
• De onderdelen van het veranderingstrajea waarop het plan gericht is. Grofweg kan een tweedeling worden gemaakt in methodieken die zich richten op
een specifiek onderdeel van het traject en methodieken die gericht zijn op het
gehele traject. Een voorbeeld van het eerstgenoemde is de methode voor het
ontwikkelen van roosteralternatieven van Nachreiner et al. (1993). Een voorbeeld van een algemene methodiek zijn de zogenaamde PATTI-stappen van
Knauth & SchOnfelder (In: Wedderburn, 1989).
Over het algemeen worden de methodieken in de vorm van een stappenplan
gepresenteerd waarbij (enkele van) de volgende stappen of fasen worden onderscheiden:
• de voorbereidingsfase, waarin op grond van allerlei voorbereidende
werkzaamheden tot mogelijke oplossingen wordt gekomen;

• de keuzefase, waarin uit de mogelijke oplossingen een definitieve keuze gemaakt wordt;
• de invoeringsfase, waarin het gekozen plan ten uitvoer wordt gebracht;
•

de evaluatiefase. waarin nagegaan wordt in hoeverre het inhoudelijke plan

eigenlijk voldoet.
Binnen deze fasen wordt afhankelijk van de methodiek, aandacht besteed aan de
inhoudelijke en/of procesmatige aanpak. Zo legt het rationele planningsmodel
van De Lange (1992) bijvoorbeeld de nadruk op de inhoudelijke aanpak, terwijl
het model van Gevers (1985) ook een zwaar accent op de procesmatige aanpak

legt.

Bij de inhoudelijke aanpak gaat het om de vraag hoe men tot een goede of zo
goed mogelijke oplossing kan komen van de at-kwestie. De methodieken volgen
in grote lijnen het zogenaamde klassiek rationele besluitvormingsmodel (Koopman, Broekhuysen & Wierdsma, 1992). Dit is een normatief model waarbij de
besluitvormers een reeks van stappen moeten doorlopen om tot de beste keuze te
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komen. Hierbij wordt van de veronderstelling uitgegaan dat. de doelen van hel
besluitvormingsproces bekend zijn; er onbeperkte informatie is; er een eindig
aantal alternatieven is; inzicht bestaat in de consequenties van deze alternatieven;
en de keuze-alternatieven kwantificeerbaar zijn zodat het beste alternatief kan
worden berekend en gekozen. In de methodieken voor de aanpak van at-kwesties
zijn deze stappen over het algemeen goed terug te vinden. Er wordt met name
veel aandacht besteed aan het element van (volledige) informatieverzameling. De
methodieken gaan aan de hand van lijsten met randvoorwaarden of eisen die aan
de nieuwe atr worden gesteld, uitgebreid in op de informatie die nodig is. De
randvoorwaarden en eisen zijn gebaseerd op onderzoek, theorie en praktijkervaringen die in paragraaf 2.2 bij de belangen bij at-kwesties aan de orde zijn gekomen.

Bij het besluitvormingsproces over een atr-kwestie gaat het niet alleen om het
vinden van een bepaalde atr; de atr moet eveneens door de betrokkenen wordt
geaccepteerd en geimplementeerd. Het gaat met andere woorden ook om het
veranderingsproces. De methodieken die hieraan aandacht besteden, grijpen
veelal terug op (onderdelen van) een organisatie-ontwikkelingsaanpak.
Organisatie-ontwikkeling is gericht op verbetering van het welzijn van de medewerkers en vaak ook op de effectiviteit van de organisatie (Friedlander & Brown,
1974; Alderfer, 1977; French & Bell, 1987; Beer & Walton, 1987). Hierbij gaat
het naast de diagnose van een (probleem)situatie en de actie die hieruit voortvloeit, ook om het veranderingsproces zelf. Dit proces doorloopt een cyclus
ontleend aan het actie-onderzoek, met de fasen diagnose, dataverzameling, feedback aan de clientgroep(en), gezamenlijk plannen van actie, en uitvoering van
actie. Hierna herhaalt de cyclus zich. De betrokkenen spelen in dit proces een
belangrijke rol. Dit laatste punt komt in de verschillende methodieken tot uiting
in de vorm van het alom onderschreven begrip 'participatie'. De uitwerking die
aan dit begrip wordt gegeven, varieert. Zo wordt soms uitgegaan van indirecte
participatie, waarbij de betrokkenen via een vertegenwoordiging participeren
(bijvoorbeeld Koningsveld, 1985) maar er wordt ook gesproken over directe
participatie waarbij de betrokkenen ruimte krijgen de verandering in te vullen
(Weeda et al., 1985; FME, 1988; Jansen & De Haan, 1989). Als redenen voor
participatie wordt het reduceren van 'weerstand tegen verandering' genoemd
(bijvoorbeeld Jansen & De Haan, 1989), maar ook het doordenken van de consequenties (Wee(la et al., 1985).
Bij de aanpak van het veranderingsproces zijn strategieen om attitude en gedragsverandering bij de betrokkenen te realiseren van belang. Chin & Benne (1985)
onderscheiden drie veranderings-strategieen: rationeel-empirische strategieen,
normatief reeducatieve stategieen en machts-dwang strategieen.
Rationeel-empirische strategieen gaan ervan uit dat mensen rationeel zijn en op
eigenbelang gericht zijn. Verandering kan bereikt worden door informatie te
geven over wat er te winnen is. Hierdoor wordt de perceptie van de verandering
beinvloed. De empirisch-rationele strategieen passen bij het klassiek rationele
besluitvormingsmodel. Aangezien alle methoden voor de inhoudelijke aanpak van
atr-veranderingen aanleunen tegen het klassiek rationele besluitvormingsmodel is
het niet verwonderlijk dat in vrijwel alle methodieken het informeren van de
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betrokken medewerkers als essentieel gezien wordt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de verandering uiteindelijk in het voordeel van de betrokkene is: de
organisatiebelangen zijn immers ook in het belang van de medewerkers. Een
dergelijke visie gaat voorbij aan mogelijke conflicterende belangen van medewerkers en organisatie.
Normatief readucatieve strategiean pan ervan uit dat verandering pas tot stand
komt via verandering van normen, waarden en attituden. In deze visie is informatie over wat er te winnen valt dus niet voldoende. Alleen door ook de waarden, normen en attituden van de betrokkenen bij het veranderingsproces te betrekken, kan verandering bereikt worden. Binnen de organisatie-ontwikkelingsaanpak wordt dit type veranderingsstrategie gepropageerd (French & Bell, 1987)
Het is niet duidelijk in hoeverre deze strategieen in de methodieken voor atrveranderingen worden gebruikt. Wij vinden hiervan alleen een uitwerking in de
vorm van participatie van de betrokkenen bij het proces. Uit casebeschrijvingen
van veranderingen (Van Dijen et al., 1991; De Lange, Van Eijk en Ng-A-Tham,
1995) komt wel naar voren dat waarden en normen, vaak onder de noemer cultuur, als belangrijke zaken worden beschouwd. Voorzover de in de praktijk
gebruikte strategieen op de waarden en normen ingrijpen, zullen ze echter beter
gedocumenteerd moeten worden, om onderzocht te kunnen worden op hun wer-

king en waarde.
Machts-dwang strategietn gaan ervan uit dat verandering bereikt wordt door het
gebruik van macht. De wet- en regelgeving (zie paragraaf 2.2.4) kan bijvoorbeeld gezien worden als een belangrijk machtsmiddel. Zowel in het rationele
besluitvormingsmodel als in de organisatie-ontwikkelingsaanpak wordt niet ingegaan op machtsvraagstukken. Ook in de stappenplannen wordt hier nauwelijks
aandacht aan besteed. Sommige methodieken wijzen wel op het probleem van
belangenafweging bij de kosten-baten analyse of bij het bepalen van de aanvaardbaarheid van de criteria of randvoorwaarden (bijvoorbeeld De Lange, 1992).
Hoewel machtsvraagstukken dus wel degelijk spelen wordt niet expliciet ingegaan op de vraag hoe hiermee moet worden omgegaan. Kogi & Di Martino
(1995) noemen in dit verband wel training in onderhandeling en het faciliteren
van groepsprocessen. Meestal blijft het echter bij de constatering dat de OR
instemming moet verlenen of dat de uiteindelijke keuze bij de directie ligt.
In de stappenplannen wordt gewezen op elementen die van belang worden geacht
voor een goed resultaat. Voor wat betreft de kwaliteit van het besluit, de inhoudelijke aanpak, lijkt informatieverzameling cruciaal te zijn: de doelstellingen,
randvoorwaarden en eisen die aan de regeling worden gesteld, moeten helder
zijn om te komen tot mogelijke alternatieven. In dit verband wordt het belang
van participatie aangegeven.
Wat betreft de aanpak van het veranderingsproces, neemt het bereiken van motivatie voor verandering een belangrijke plaats in. Hiervoor wordt het verstrekken

van informatie en participatie essentieel geacht. Impliciet wordt ervan uitgegaan
dat de betrokken partijen goed met elkaar samenwerken en er dus ook adequaat
wordt omgegaan met conflicten. Met name aan de rol van participatie is in theorie en onderzoek ved aandacht besteed. In de volgende paragraaf gaan we hierop
daarom nader in.
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2.4.2

Participatie en haar effecren

In de methodieken voor de aanpak van at-kwesties wordt, zoals we
hebben gezien, gepleit voor participatie. Maar in welke mate worden de veronderstelde
effecten van participatie nu eigenlijk ook in onderzoek gevonden?
Er is veel onderzoek voorhanden waarin bovenstaande vraag onderzocht wordt.
Review-artikelen en meta-analyses laten een niet altijd even eenduidig beeld van

de resultaten zien.
In het algemeen wordt ondersteuning gevonden voor de relatie tussen participatie
en tevredenheid en in mindere mate voor de relatie tussen
participatie en indicatoren van productiviteit, zoals prestatie of bereikt resultaat
(Locke & Schweiger,
1979; Miller & Monge, 1986; Wagner & Gooding, 1987; Cotton et al., 1988;
Van der Vlist, 1990; Wagner, 1994). In de meeste onderzoeken wordt
participatie omschreven als meebeslissen en wordt geen nader onderscheid in type participatie gemaakt. Cotton et al. (1988, 1990) doen dit weI en vinden differentiele
effecten. Hun onderzoek is echter heftig bekritiseerd door Leana, Locke &
Schweiger (1990). Wagner (1994) heeft het onderzoek van Cotton et al. daarom
herhaald en uitgebreid. Dit onderzoek kan de differentiele effecten niet bevestigen, maar laat wel weer de (geringe) effecten van participatie op satisfactie en
prestatie zien.
De meta-onderzoeken geven aan dat de gevonden effecten
afhankelijk zijn van de
gebruikte onderzoeksmethode. Miller en Monge (1986) vinden bijvoorbeeld
verschillen tussen laboratorium- en veldonderzoek. Wagner & Gooding (1987)
en Wagner (1994) laten zien dat het van belang is of de metingen van predictoren
en criterium bij 66n en dezelfde respondent op hetzelfde moment ('percept-percept') zijn gedaan door middel van zelfrapportage, of dat er gebruik wordt gemaakt van meer informatiebronnen of meetmomenten ('multi-source'). In
het
eerste geval (waarbij sprake is van zelfrapportage) worden
hogere correlaties
gevonden dan in het laatste geval. Wagner et al. (1997) wijzen erop dat deze
grotere effecten in geval van een 'percept-percept' meting niet altijd hoeven te
worden opgevat als artefact van de meetmethode. Deze methode van
zelfrapportage zou ook geschikter kunnen zijn voor het in kaart brengen van effecten van
participatie op satisfactie.
Ondanks de in het algemeen gevonden effecten, zijn de resultaten van participatie
zeker niet eenduidig, in sommige onderzoeken worden weI en in andere onderzoeken worden geen effecten gevonden. Daarom is het belangrijk te weten langs
welke mechanismen participatie tot bepaalde resultaten leidt. Over het algemeen
worden twee modellen voorgesteld: een motivationeel model en een cognitief
model (Locke & Schweiger, 1979; Miller & Monge, 1986; Heller, 1992; Latham, Winters & Locke, 1994; Wagner et al., 1997). Binnen het motivationele
model, dat ook wel wordt aangeduid met affectief model (Miller & Monge,
1986) of Human Relations model (Heller, 1992), staan effecten van participatie
centraal als het verminderen van weerstand tegen verandering en het vergroten
van satisfactie en betrokkenheid. Via participatie zou dan meer vertrouwen worden verkregen, angst en spanning afnemen en een sterker
gevoel van controle en
sociale druk ontstaan. Dit alles zou uiteindelijk kunnen leiden tot meer betrok34

kenheid, een grotere motivatie voor verandering en een grotere satisfactie. In het
cognitieve model dat ook wel met Human Resources model wordt aangeduid
(Heller, 1992) staat het effect van participatie op het verbeteren van de besluitvorming centraal. Participatie zou leiden tot het benutten van de informatie,
kennis, vaardigheden en ervaring van de medewerkers, waardoor de kwaliteit
van de besluiten verbetert en er betere resultaten geboekt worden. De prestatie
verbetert en als gevolg hiervan zou dan satisfactie kunnen toenemen.
Castrogiovanni & Macy (1990) stellen dan ook dat de mogelijkheden van de
besluitvormingsgroep om informatie te verwerken door participatie toeneemt.
Heller (1992) veronderstelt verder nog een verband tussen het gehanteerde model

van pallicipatie en de vorm van participatie. Wordt uitgegaan van een cognitief
model, dan is er sprake van een hoge mate van toegang tot het besluitvormingsproces. Dit betekent dat er sprake is van participatie in de vorm van: advies dat
in overweging wordt genomen, gezamenlijke besluitvorming of zelfs van complete controle. Wanneer echter wordt uitgegaan van een motivationeel model,
wordt verondersteld dat medewerkers een beperkte toegang tot het besluitvormingsproces krijgen. Er is dan sprake van participatie in de vorm van geinformeerd worden of advies geven.
Het onderzoek naar de beide modellen levert een weinig eenduidig beeld. Het
DIO-onderzoek (Heller et al. 1988) naar besluitvorming in organisaties in verschillende Europese landen levert geen ondersteuning voor het cognitieve model
dat participatie indirect, via het benutten van kennis en vaardigheden, leidt tot
een effectieve besluitvorming of satisfactie. Wel worden in dit onderzoek allerlei
directe relaties gevonden tussen participatie en: het benutten van kennis en vaardigheden, satisfactie met participatie en met effectieve besluitvorming. Latham,
Winters & Locke (1994) vinden in hun onderzoek naar 'goal setting' meer ondersteuning voor het cognitieve dan voor het motivationele model. Het meta-onderzoek van Miller & Monge (1986) ondersteunt zowel het cognitieve als het motivationele model. Het meta-onderzoek van Wagner et al. (1997) laat zien dat het
cognitieve model gerelateerd is aan gunstiger resultaten van participatie dan het
motivationele model. Er wordt geen verschil tussen onderzoek met een cognitief
oogmerk en onderzoek met een motivationeel oogmerk gevonden wat betreft de
relatie tussen participatie en prestatie, maar wet wat betreft de relatie
participatie-satisfactie. Bij een cognitie f perspectie f worden hogere correlaties
met satisfactie gevonden dan bij een motivationeel perspectief. Deze laatste
resultaten worden overigens alleen gevonden in 'percept-percept' onderzoek.
Kortom, er is meer onderzoek nodig voordat duidelijk wordt onder welke condities participatie tot goede resultaten leidt. In dit licht merkt zowel Heller (1992)
als Wagner et al. (1997) op dat bij het cognitieve model ook de aanwezigheid
van competenties van groot belang is. Alleen als medewerkers beschikken over
kennis die niet bij de leiding aanwezig is, zullen de effecten op het resultaat
groot kunnen zijn. Hieraan kan ook de wens tot participatie toegevoegd worden.
In het geval van atr-kwesties kan verondersteld worden dat de medewerkers
gezien hun belangen gemotiveerd zijn voor participatie. Bovendien beschikken ze
over aanvullende kennis, ervaring en vaardigheden voor het besluitvormingsproces. Het gaat hierbij niet alleen om kennis en ervaring over de mogelijke effecten
van de roosters, maar ook over mogelijke effecten ten aanzien van de organisatie
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en inrichting van het werk. De aanbeveling voor een participatieve aanpak in de
methodieken voor de aanpak van at-veranderingen lijkt dus door theorie en empirie te worden ondersteund. Hiermee lijkt met name
participatie via een cognitief
model op zijn plaats.
Tot slot willen wij erop wijzen dat binnen het cognitieve en motivationele model
relatief weinig aandacht wordt besteed aan participatie ter vergroting van de

regelmogelijkheden. Verschillende auteurs (bijvoorbeeld Warr, 1987; Karasek,
1979; Karasek & Theorell, 1990; De Sitter, 1994; Ouwerkerk, Meijman &
Mulder, 1994) geven het belang aan van regelmogelijkheden voor de medewerkers. Zo stellen Karasek & Theorell (1990) bijvoorbeeld dat
tegenover vereisten
van het werk voldoende regelmogelijkheid moet staan om stress te voorkomen en
geeft De Sitter (1994) aan dat het werk zo moet worden vormgegeven dat voldoende regelmogelijkheden geboden worden om regelproblemen op te kunnen
lossen. Tegen deze achtergrond moet participatie van
groot belang worden geacht. Participatie kan de regelmogelijkheid vergroten en zo gunstige effecten
hebben op satisfactie, maar ook op prestatiegerelateerde effecten. Juist via een
thema als atr-en kan participatie zorgen voor een grotere regelmogelijkheid ten
aanzien van aspecten van het werk, maar ook ten aanzien van de afstemming
werk-privt leven.

Dit hoofdstuk had betrekking op atr-en en de besluitvorm
ing hierover. In het

volgende hoofdstuk gaan we verder in op besluitvormingsprocessen.
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3 Verloop en resultaat van
besluitvormingsprocessen:
de contingentie-benadering

Om inzicht te krijgen in besluitvorming over atr-kwesties is naast specifeke kennis over
dit soon besluitvorming, ook algemene kennis over organisationete besluitvorming van

belang. Dit hoofdstuk richt zich daarom op theorie en onderzoek op gebied van organisationele besluitvorming. Eerst wordt aangegeven wat wij onder besluitvormingsprocessen verstaan: het geheel van gebeurtenissen en dynamische factoren dat leidt tot de

oplossing van een kwestie (3.1). Vervolgens komt het verloop van besluitvormingsprocessen aan de orde (3.2). Binnen de literatuur over organisationele besluitvorming
wordt een belangrijke plaats ingenomen door de contingentiebenadering. Hierin wordt
verondersteld dat het procesverloop afhanketijk is van bepaalde contingentievariabelen,
zoals karakteristieken van de organisatie en haar omgeving. De uitkomsten van het
besluitvormingsproces worden verondersteld afhankelijk te zijn van de afstemming

tussen contingentie- en procesvariabelen. Deze benadering sluit door zijn aandacht
voor proces en resultaat aan bij onze probleemstelling. We concentreren ons daarom
op dit perspectief en gaan eerst terug naar de oorsprong van deze stroming: de structurele contingentiebenadering (3.3). Omdat de contingentiebenadering gezien kan wor-

den als een raamwerk dat verder moet worden ingevuld, gaan we in op een aantal
aandachtspunten bij de invulling hiervan (3.4). Daarna geven we enkele voorbeelden
van wat contingentie bij organisationele besluitvorming betekent (3.5) en komen tot een

keuze van de invulling van contingentie bij besluitvorming (3.6).

3.1

Besluitvormingsprocessen: begripsbepaling

De casus in paragraaf 2.1 gaf een illustratie van een kwestie over atr-en en de
roosters die uit een besluitvormingsproces hierover kunnen resulteren. Hieronder
vullen we de casus aan met een schets van het besluitvormingsproces dat leidde
tot de roosters. Aan de hand hiervan gaan we in op enkele begrippen rond be-

sluitvorming.
Op het hoofdkantoor van een supermarktketen zet de hoofddirectie in grote lijnen de
koers uit voor de komende tien jaar. De directies van de distributiecentra worden in
een bijeenkomst over de te voeren koers geinformeerd. Daarnaast wordt ook de OR
geT'nformeerd. Om de koers gestalte te geven, worden verschillende deelprojecten
gestart waarin een bepaald thema moet worden uitgewerkt. E6n van de thema's betreft
de arbeids- en bedrijfstijden die binnen de afzonderlijke bedrijfsonderdelen nodig zijn.
Ook binnen 66n van de distributiecentra wordt de vraag gesteld naar de benodigde
bedrijfs- en arbeidstijden. Om meer duidelijkheid te krijgen gaat men op verschillende
afdelingen, zoals de afdeling logistiek en de afdeling personeelszaken, aan de slag met
het vergaren van de benodigde informatie, bijvoorbeeld over hoeveel mensen er waar
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en wanneer nodig zijn om beradde leveringen te

realiserer. In deze periode wordt er
regelmatig overlegd: binnen het distributiecentrum zelf, bijvoorbeeld tussen de manager van het distributiecentrum, de afdeling logistiek, de afdeling personeelzaken en de
hogere leidinggevenden van de productie. Maar er vindt eveneens overleg plaats tussen
het distributiecentrum en andere bedrijfsonderdelen, zoals de andere distributiecentra.
Ook wordt er overlegd met de OR: op het niveau van het bedrijfsonderdeel overlegt de
vestigings-OR met het managementteam van het distributiecentrum en op ondernemingsniveau overlegt de OR met de directie. In de loop van de tijd worden alle overige
betrokkenen geinformeerd; eerst het leidinggevend kader en vervolgens de medewerkers. Er komen veel vragen van de medewerkers en er ontstaat onrust. Deze wordt niet
minder als de voorlopige roosters worden gepresenteerd. De voorstellen stuiten op
negatieve reacties. Hierop vindt veel overleg plaats: binnen het distributiecentrum
wordt overlegd tussen het anagementteam en de vestigings-OR, daarnaast wordt op
ondernemingsniveau overlegd tussen de directie en de OR en de directie en de bonden.
Het overleg met de bonden leidt tot bepaalde randvoorwaarden met betrekking tot de
roosters, bijvoorbeeld ten aanzien van het aandeel nachtdiensten. De OR vindt dat de
bonden zich op het terrein van de OR begeven en er ontstaan wat schermutselingen.
Uiteindelijk formuleert de vestigings-OR nadere randvoorwaarden en gaat ze in op de
uitnodiging van het managementteam te helpen bij het formuleren van betere roosteralternatieven. Zo komen er uiteindelijk andere roosteralternatieven. Aangezien men
echter weinig ziclit heeft op de haalbaarheid van deze alternatieven, wordt een enquete
gehouden waarin ook commentaar op de roosteralternatieven kan worden geleverd.
Aan de hand van de resultaten van deze enqutte worden de roosteralternatieven bijgesteld. De medewerkers kunnen uiteindelijk voor zichzelf een keuze maken uit deze
alternatieven, die in paragraaf 2.1 vermeld staan. Op basis van de keuze krijgt iedereen
een nieuw rooster. Wanneer men bezwaren tegen het nieuwe rooster heeft, is er een
beroepsprocedure mogelijk. De OR stemt uiteindelijk officieel in met de roosterveranderingen. Enige tijd later wordt begonnen met het gefaseerd invoeren van de veranderingen.

Simon (1947) verstaat onder besluit de keuze die tot actie leidt en onder besluitvormingsproces de manier waarop een keuze tot stand komen. Als we dit op
bovenstaande casus toepassen, wordt duidelijk dat de begrippen niet makkelijk
eenduidig zijn af te bakenen. Zo kan met 'keuze' de keuze worden bedoeld voor
66n van de drie roosteralternatieven die uiteindelijk in stemming worden
gebracht. Maar ook kan het keuzetraject worden bedoeld dat loopt vanaf het
eerste moment dat er sprake was van alternatieven tot en met het uiteindelijk te
kiezen alternatief. Bij het begrip 'keuzeproces' zien we iets vergelijkbaars. Hiermee kan het proces worden bedoeld dat begint met de vraag die aan het distributiecentrum wordt gesteld en eindigt met de uiteindelijke vaststelling van de individuele roosters. Maar ook kan hiermee het proces worden bedoeld dat begint
met het bepalen van de koers van de onderneming en eindigt met de implementatie van de roosters. lets meer houvast lijkt de definitie te bieden die Mintzberg,
Raisinghani & Thdortt (1976) in hun beroemde artikel 'The structure of unstructured decision processes' geven. Besluitvormingsprocessen wordt hierin gedefinieerd als: het geheel van acties en dynamische factoren welke start met de identificatie van een stimulus tot actie en eindigt met een verplichting tot actie

(Mintzberg, Raisinghani & Theoret, 1976:246). Hoewel duidelijker wordt
aangegeven wat met besluitvormingsproces wordt bedoeld, geeft ook deze definitie afbakeningsproblemen: de omgeving die andere eisen aan de onderneming
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stelt kan als stimulus voor actie worden gezien, maar ook de vraag aan het distributiecentrum. Beide definities zien het besluitvormingsproces als een gestructuurd keuzeproces dat vooraf gaat aan actie: een kwestie leidt tot een zoekproces
naar oplossingen, waarna een besluit wordt genomen (Pinfield, 1986; Miller,
Hickson & Wilson, 1997). Het gestructureerde karakter wordt verder benadrukt
door een onderscheid naar fasen van een besluitvormingsproces. Zo onderscheiden bijvoorbeeld Mintzberg, Raisinghani & Thdordt (1976) een identificatie-,
ontwikkelings- en selectie fase. In de identificatiefase wordt een kwestie aangemerkt als onderwerp voor de besluitvormingsagenda en vindt een eerste diagnose
van de kwestie plaats. In de ontwikkelingsfase staat het zoeken en ontwikkelen
van oplossingen centraal, waarna men in de selectiefase uiteindelijk komt tot een
keuze uit de alternatieven.
In de meest vergaande structurele visie op besluitvorming worden dergelijke
fasen verondersteld in een vaste volgorde te verlopen. Empirisch onderzoek laat
echter zien dat dit lang niet altijd het geval is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn
van teruggaan naar eerdere fasen of van fasen die in een andere volgorde of
gelijktijdig verlopen (zie bijvoorbeeld Mintzberg, Raisinghani & Theoret, 1976;
Heller et al., 1988; Pool, 1990). Ook in de casus zien we dat verschillende fasen
gelijktijdig spelen. Zo worden er alternatieven ontwikkeld, maar wordt er tegelijkertijd een keuze gemaakt. De gestructureerde visie heeft dan ook haar tegenstanders. Cohen, March & Olsen (1972) constateren bijvoorbeeld dat niet aan
alle actie een besluitvormingsproces vooraf gaat en dat besluitvormingsprocessen
niet gestructureerd en geordend verlopen, maar eerder met een vuilnisvat ('garbage can') zijn te vergelijken. Acties kunnen ook toevallig of autonoom ontstaan
(Burgelman, 1983). Zij worden dan vaak achteraf voorzien van een rechtvaardiging. Bovendien resulteren besluiten niet altijd in de voorgestelde acties.
Mintzberg (1978) spreekt binnen het kader van strategievormingl dan ook van
'emergent strategies' waar het om gerealiseerde acties gaat die niet beoogd waren, 'intended strategies' als de besluiten niet door de voorgestelde acties gevolgd worden maar door andere acties, en van 'realized strategies' als de voorgestelde acties ook worden gerealiseerd. Mintzberg et al. (1990) gaan zelfs zo ver
te stellen dat het begrip besluitvorming -waarmee zij dan eigenlijk de structurele
visie op besluitvormingsprocessen bedoelen- het onderzoek naar de totstandkoming van acties in organisaties belemmert. Pettigrew (1990) en Pennings (1985)
geven dan ook de voorkeur aan het begrip 'veranderingsproces' boven het begrip
'besluitvormingsproces'. Hiermee wordt de ontwikkeling van een geheel van
acties oftewel van een verandering centraal gesteld en worden actie en besluitvormingsproces niet meer van elkaar los gekoppeld. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat een geheel van acties niet altijd tot verandering hoeft te leiden; de
acties kunnen ook resulteren in het handhaven van een bepaalde toestand.
Wij benaderen besluitvorming vanuit een vergelijkbaar perspectief. Met besluitvorming wordt gedoeld op het besluitvormingsproces, dat we definieren als: het

geheel van gebeurtenissen en dynamische factoren dat leidt tot de oplossing van
een kwestie. Hierbij verwijzen dynamische factoren naar aspecten als: snelheid,

1 Strategie kan gezien worden als een patroon in een geheel van acties (Mintzberg, 1978) oftewel als
een patroon in een geheel van besluiten.
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vertragingen en onderbrekingen in het proces. Mel hel begrip 'besluiC wordl
gedoeld op de oplossing voor de kwestie.
Met deze definitie worden de eerder gesignaleerde afbakeningsproblemen niet
ondervangen. Deze afbakeningsproblemen zijn inherent aan het thema besluitvorming: besluitvorming impliceert immers een proces dat zich in een bepaalde
omgeving, binnen een bepaalde historische context in de tijd voordoet. Pettigrew
(1990) wijst er dan ook op dat onderzoek op dit terrein rekening moet houden
met al deze zaken. Om binnen ons onderzoek een zo helder mogelijke afl, akening
te maken, gebruiken wij 'de oplossing van de kwestie, de atr-verandering', als
afbakeningscriterium. In hoofdstuk 5 komen wij hier nader op terug.
Binnen besluitvormingsonderzoek wordt een onderscheid gemaakt naar het onderwerp of de kwestie waarop het proces betrekking heeft. Er zijn vele indelingen met verschillende benamingen (zie bijvoorbeeld Ansoff, 1988; Chandler,
1993; Heller et al., 1988; Keuning & Epping, 1990; Koopman & Pool, 1992).
Grofweg valt er echter een onderscheid te maken tussen eenvoudige en complexe
kwesties. Besluiten over eenvoudige kwesties worden ook wel operationele beslissingen (Heller et al., 1988; Wissema, 1990, Chandler, 1993) of geprogrammeerde beslissingen (Simon, 1947) genoemd. Hierbij gaat het om besluiten die te
maken hebben met de dagelijkse bedrijfsvoering, regelmatig voorkomen en een
beperkte werkingssfeer hebben. Ze zijn dan ook niet ingrijpend. Een voorbeeld
hiervan is de beslissing die elke twee weken op een productie-afdeling moet
worden genomen om al of niet op zaterdag over te werken.
Beslissingen over complexe kwesties worden aangeduid met niet-geprogrammeerd (Simon, 1947), ongestructureerd (Mintzberg, Raisinghani & Theoret,
1976) of strategisch (bijvoorbeeld Hickson et al., 1986). In ons onderzoek staat
dit type beslissingen centraal. Over het algemeen gaat het bij dergelijke beslissingen om belangrijke, complexe besluiten waarmee veel middelen gemoeid zijn
en waarmee de organisatie relatief weinig ervaring heeft. Dergelijke beslissingen
zijn dan ook ingrijpend. Ze omvatten vaak andere beslissingen en hebben een
grote werkingssfeer waarbij vele verschillende belangen betrokken zijn (Hickson,
et al., 1986). Bij deze beslissingen gaat het dan ook om de hele organisatie en
haar succes (Shirley, 1982; Snow & Hambrick, 1980). Sommige auteurs beperken strategische beslissingen tot die belangrijke beslissingen die direct gericht
zijn op de relatie van de organisatie met haar omgeving (Bracker, 1980; Bourgeois, 1980; Jemison, 198lb; Shirley, 1982; Chaffee, 1985; Ansoff, 1988).
Andere auteurs maken dit onderscheid niet en beschouwen ook belangrijke beslissingen die gericht zijn op de interne organisatie als strategisch (bijvoorbeeld
Snow & Hambrick, 1980; Hickson et al., 1986). Koopman & Pool (1992) maken
op basis van dit onderscheid tussen gerichtheid op de relatie met de omgeving of
gerichtheid op de organisatie een nader onderscheid in strategische en organisatorische beslissingen.
In ons onderzoek staan de meer ingrijpende, complexe beslissingen over atr-en
centraal. In de volgende paragraaf gaan we na hoe de besluitvorming over ingrijpende kwesties verloopt.
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3.2

Het verloop van besluitvormingsprocessen: van een normatief
rationeel model naar een contingentiemodel

Toen de vraag naar het verloop van besluitvormingsprocessen in de eerste helft
van de 20ste eeuw in de belangstelling kwam, werd deze vraag aanvankelijk op
een normatieve manier beantwoord (Koopman, 1980). Besluitvorming zou op
een rationelel manier (moeten) verlopen. Bij dit individueel besluitvormingsmodel (McMillan, 1980) wordt ervan uitgegaan dat het doel bekend is, er zicht is op
de alternatieven waarlangs het doel kan worden bereikt, en de alternalieven
beoordeeld kunnen worden op de mate waarin zij het doel bereiken. Er is dan
beste alternatief: de keuze, die dan als het ware 'berekend' kan worden. Simon
( 1947) stelde echter, voortbordurend op de gedachten van Barnard (1938), dat
niet elk besluitvormingsproces een dergelijk verloop kent. Simon onderscheidde
twee typen beslissingen: de geprogrammeerde beslissingen ('programmed decisions') die niet complex zijn. regelmatig worden genomen en volgens vastgestelde procedures lopen en de niet geprogrammeerde beslissingen ('non programmed decisions') die complexer zijn en minder frequent voorkomen. De geprogrammeerde beslissingen kunnen volgens het 'klassiek rationele' model verlopen,
maar de niet geprogrammeerde beslissingen echter niet; zij verlopen op een
'beperkt rationele' manier (March & Simon, 1958). Dit betekent dat niet gezocht
wordt naar het beste alternatief, maar naar een alternatief dat voldoet ('satisficing'). De reden hiervoor is dat de besluitvormer over beperkte informatieverwerkende vermogens beschikt als gevolg van gewoontes ('habits', 'skills' en
'reflexes'), waarden ('values'), beperkingen in kennis en informatie en niet te
overziene handelingen van anderen. Deze veronderstellingen hebben aangezet tot
het zoeken naar een descriptief antwoord op de vraag naar het verloop van besluitvormingsprocessen. Een stroom onderzoek en theorie kwam op gang waarin
werd nagegaan hoe complexe besluitvormingsprocessen nu eigenlijk verlopen
(bijvoorbeeld March & Simon, 1958; Lindblom, 1959; Cyert & March, 1963:
Cohen, March & Olsen, 1972; Pettigrew, 1973; Quinn, 1980). In de beschrijvingen van complexe besluitvormingsprocessen verschuift de invalshoek van
informatieverwerking en beperkingen hierin onder meer naar politieke en
machtsprocessen. Zo plaatsen Lindblom (1959), Braybrooke & Lindblom (1963)
en Quinn (1978) tegenover het 'klassiek rationeel' verlopend besluitvormingsproces niet een 'beperkt rationeel' maar een zogenaamd 'incrementeel' verlopend
besluitvormingsproces. Bij een dergelijk proces dat meestal een politiek gevoelige kwestie betreft, gaat het niet om het bereiken van een oplossing die voldoet,
maar om een besluit dat de goedkeuring van de belanghebbenden kan wegdragen.
Het doel is dan ook niet duidelijk, maar krijgt in de loop van het proces gestalte.
Telkens wordt een alternatief dat maar weinig afwijkt van de bestaande situatie,
beoordeeld en wordt het proces aangepast aan de informatie die op dat moment
voorhanden is. Zo wordt stapje voor stapje een weg gezocht naar een besluit,

2

Hiermee wordt verwezen naar prescriptieve rationaliteit. Rationaliteit moet, zoals Simon (1947)
aangeeft, nader gespecificeerd worden. Er moet aangegeven worden ten opzichte waarvan iets
rationeel oftewel het beste is. Hier wordt bedoeld rationaliteit ten opzichte van voorgeschreven
gedrag om tot maximalisatie van waarden te komen.
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'muddling through'. In dergelijke beschrijvingen lijken de onderzoekers op zoek
te zijn naar de beschrijving van het verloop van complexe besluitvormingsprocessen, als zou er slechts 66n manier van complexe besluitvorming mogelijk zijn.
Langzamerhand komt echter verandering in deze gedachtengang. Er worden
meerdere besluitvormingsmodellen naast elkaar onderscheiden (bijvoorbeeld

Allison, 1971; Mintzberg, 1973; Nutt, 1976; McMillan; 1980; Chaffee, 1985;
MacCrimmon, 1985; Shrivastava & Grant, 1985; Schwenk, 1989; Lyles &
Thomas, 1989; Hart, 1992). Zo onderscheidt Allison (1971) naast het rationele
model ('rational actor' model) en politieke model ('governmental politics' model) nog een organisatieproces model ('organizational process' model). Binnen
dit laatste model verlopen besluitvormingsprocessen volgens gestandaardiseerde
organisatieprocessen. Hierop wordt verondersteld dat het verloop van het besluitvormingsproces afhankelijk is van de specifieke besluitvormingssituatie (bijvoorbeeld Nutt, 1976; Stein, 198lb; Hickson et al., 1986; Lyles & Thomas, 1989;
Koopman & Pool, 1990a: Spender, 1993). Hiermee doet de contingentiebenadering zijn intrede. Volgens deze benadering is het verloop van het besluitvormingsproces afhankelijk van de situatie in termen van bijvoorbeeld de organisatie
en haar omgeving. Hierbij zijn goede uitkomsten afhankelijk van de mate van
afstemming tussen het besluitvormingsproces en de situatie (bijvoorbeeld Duncan, 1973; Eisenhardt, 1989). Binnen de contingentielijn van besluitvormingsonderzoek worden de rivaliserende modellen van besluitvorming samengebracht in
een zogenaamd contingentiemodel. Deze lijn van denken, waarin een poging
wordt gedaan om de verschillende modellen niet als elkaar uitsluitende perspectieven maar als alternatieve vormen te zien, heeft sinds die tijd stevig postgevat,
getuige de vele pleitbezorgers hiervan (zie bijvoorbeeld Allison, 1971; Beach &
Mitchell, 1978; Stein, 19818; Fredrickson, 1983; Grandori, 1984; Pinfield,
1986; Hickson et al., 1986; Schwenk, 1989; Koopman & Pool, 1992; Butler et
al., 1991; Schoemaker, 1993; Hart & Banbury, 1994).
In ons onderzoek richten wij ons op het contingentieperspectief. Dit perspectief
biedt niet alleen inzicht in het verloop van besluitvormingsprocessen, maar laat
ook ruimte voor een mogelijke relatie met resultaatvariabelen en past dus goed
bij onze vraagstellingen. Aangezien de contingentiebenadering een veel gebruikt
en belangrijk perspectief is binnen de organisationele besluitvormingsliteratuur,
willen we stilstaan bij de betekenis van dit perspectief. Voordat we verder ingaan
op het contingentie-onderzoek rond het thema organisationele besluitvorming,
richten we ons daarom op het contingentie-perspectief in het algemeen.

3.3 De structurele contingentiebenadering
Om de contingentiebenadering bij besluitvorming beter te kunnen plaatsen en
beoordelen, is inzicht nodig in het perspectief dat de contingentiebenadering
biedt. Hiervoor grijpen we terug op de ontwikkeling van de structurele contingentiegedachte in het algemeen. Vervolgens gaan we nader in op zaken die bij de
uitwerking van dit perspectief van belang zijn.
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3.3.1

Het contingentie-perspectief

Voor het ontstaan van de contingentiebenadering is de open systeemtheorie belangrijk geweest. Deze meta-theorie werd halverwege de jaren vijftig ontwikkeld
en is sterk geent op de biologie systemen worden verondersteld sterk te lijken op
organismen. Binnen het systeemdenken wordt er kort gezegd van uitgegaan dat
een systeem, bijvoorbeeld een organisatie, bestaat uit verschillende onderling
afhankelijke onderdelen die congruent aan elkaar zijn. Een systeem handelt als
een geheel binnen een omgeving waarmee zij een uitwisselingsrelatie heeft en
streeft naar een dynamisch evenwicht. Hierbij gaat het niet alleen om de relatie
met de omgeving, maar ook om de onderlinge relaties tussen de delen (Katz &

Kahn, 1978; Burrell & Morgan, 1979; Morgan, 1986; Veen & Korver, 1998).
De contingentiebenadering die in de jaren zestig aan de hand van het empirisch
onderzoek van Burns & Stalker (1961), Woodward (1965) en Lawrence &
Lorsch (1967) ontstaat, is gebaseerd op de open systeemtheorie. In de onderzoeken wordt gevonden dat succesvolle organisaties een structuur hebben die is
afgestemd op de gebruikte technologie (Woodward, 1965) en de omgeving van
de organisatie (Burns & Stalker, 1961, Lawrence & Lorsch, 1967). Deze bevindingen leiden tot de veronderstelling dat een organisatie via een proces van differentiatie in en integratie van organisatieonderdelen tegemoet komt aan de onzekerheid in de omgeving.
Contingentie kan dan omschreven worden als: "de afstemming van kenmerken

van een organisatie op variabelen als omgeving en technologie om ejfectief te
zi/n" (Thompson, 1967; Schoonhoven, 1981; Donaldson, 1982; Drazin & Van de
Ven, 1985; Pennings, 1992). De variabelen waar de organisatiestructuur op
afgestemd moet worden om effectief te zijn, worden contingentievariabelen
genoemd (Venkatraman, 1989; Donaldson, 1995). De empirische bevindingen uit
de eerder genoemde onderzoeken krijgen met deze formulering van contingentie
een prescriptief karakter.
Met het contingentieperspectief wordt het tot dan toe heersende denkbeeld verlaten dat er maar 66n beste manier van organiseren bestaat (bijvoorbeeld Taylor,
1911; Weber, 1947; Likert, 1961). De manier van organiseren hangt bij de
contingentiebenadering immers af van de technologie en de omgeving. Ook de
focus verandert: van de organisatie en de manier waarop zij georganiseerd moet
zijn om zo €#icitnt mogelijk te functioneren naar de organisatie binnen een
omgeving waaraan zij zich moet aanpassen om effectief te zijn. Morgan (1986)
plaatst deze benadering met zijn systeemtheoretische uitgangspunten dan ook
binnen de organisatie metafoor 'organisatie als organisme'.
De onderzoeker die kennis wil opdoen over contingentierelaties bevindt zich als
het ware als observator buiten de organisatie. Vanuit dit organisatie-externe perspectief wordt naar organisaties en hun omgeving gekeken. In het contingentieonderzoek wordt dan doorgaans nagegaan in hoeverre bij effectieve organisaties
variatie in de organisatiestructuur samengaat met variatie in bepaalde andere
variabelen (bijvoorbeeld omgeving).
Dit perspectief biedt echter geen inzicht in het waarom hiervan. Een contingentierelatie kan dus geconstateerd worden zonder dat duidelijk is wat de reden
hiervoor is, of hoe deze relatie tot stand is gekomen. Op dergelijke vraagstukken
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wordt meer ingegaai1 in de verschillende theoretische uitwerkingen van de contingentiebenadering die in de loop van de tijd zijn ontstaan. In de 'populatie
ecologie' benadering van Hannan & Freeman (1977; 1984) wordt de oorzaak van
verandering bijvoorbeeld in de omgeving geplaatst. Deze bepaalt of selecteert
welke organisatievorm uiteindelijk levensvatbaar is. De
'strategische keuze'
benadering van Child (1972) geeft daarentegen een geheel andere uitwerking.
Hierin staat de keuzemogelijkheid centraal die bepaalde (groepen) leden van een
organisatie hebben bij het sturen van de organisatie. Het perspectief wordt bij de
'strategische keuze' benadering verplaatst van de inhoud naar het proces: niet de
vraag welke organisatiestructuur wanneer effectief is staat centraal, maar de
vraag naar het proces volgens welke binnen de organisatie bepaald wordt hoe de
structuur eruit moet zien. Hiermee verandert het gehanteerde
perspectief van
organisatie-extern naar organisatie-intern. De onderzoeker kijkt niet langer van
buiten tegen de organisatie en haar omgeving aan, maar verplaatst zich naar
binnen de organisatie. Vanuit deze plaats wordt bekeken hoe
leden van een organisatie tegen de omgeving aankijken en tot bepaling van de organisatiestructuur
komen.
De verschillende uitwerkingen van de contingentiegedachte, zoals de
'populatieecologie' en de 'strategische keuze benadering', verschillen sterk van elkaar,
maar zijn toch op te vatten als varianten (Drazin & Van de Ven, 1985; Morgan,
1986; Pennings, 1992) of dimensies van de contingentiebenadering (Astley &
Van de Ven, 1983; Hrebiniak & Joyce, 1985). De varianten verschillen dan
allereerst van elkaar wat betreft het gehanteerde analyseniveau. Dit kan een
populatie van organisaties zijn, zoals bij de populatie-ecologie, maar ook de
individuele organisatie, zoals het geval is bij de strategische keuze benadering.
Daarnaast kan er verschil zijn in perspectief'. Gaat het om een organisatie-extern
perspectief waarbij van buiten, tegen de onderzoekseenheden aangekeken wordt
of om een organisatie-intern perspectief waarbij er van binnenuit de onderzoekseenheden wordt gekeken? Tenslotte verschillen de varianten wat betreft de mate
van determinisme. De populatie ecologie gaat uit van determinisme door de
omgeving, terwijl binnen de strategische keuze benadering wordt uitgegaan van
intentionele keuzemogelijkheden oftewel voluntarisme.
Naast verschillende uitwerkingen van de contingentiebenadering op het thema
organisatiestructuur, kent de gedachte eveneens toepassing op tal van andere
organisatiethema's, zoals leiderschap en besluitvorming. Voordat we de uitwerking van de contingentiebenadering naar het thema besluitvorming bekijken, gaan
we eerst in op de vraag welke aspecten van belang zijn bij het nader invullen van
de contingentiebenadering.

3.3.2

De invulling van de contingentiebenadering: aandachtspunten

De bovengenoemde omschrijving en varianten op de
contingentiebenadering laten
zien dat de contingentiebenadering alle ruimte laat voor een grote diversiteit aan
invullingen. Schoonhoven (1981) spreekt dan ook niet van contingentietheorie
maar van een meta-theorie of gedachte die verder moet worden
ingevuld. Het
empirisch onderzoek naar de structurele contingentiebenadering laat inderdaad
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grote verschillen zien in de aanpak en de uitwerking. Het is dan ook niet verwonderlijk dat rond dit onderzoek vele problemen en controverses worden geconstateerd (Schreydgg, 1980; Schoonhoven, 1981; Miller, 1981; Drazin & Van de

Ven, 1985; Van de Ven & Drazin, 1985; Pennings, 1992; Donaldson, 1995).
Hierbij zijn sommige van de geconstateerde problemen terug te voeren op de
veronderstelling dat de contingentiebenadering slechts vanuit den bepaald perspectief kan worden ingevuld. Voorstanders van verschillende perspectieven
debatteren dan over de vraag wat naar hun mening de 'ware' invulling van de
contingentiebenadering is. Aangezien de invulling afl: ankelijk is van het gekozen
perspectief, en men uitgaat van verschillende perspectieven, kan de 'ware' invulling niet bepaald worden: er zijn immers meerdere perspectieven mogelijk. Het
is daarom vruchtbaarder de contingentiebenadering op te vatten als een raamwerk dat invulling behoeft. Er is als het ware sprake van een fototoestel waar
nog een bepaald type lens opgezet moet worden om het gewenste beeld te krijgen. De mogelijke invullingen kunnen dan afzonderlijk, of in samenhang worden
onderzocht.
De discussies rond de problemen met contingentie-onderzoek laten zien dat het
onderzoek de nodige aandacht moet besteden aan met name drie aspecten van de
invulling. Dit zijn de invulling van (a) het analyseniveau (b) de variabelen waarop de contingentiebenadering betrekking heeft en (c) de relatie die wordt verondersteld.

A Het analyseniveau
Zoals uit het voorgaande naar voren is gekomen, varieert de invulling van de
contingentiegedachte wat betreft het gehanteerde analyseniveau. Sommige onderzoeken richten zich op het niveau van de organisatie, waarbij een onderscheid
gemaakt kan worden in concern- en bedrijfsonderdeelniveau (Ginsberg & Venkatramen, 1985). Andere onderzoeken zijn gericht zijn op het niveau van de taakgroep (Pennings, 1975; 1987; Schoonhoven, 1981).
Aanvankelijk gingen de meeste onderzoekers uit van een bepaalde uitwerking
naar 6dn analyseniveau. We zien dan dat de keuze voor een bepaalde theoretische
invalshoek met bijbehorend analyseniveau kritiek genereert op de desbetreffende
invalshoek. Zo is er bijvoorbeeld veel kritiek gekomen op het hanteren van een
'organisatie perspectief. De critici stellen dat een dergelijk perspectief geen
aandacht geeft aan het proces van aanpassing (Miller & Friessen, 1980; Schoon-

hoven, 1981), voorbij gaat aan politieke- en machtsprocessen (Child, 1972;
SchreyOgg, 1980a; Morgan, 1986) en aan de verschillende individuele percepties
(Child, 1972; Duncan, 1973; Weick, 1979; Schreyagg, 1980).
Geleidelijk aan wordt echter duidelijk dat er meerdere invullingen van de contingentiebenadering mogelijk zijn die elk een bepaald perspectief bieden op organisatievraagstukken. Het gaat er dan om het gekozen perspectief zo goed mogelijk uit te werken. Dit houdt in dat aangegeven moet worden waarom welke
variabelen op een bepaald niveau op welke manier een rol spelen. Verder moet
de operationalisatie van de variabelen aansluiten bij het gehanteerd perspectief.
Op deze laatste twee punten komen we later nog terug.
Omdat de verschillende uitwerkingen elkaar kunnen aanvullen, kunnen binnen
een contingentie-onderzoek meerdere analyseniveaus verwerkt zijn. House,
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Rmweal! & Thomas Hunt (1995) spreken iii dit verband wei van een meso-paradigma. Hierbij is het van belang dat aangegeven wordt waarom een variabele op
een bepaald niveau van belang is. Maar ook moet aangegeven worden wat de
verhouding tussen de variabelen op de verschillende analyseniveaus is en welke
mate van congruentie en consistentie er tussen de niveaus moet zijn (Fry &
Smith, 1987; Miller, 1992). Van de Ven en Drazin (1985) laten bijvoorbeeld
zien hoe gespecificeerd kan worden welke variabelen op organisatieniveau en
welke variabelen op groepsniveau een verband laten zien. Het verband dat tussen
de niveaus gespecificeerd wordt, bepaalt het type model -compositioneel, crosslevel of multi-level- waarvan uit wordt gegaan (Rousseau, 1985).
Het gebruik van meerdere analyseniveaus vergt ook op methodologisch gebied de
nodige extra aandacht. Hierbij gaat het niet alleen om de operationalisaties, maar
ook om de analyses (Rousseau, 1985).

B De variabelen waarop de contingentiegedachte betrekking heeft
De contingentiegedachte moet ingevuld worden naar de constructen waarop zij
betrekking heeft vervolgens moet nagegaan worden welke aspecten aan de constructen zijn te onderscheiden. De theoretische uitwerking zou dan duidelijk
moeten maken of de contingentiegedachte betrekking heeft op het hele construct
of op aspecten daarvan. Dit is binnen het contingentie-onderzoek niet altijd even
goed gebeurd (Pennings, 1975; Schoonhoven, 1981). Hierdoor kan er bijvoorbeeld onduidelijkheid bestaan over het onderscheid tussen omgeving en technologie (Pennings, 1975; Schoonhoven, 1981). Verder is het opvallend dat in veel
contingentie-onderzoek geen effectiviteitsvariabelen zijn opgenomen. We gaan
hierop bij punt c. waarin het type relatie aan de orde komt, verder in.
Naast de uitwerking naar constructen en aspecten is de operationalisatie van
belang. In het onderzoek is veel variatie in definiering en operationalisatie van de
kernvariabelen en kunnen er kanttekeningen worden gezet bij de validiteit en de
betrouwbaarheid van de verschillende meetinstrumenten (bijvoorbeeld Tosi,
Aldag & Storey, 1973; Downey, Hellriegel & Slocum Jr., 1975). Dit maakt
vergelijking van het onderzoek moeilijk. Alleen bij vergelijkbare definiering en
operationalisatie kan de bijdrage van een theoretische invulling immers beoordeeld worden. De keuze van operationalisering zou nauw moeten aansluiten bij
het gekozen perspectief en de te beantwoorden vragen. Dit lichten wij toe aan de
hand van de constatering van Pennings (1975) dat de resultaten van contingentieonderzoek verschillen afhankelijk van de gebruikte dataverzamelingsmethode. De
assumpties worden bevestigd aan de hand van data verkregen van sleutelinformanten ('subjectieve' data) terwijl er geen bevestiging is wanneer gebruik wordt
gemaakt van data als verkoopcijfers ('objectieve') data. Dit verschil hoeft geen
probleem te zijn, als maar duidelijk wordt gemaakt welk perspectief, organisatieextern of organisatie-intern, precies wordt onderzocht.
Samenvattend stellen we dat een zo nauwkeurig mogelijke invulling van de constructen en aspecten belangrijk is. Hierdoor is beter na te gaan hoe er geoperationaliseerd moet worden, terwijl er ook beter geoperationaliseerd kan worden. Bij
de keuze van operationalisatie moet dan zoveel mogelijk aansluiting worden
gezocht bij betrouwbare en valide maten die eerder bij de gekozen invulling zijn
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gebruikt om de vergelijkbaarheid te vergroten. Zo kan inzicht worden verkregen
in mogelijke invullingen van contingentie.

C Het type veronderstelde relatie
Centraal in de contingentiebenadering staat het begrip contingentie oftewel 'fit'
(Drazin & Van de Ven, 1985; Van de Ven & Drazin, 1985). Hiermee wordt,
zoals we gezien hebben, een conditioneel verband aangegeven: effectiviteit (y)
hangt af van het verband of de 'fit' tussen twee of meer variabelen, bijvoorbeeld
structuur (x) en omgeving (z). Het betrekken van het criterium (y) is belangrijk
bij de definiering van contingentie: alleen als de 'fit'-relatie in verband wordt
gebracht met een criterium is er sprake van contingentie (Drazin & Van de Ven,
1985). Daar waar slechts sprake is van een 'fit' -relatie tussen de predictorvariabelen (x) en de contingentievariabelen (z) is slechts sprake van 'congruentie'. Bij

de uitwerking van de contingentiegedachte moet zowel de 'fit' of congruentierelatie als het verband met het criterium nader gespecificeerd worden. Er moet,
met andere woorden, worden aangegeven wat wordt bedoeld met in verband met
contingentie bekende aanduidingen als: 'fit', 'congruent zijn', 'passen bij', 'aansluiten op', of 'consistent zijn met'. Maar er moet eveneens gespecificeerd worden welke gevolgen een bepaalde afstemming tussen predictor en contingentievariabelen voor de effectiviteit heeft. Bij het verhelderen van de verbanden gaat het
om zowel de theoretische als de empirische uitwerking van de relatie.

Van de Ven & Drazin (1985) en Drazin & Van de Ven (1985) maken aan de
hand van de contingentie-literatuur een onderscheid in drie verschillende benaderingen van 'fit': de selectie-benadering, de interactiebenadering en de systeembenadering.
De selectiebenadering gaat ervan uit dat alleen de best presterende organisaties
overleven. Het verband met het criterium wordt dan ook niet verder gespecificeerd of onderzocht: de aandacht gaat alleen uit naar goed presterende organisaties. Het gaat bij deze benadering dus alleen om de 'fit' of congruentie-relatie
tussen structuur en context.
Binnen de interactiebenadering wordt 'fit' gezien als interactie-effect van paren
organisatie-context variabelen op prestatie. Bivariate relaties waarbij lineariteit
wordt verondersteld, moeten verschillen in prestatie verklaren. De interactiebenadering heeft kritiek gekregen vanwege het reductionisme en het gebrek aan
aandacht voor equifinaliteit (Miller, 1981; Van de Ven & Drazin, 1985), maar
ook vanwege statistische problemen zoals de premisse van lineariteit (Schoonhoven, 1981; Miller, 1981), restriction of range en multicollineariteit (Van de Ven
& Drazin, 1985). Schoonhoven (1981) benadrukt bij haar bespreking van de
interactiebenadering, dat de interactie-term over het algemeen onvoldoende
wordt uitgewerkt en geeft enkele suggesties voor invulling hiervan. De
interactie-term zou bijvoorbeeld multiplicatief kunnen zijn. Dit is het geval als
een hogere waarde op een omgevingsvariabele samengaat met hogere waarden
op een structuurvariabele en met een hogere waarde op effectiviteit. Maar de
interactie zou ook maximaliserend oftewel matchend kunnen zijn. In dit geval
wordt verondersteld dat 66n bepaalde waarde op een omgevingsvariabele uitsluitend samengaat met dEn bepaalde waarde op een structuurvariabele voor een
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maximale effeiliviteil. Hierop zijn tal van varianten mogelijk, zoals het bestaan
van meerdere maximale combinaties (equifinaliteit), of de aanwezigheid van een
drempelwaarde. Onduidelijkheid over de uitwerking van de interactieterm kan
dan ook leiden tot allerlei discussies, zoals die tussen SchreyOgg (1980;1982) en
Donaldson (1982). Hierbij gaat het onder meer om de vraag of contingentie
uitgaat van 66n maximale waarde of een range van waarden.
Binnen de systeembenadering gaat het om de congruentie tussen multipele
omgevings- en structuurvariabelen en de invloed hiervan op prestatievariabelen.
Het gaat dus om structuurpatronen of configuraties die effectiever zijn bij bepaal-

context-configuraties. Drazin & Van de Ven (1985) merken op dat bij deze
benadering veelal wordt uitgegaan van keuzemogelijkheid van de organisatieleden en van equifinaliteit. Dit houdt in dat er verschillende manieren zijn waarop
structuurvariabelen afgestemd kunnen worden op omgevingsvariabelen om tot
effectiviteit te komen. Zo kan een organisatie die zich in een omgeving bevindt
waarin hoge informatieverwerkende eisen worden gesteld, niet alleen effectief
zijn door decentralisatie, maar bijvoorbeeld ook door management informatie
systemen te gebruiken. In hun artikelen pleiten Drazin & Van de Ven voor het
onderzoeken van equifinaliteit met behulp van latente concepten (Van de Ven &
Drazin, 1985; Drazin & Van de Ven, 1985). De exacte manier waarop dit moet
gebeuren wordt echter niet voldoende uitgewerkt. De uitwerking van equifinaliteit zoals Doty, Glick & Huber (1993) dit hebben gebruikt, lijkt echter veel
belovend.
de

Meer houvast over mogelijke invullingen van de 'fit'-relatie vinden we bij Venkatraman (1989) die verschillende 'fit'-relaties met hun mogelijke statistische
model beschrij ft. Venkatraman onderscheidt binnen strategie-onderzoek vier
typen 'fit'-relaties op basis van twee criteria: wordt de relatie al of niet gedefinieerd ten opzichte van een criterium, en hoe specifiek kunnen de relaties aangegeven worden? Hierbij merken we op dat wanneer de relatie niet gedefinieerd
wordt ten opzichte van een criterium, er naar onze mening geen sprake is van
contingentie. Het gaat dan alleen om congruentie.
De indelingscriteria leiden tot vier typen 'fit'-relatie:

• Specijieke relaties die niet gedefinieerd zijn ten opzichte van een criterium.
Hieronder valt 'fit' als matching. Bij de 'matchende benadering' gaat het om
de afstemming tussen twee variabelen zonder dat de relatie met een criterium
wordt gespecificeerd. Deze benadering is te plaatsen onder de selectiebenadering van Drazin & van de Ven. Hoewel de relatie niet ten opzichte van een
criterium wordt gedefinieerd, kan de gevonden relatie wel in verband worden
gebracht met een criterium.
• Specifieke relaties die wel gedefinieerd zijn ten opzichte van een criterium.
Hieronder vallen 'fit' als moderator en 'fit' als mediator. In het geval van een
modererende benadering wordt effectiviteit of prestatie (y) gezien als het
effect van predictorvariabelen x (bijvoorbeeld organisatie structuur), contingentievariabelen z (bijvoorbeeld omgeving) en hun interactie (zie fig. 3.1). Bij
de moderatorbenadering is het belangrijk dat expliciet gemaakt wordt of het
gaat om de sterkte of de vorm van de relatie.
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Fig. 3.1 Moderator benadering

X (bijvoorbeeld structuur)

Y (bijvoorbeeld omgeving)

I

Y (prestatie)

X.Z (interactie)
(uit Venkatraman, 1989)

Fig. 3.2 Mediator benadering

X (bijvoorbeeld structuur)

Z (bijvoorbeeld omgeving)

,

Y (prestatie)

(uit: Venkatraman. 1989)

Bij de medierende benadering wordt effectiviteit of prestatie (y) gezien in
termen van een direct effect van predictoren x en contingentievariabelen z, en
een indirekt effect van z via x (of x via z) (fig. 3.2).
Bij dergelijke moderator- en mediatorbenaderingen zijn antecedente relaties en
circulaire ketens ook mogelijk. (fig. 3.3 en 3.4) (Drenth, 1997). Hieraan
wordt binnen het contingentie-onderzoek echter nauwelijks aandacht besteed;

er worden dan ook cross-sectionele designs gebruikt (Miller, 1981).
De moderator- en mediatorbenadering van 'fit' zijn te plaatsen onder de interactiebenadering van Drazin & Van de Ven.
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Fig. 3.3 Antecedente variabelen

X-

Y

Fig. 3.4 Element in een circulaire keten

X4

Z
(Uit: Drenth, 1997)

Y

Z
(Uit: Drenth, 1997)

• Niet specijieke relaties die niet gedefinieerd zijn ten opzichte van een
criterium.
Hieronder vallen 'fit' als gestalt en 'fit' als covariatie. Bij deze twee benaderingen wordt gezocht naar consistentie tussen multiple variabelen. Bij 'fit' als
gestalt worden de waarnemingen ingedeeld op bepaalde karakteristieken,
terwijl bij 'fit' als covariatie de karakteristieken worden ingedeeld op basis
van de waarnemingen. De gevonden patronen kunnen uiteindelijk wel in verband worden gebracht met een criterium. In principe kan deze benadering
geplaatst worden onder de systeembenadering van Drazin & Van de Ven.

• Niet specifieke retaties die wel gedefinieerd zijn ten opzichte van een
criterium.
Hieronder valt 'fit' als profieldeviatie. Binnen deze benadering wordt ervan
uitgegaan dat bij een bepaalde constellatie van contingentievariabelen een
bepaalde constellatie van predictorvariabelen x, het ideale profiel, nodig is om
effectief te zijn. Naarmate er meer van het ideale profiel wordt afgeweken, is
er minder sprake van contingentie en hiermee dus minder sprake van effectiviteit. Deze benadering kan geplaatst worden onder de systeembenadering van

Drazin & Van de Ven.
In tabel 3.3.1 worden de benaderingen van Van de Ven & Drazin (1985) en
Venkatraman (1989) naast elkaar gezet. Hierin wordt eveneens weergegeven
welke analysetechnieken de auteurs aanraden voor het onderzoeken van de desbetreffende relatie.

Bij de uitwerking van contingentie-relaties moet volgens Fry & Smith (1987) ook
expliciet aandacht worden besteed aan de grenzen waarbinnen de relaties tussen
de variabelen zich voordoen. Het gaat dan volgens de auteurs om het duidelijk
maken van de verschillende toestanden die een systeem kan aannemen. Dit is
volgens deze auteurs samen met de uitwerking van de relatie tussen de variabelen
essentieel voor de uitwerking van contingentie.
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Tabel 3.3.1

Analysetechnieken zoals bij de verschillende benaderingen volgens Van de Ven & Drazin

(1985) en Venkatraman (1989) gebruikt worden

Venkatraman

Van de Ven & Drazin

benadering

analyse

benadering

selecrie-

-

matchend

benadering

correlatie-analyst

interac[le-

-

- regressie-analyse

variantle-analyse

predictor (x) en contingenlievariabelen (z) op

-

van regressie predictorcontingentievariabele
reflecteren fit
modererend
-

sterkte

-

subgroepanalyse, verschil-

ten in corretaties m.b.v.

criterium (y)
- analyse residuen: regressieanalyse van residuen

predictor-contingentic

-ANOVA
- deviatle scores
analyse residuen: residuen

- regressle-analyse contingentievariabelen (z) op predictor
variabelen (x)

benadering

analyse

x'- A-toets

- variantie-analyse
-

vorm

- modererende regressie-

relaties op critenum*

analyse (multiplicatieve
regressie analyse)

-

systeern-

-

benadering

-

medierend

deviatiescores (Euclydische

profict-

afstand) van ideaaitypen
gecorreleerd met criterlum

deviatie

analyse relaties tussen latente constructen van predictor

covariatic

(x), criterium (y) en
contingentievariabelen (z)

- pad-analyse

- deviatie (Euclydische

afstand) in een n-dimensio
nale ruimte

- 2de orde confirmatieve
factor analyse

gestalt

-

numerieke taxonomische
methoden als cluster- cn
factoranalyse

vindt dat deze analyse niet gebruikt kan worden voor een modercrende relatie. Het gaat hier
gebracht met een criterium
volgens hem om matching. deze kan vervolgens wei in verband kan worden

* Venkatraman

Tot slot moet geconstateerd worden dat het onderzoek over het algemeen uitgaat
van een cross-sectioneel design, wat de nodige beperkingen geeft wat betreft de
onderzochte relaties. Ook theoretisch kan men zich afvragen wat de betekenis is
van de relaties die in een dergelijk design worden gevonden. Het gebruik van
longitudinale designs kan het inzicht in de (dynamiek van de) relaties vergroten.
Een contingentieraam moet dus verder ingevuld worden naar variabelen, analysebegin
niveau(s) en relaties tussen de variabelen.Toegepast naar de casus aan het
de
zoals:
inrichting van
van dit hoofdstuk, gaat het dan om vragen
'waarop moet
het besluitvormingsproces in termen van overleg worden afgestemd?'; 'hoe ziet
'
de afstemming er uit?' en resulteert een goede afstemming in een goed besluit?'
Voordat we bekijken hoe de contingentiebenadering bij organisationele besluitvorming zoal is ingevuld, gaan we in op aspecten die aan het besluitvormingsproces zijn te onderscheiden.
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3.4 Aspecten van besluitvormingsprocessen
Het descriptieve onderzoek naar organisationele
besluitvorming leidde, zoals we
in paragraaf 3.2 gezien hebben, tot het onderscheiden van verschillende besluit-

vormingsmodellen. Deze worden gekarakteriseerd aan de hand van bepaalde
aspecten van het besluitvormingsproces. Sommige auteurs leggen de nadruk op
de overeenkomsten tussen de gebruikte aspecten (Pool, 1990). Voor ons zijn
de
verschillen echter eveneens belangrijk. De specifieke
aspecten aan de hand waarvan het besluitvormingsproces beschreven wordt, kunnen immers
bepalend zijn
voor de contingentievariabelen die van belang zijn.
Aan de hand van de in de literatuur gevonden, soms sterk van elkaar verschillende, beschrijvingen komen we tot zes aspecten aan de hand waarvan besluitvormingsprocessen gekarakteriseerd kunnen worden. Dit zijn:
1 De aanleiding van het besluitvormingsproces.
Een besluitvormingsproces heeft een aanleiding. Deze
aanleiding kan gezien
worden in termen van kans, probleem of crisis (Mintzberg, 1973; Mintzberg,
Raisinghani & Thaortt, 1976). Zo is de aanleiding in de casus van het distributiecentrum aan te duiden als kans: de hoofddirectie zet haar koers uit voor
de toekomst. Daarnaast kan de aanleiding van het besluitvormingsproces vanuit het distributiecentrum zelf ook gezien worden als
probleem. De filialen
vragen van het distributiebedrijf een andere belevering, hiervoor moet het
distributiebedrijf een oplossing vinden.
Verschillende onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar factoren die van
invloed zijn op de interpretatie van een bepaalde kwestie (bijvoorbeeld Dutton, Fahey & Narayanan, 1983; Jackson & Dutton, 1988; Dutton, Walton &
Abrahamson, 1989; Thomas, Shankster & Mathieu, 1994). De diagnose van
een besluitvormingskwestie wordt van belang
geacht voor het besluitvormingsproces dat doorlopen wordt (Fredrickson, 1983, 1985; Nutt, 1984; Dutton &
Duncan, 1987). Kenmerken van de besluitvormingskwestie zijn dan ook als
contingentievariabelen terug te vinden in contingentiemodellen van besluitvorming (bijvoorbeeld Koopman & Pool, 1992; Rajagopalan, Rasheed & Datta,
1993).

Hoewel de aanleiding van het besluitvormingsproces wel wordt gebruikt
bij de
karakterisering van besluitvormingsprocessen, kan zij dus ook als contingentievariabele worden beschouwd waaraan het besluitvormingsproces wordt
aangepast.
2 De zoek- en analyse-acties in het proces.
Een kwestie vraagt over het algemeen om een
bepaalde actie. In dit kader
wordt er informatie gezocht en vinden er analyses plaats. Zo wordt in de
casus bijvoorbeeld informatie gezocht over onder meer de
benodigde bezetting
en de voorkeur van de medewerkers. Zoek- en analyse-ac
ties spelen in vrijwel
alle typologieen van besluitvormingsprocessen een rol. De typologie van Nutt
(1984) is hier zelfs geheel op gebaseerd. Binnen een rationele visie op besluitvorming zijn zoek- en analyse-acties cruciaal: om tot een zo goed mogelijk
besluit te komen moet er relevante informatie worden gezocht die gebruikt
kan worden bij het maken van de keuze (Dean & Sharfman, 1993b). Rationaliteit vormt dan ook een belangrijk thema binnen het besluitvormingsonder-

52

zoek (Eisenhardt & Zbaracki, 1992). Hierbij gaat het niet alleen om de mate
van rationaliteit maar ook om factoren die de mate van rationaliteit beinvloeden zoals beperkingen in de cognitie (Schwenk, 1984, 1995) en situationele
factoren zoals de omgeving (bijvoorbeeld Priem, Rasheed & Kotulic, 1995;
Dean & Sharfman, 1996). Zoek- en analyse-acties verwijzen overigens niet
alleen naar rationaliteit bij de besluitvorming, maar kunnen ook op een symbolische of politieke manier gebruikt worden (bijvoorbeeld Feldman &
March, 1981; Pfeffer, 1981; Langley, 1990). Informatie en analyse kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt als rechtvaardiging achteraf, maar kan ook een
rol spelen bij het overtuigen van partijen, het beYnvloeden van de machtsverhoudingen of het vertragen van het proces.
Tot aspecten van zoek- en analyse-acties kunnen gerekend worden: de informatiebronnen die worden geraadpleegd (Hickson et al., 1986; Koopman &
Pool, 1992), het aantal alternatieven dat in ogenschouw wordt genomen
(Stein, 19818),het inhuren van externe deskundigen (Nutt, 1984; Fredrickson
& Mitchell. 1984; Pool, 1990), het perspectief, lange of korte termijn, dat bij
het zoeken wordt gebruikt (Mintzberg, 1973; Butler et al., 1979), het gebruik
maken van allerlei analyse technieken (MacCrimmon & Taylor, 1976; Axelsson & Rosenberg, 1979; March & Simon, 1958) de mate waarin integratie
met andere besluiten wordt nagestreefd (Mintzberg, 1983; Fredrickson &
Mitchell, 1984; Fredrickson, 1986) en de rol die doelen en middelen bij het
zoek- en analyseproces innemen (Mintzberg, 1973; MeMillan, 1980). Een
voorbeeld van dit laatste is de mate waarin zich veranderingen in het zoekproces voordoen als gevolg van verandering in doelen of verandering in middelen
(Stein, 198 la; Fredrickson, 1983).
3 De inrichting van het besluitvormingsproces.
Besluitvormingsprocessen zijn op een bepaalde manier ingericht. Zo kent het
besluitvormingsproces in de casus een uitgebreide overlegstructuur. Er is
bijvoorbeeld regelmatig overleg met de andere distributiecentra, maar ook met
vakbonden en de OR. De inrichting van het proces structureert tijdens een
besluitvormingsproces de activiteiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
ook dit aspect vaak wordt gebruikt bij de beschrijving van besluitvormingsprocessen. Met dit aspect wordt dus verwezen naar het geheel van bij het besluitvormingsproces geldende spelregels waardoor de interactie tussen de verschillende deelnemers in het besluitvormingsproces bepaald wordt. De overlegstructuur, de regelgeving, de mate van participatie, de onderhandelingsruimte
en het niveau van autorisatie vallen hieronder. Op verschillende wijze kan in
de modellen en beschrijvingen van besluitvormingsprocessen naar dit aspect
worden verwezen. We geven hiervan enkele voorbeelden. Allison (1971) laat
in zijn organisatieprocesmodel bijvoorbeeld zien aan hoe procedures en regelgeving zo bepalend kunnen zijn voor een besluitvormingsproces dat dit als het
ware 'vanzelf verloopt. Een ander voorbeeld vinden we bij Koopman en Pool
(1990, 1992). Zij onderscheiden vier dimensies aan besluitvormingsprocessen.
Twee van deze dimensies: formalisatie (de mate waarin het proces geformaliseerd verloopt) en centralisatie (wie mogen er in welke mate meebeslissen)
verwijzen naar de inrichting van het besluitvormingsproces. Een iets andere
benadering kiest Hart (1992). Hij onderscheidt besluitvormingsmodellen op
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grand van dc rollen die de hoogst leidinggevenden aall de ene kant en de uilvoerend medewerkers aan de andere kant binnen het besluitvormingsproces
spelen. Hiermee wordt verwezen naar de regels ten aanzien van de betrokkenheid en autoriteit in het proces.
4 Het gedrag tijdens de besluitvorming.
Hiermee wordt gedoeld op het gedrag dat ontstaat aan de hand van de structuurelementen, oftewel het spel dat aan de hand van de spelregels (structuurelementen) uiteindelijk wordt gespeeld. Hieronder vallen algemene karakteriseringen van de wijze waarop het besluitvormingsproces verloopt. Fredrickson
(1983, 1986) verwijst bijvoorbeeld met zijn 'concept of choice' naar een bepaalde manier waarop het proces verloopt: verloopt het aan de hand van rationele keuze, gestandaardiseerde organisationele processen, politieke onderhandelingen of iets anders.
Ook kan naar meer specifiek gedrag worden verwezen. Grandori (1984) onderscheidt bijvoorbeeld verschillende soorten keuzegedrag: 'value maximization', 'acceptability', 'lineair choice rules', 'imitation of choices' en 'random'.
Een ander voorbeeld is de verwijzing naar politiek gedrag tijdens de besluitvorming (bijvoorbeeld Pettigrew, 1973; Pfeffer & Salancik, 1974; MacCrimmon, 1985; Dean & Sharfman, 1993a, 1996). Dit kan indirect zijn, zoals
gebeurt met de dimensie confrontatie (conflict en de manier waarop hiermee
wordt omgegaan) van Koopman & Pool (19903,b, 1992). Maar, ook meer
direct met de dimensie politiek gedrag van Dean & Sharfman (1996) die verwijst naar het intentioneel uitoefenen van invloed om het eigenbelang van
individuen of groepen te beschermen of vergroten.
Opvallend is dat auteurs die dit aspect bij hun beschrijving gebruiken, doorgaans geen inrichtingsaspecten onderscheiden (Zie tabel 3.4.1). Zij onderscheiden dan vaak wel apart organisatiestructuurkenmerken die als equivalent
van inrichtingsaspecten kunnen worden beschouwd. Deze organisatiestructuurvariabelen worden dan niet gezien als proces- maar als contingentievariabelen.
Thompson & Tuden (1959) onderscheiden bijvoorbeeld op basis van de manier waarop men tot een keuze komt vier verschillende besluitvormingsprocessen (computation, bargaining, majority judgement, inspiration). Hiernaast

onderscheiden zij een aantal organisatiestructuurkenmerken (bijvoorbeeld
participatie en regelgeving) die van belang zijn voor het faciliteren van het
proces.

5 De dynamiek van het besluitvormingsproces.
Hiermee worden zaken als duur, vertragingen, onderbrekingen en dergelijke
aangegeven. Hoewel deze aspecten in de beschrijving van het verloop van
incrementele en politieke besluitvormingsprocessen naar voren komen (Lindblom, 1959; Pettigrew, 1973), worden deze aspecten pas echt centraal gesteld
in het onderzoek van Mintzberg, Raisinghani & Thtortt (1976), waar ze als
aparte set factoren onder de aandacht worden gebracht. Pool (1990) plaatst
deze aspecten onder procesverloop. Opvallend is dat hij ze niet gebruikt bij de
onderscheiding van zijn modellen of typen van besluitvorming.
Zeker tegen het licht van de contingentiebenadering is deze set variabelen van
groot belang. Eisenhardt (1989) en Judge & Miller (1991) zien snelheid van
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de besluitvorming dan ook als belangrijke factor voor een goede prestatie bij
het inspelen op omgevingseisen.
6 De uitkomsten van het bestuitvormingsproces.
Hieronder worden verschillende aspecten van het resultaat van de besluitvorming verstaan. Allereerst het soort oplossing dat is gevonden (Mintzberg,
1973; Mintzberg, Raisinghani & Theoret, 1976). Is het resultaat een grote
koerswijziging of niet? Ten tweede de leerregels die het gevolg zijn van het
doorlopen proces (Grandori, 1984). Hiermee wordt gedoeld op het soort terugkoppeling dat na het procesverloop plaats vindt. Worden bijvoorbeeld
doelen aangepast of wordt een procsverloop bekrachtigd.
Besluitvormingsprocessen worden over het algemeen niet in termen van het
resultaat gekarakteriseerd. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met de contingentiebenadering. Hierin spelen uitkomsten zoals gezegd, een grote rol. Zij
worden hierin echter niet gezien als aspect van het besluitvormingsproces
maar als resultante van een congruentie tussen het besluitvormingsproces en
de situatievariabelen. Bij een contingentiebenadering van besluitvormingsprocessen kan het proces dus beter niet worden gekarakteriseerd in termen van
het resultaat. Ter illustratie hebben we in tabel 3.4.1 een aantal beschrijvingen
van besluitvormingsmodellen ingedeeld op de door ons onderscheiden aspecten.
Tabel 3.4.1 Aspecten van het bestuitvormingsproces zoals gevonden in enkele beschrijvingen van
typen bestuitvormingsprocessen

zoek.

aanl.

Thompson &

inr.

gedrag

Duncan (1973)

X
X

X
X

Stein (19813)

Fredrickson (1983)

X

X

X

X

X

X

Grandori (1984)
Nul (1984)

uitk.

X

Tuden ( 1959)

Mintzberg et al. (1976)

dyn.

X

X

X

X

X

X

Hickson et al. (1986)

X

X

Pool(1990)

X

X

Hart (1992)

X

X

X

X

X

Legenda: aanl. = aanleiding zock. = zoek en analyse-acties, inr. = inrichting, gedrag= gedrag tijdens
besluitvorming, dyn = dynamiek, 5= uitk. = uitkomsten
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Saillenvattend kan gesteid worden dat de zoek- en analyse-acties het meest gebruikt worden als onderscheidende karakteristiek voor het type besluitvormingsproces. Daarnaast worden de verschillende processen beschreven in termen van
aspecten van inrichting van het besluitvormingsproces en/of het gedrag tijdens
het besluitvormingsproces. De uitkomsten van het proces en de aanleiding van
het proces worden veelal niet tot het proces gerekend, hetgeen aansluit bij de
contingentiebenadering.
Nu een indruk is gegeven van de termen waarin besluitvormingsprocessen worden beschreven, bespreken we in de volgende paragraaf de contingentiebenadering bij besluitvorming.

3.5

Enkele betekenissen van contingentie bij organisationele besluitvorming

In de literatuur over organisationele besluitvorming worden de nodige contingentievariabelen onderscheiden. Koopman & Pool (1990b, 1992) onderscheiden
bijvoorbeeld context- en onderwerpvariabelen. De contextvariabelen zijn dan
verder onder te verdelen in de contingentievariabelen: kenmerken van de omgeving, organisatiekenmerken en persoonlijke kenmerken. Onder de contingentievariabele 'onderwerp' vallen dan de complexiteit en de politieke geladenheid van
de kwestie. Een vergelijkbaar onderscheid is te vinden bij Rajagopalan, Rasheed

& Datta (1993). Zij bespreken strategisch besluitvormingsonderzoek aan de hand
van een model. Hoewel dit model niet specifiek als contingentiemodel wordt aangeduid, kan dit wel als zodanig worden opgevat. In dit model onderscheiden zij
drie typen contingentievariabelen: omgevingsvariabelen, organisatievariabelen en
besluitspecifieke variabelen. Onder omgevingsvariabelen vallen aspecten van de
omgeving als onzekerheid, complexiteit en gunstigheid. Organisatievariabelen
die van belang worden geacht zijn: prestatie en strategie in het verleden, organisatiestructuur en grootte, machtsverdeling, reserves van de organisatie en kenmerken van het managementteam. Onder de besluitspecifieke variabelen tenslotte, vallen de aanleiding van de beslissing en de urgentie, onzekerheid/risico en
de complexiteit van het te nemen besluit.
Om een indruk te krijgen van de betekenis of inhoud van contingentie bij organisationele besluitvorming, gaan we nader in op enkele contingentievariabelen, hun
relatie tot het besluitvormingsproces en de eventuele relatie met resultaatvariabelen.Voor de bespreking gebruiken we een beperkt aantal artikelen die illustratief
zijn voor de ontwikkeling van het onderzoek ten aanzien van de desbetreffende
contingentierelatie. We kiezen uit elk van de drie categorieitn contingentievariabelen van Rajagopalan, Rasheed & Datta (1993) dan contingentievariabele waarnaar enig onderzoek is gedaan. De contingentievariabelen die hier worden besproken zijn dan: de besluitvormingskwestie, de omgeving, en de organisatiestructuur.
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3.5.1

Contingentie tussen de besluitvormingsk,vestie en het

besluitvormingsproces

Het type kwestie is de eerste contingentievariabele die onder de aandacht wordt
gebracht.

Simon (1947) constateerde dat het besluitvormingsproces een verloop kent dat
de bekendheid die men
hiermee heeft. Wanneer de kwestie regelmatig voorkomt en simpel is, kan binnen het besluitvormingsproces uitputtend gezocht worden naar de beste oplossing. Bij kwesties die niet regelmatig voorkomen en complex zijn, wordt niet
gezocht naar het beste alternatief maar naar een alternatief dat voldoet ('satisficing'). De besluitvormingskwestie stelt door haar complexiteit aan de ene kant de
nodige eisen aan de informatieverwerking en beperkt aan de andere kant de
mogelijkheden hiervoor. De beperkte informatieverwerkende vermogens van de
besluitvormer leiden tot aanpassing van het besluitvormingsproces. De zoek- en
analyse-activiteiten tijdens het besluitvormingsproces zijn beperkt en er wordt
alleen nagegaan of een alternatief voldoet. De uitkomst van het besluitvormingsproces is dan ook bevredigend en niet optimaal.
Simon wijst dus op congruentie: het type besluitvormingskwestie gaat samen met
een bepaald verloop. Aangezien de effectiviteit van het besluit niet in verband
wordt gebracht met deze congruentierelatie, kan er eigenlijk niet gesproken
worden van contingentie.

afhankelijk is van de complexiteit van de kwestie en

De contingentievariabele 'type kwestie' wordt sindsdien uitgebreid onderzocht.

Hierbij ging het aanvankelijk om het punt hoe in het besluitvormingsproces
wordt omgegaan met de beperkingen en eisen die het 'type kwestie' aan de informatieverwerkende capaciteiten stelt. Maar al spoedig wordt door Thompson &
Tuden (1959) een andere set eisen onder de aandacht gebracht: eisen die het
'type kwestie' stelt aan het adequaat omgaan met de belangen die met de kwestie
gemoeid zijn.
De kwestie is bepalend voor de mate waarin binnen de organisatie overeenstemming bestaat over doelen en oorzaken. De mate van overeenstemming stelt eisen
aan de manier waarop met de belangen moet worden omgegaan om tot een besluit te komen., Binnen het besluitvormingsproces komt dit tot uiting in de mate
van politiek gedrag tijdens de besluitvorming. Alleen als men het eens is over de
doelen en de manier waarop deze bereikt kunnen worden, is politiek gedrag niet
nodig: men kan door calculatie ('computation') tot een besluit komen. Is er overeenstemming over de doelen, maar niet over de oorzaken, dan moet men tot een
besluit komen aan de hand van een meerderheidsoordeel van experts ('majority
judgement'). Als er echter geen overeenstemming is over de doelen, maar wel
over de oorzaken, dan moet het besluit tot stand komen door onderhandeling
('bargaining'). Tot slot zal er, als er noch overeenstemming is over de doelen,
noch over de oorzaken, een gevaarlijke situatie ontstaan waarbij alleen een charismatisch leider uitkomst kan bieden ('inspiration'). Bij Thompson & Tuden
gaat het dus om eisen die de besluitvormingskwestie via de onenigheid over
doelen en middelen aan het omgaan met de belangen stelt. Via politiek gedrag
kan met de belangen worden omgegaan. Verder geven Thompson & Tuden nog
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adii ilai de inrichting van het besluitvormingsproces (organisatiestructuur) in een
bepaalde mate kan passen bij de manier waarop men tot een besluit komt. Hiermee wordt de contingentievariabele organisatiestructuur geintroduceerd.
Thompson & Tuden richtten zich met de contingentievariabele type kwestie op
de congruentierelatie en brengen dit niet in verband met de effectiviteit van het
besluitvormingsproces. Er is dus ook hier geen sprake van contingentie.
Verder onderzoek naar de relatie tussen de besluitvormingskwestie en het besluitvormingsproces richt zich dan op hoe er tijdens het besluitvormingsproces wordt
omgegaan met de hiervoor genoemde beperkingen en eisen die de besluitvormingskwestie enerzijds stelt aan de informatieverwerking, en anderzijds stelt aan
het omgegaan met de eisen aan het omgaan met de belangen. Sommige auteurs
(Thompson & Tuden, 1959; Axelsson & Rosenberg, 1979) wijzen er overigens
op dat in een besluitvormingskwestie kenmerken van de omgeving vertaald worden. Het gaat hierbij volgens Axelsson & Rosenberg (1979) om een subjectieve
vertaling door de besluitvormers.
In de literatuur wordt een aantal kenmerken van de kwestie bepalend geacht voor
de eisen en beperkingen die aan het besluitvormingsproces worden gesteld. Deze
karakteristieken kunnen alle gezien worden als aspecten van de ingrijpendheid of
het belang van de kwestie. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om: de consequenties van een besluit (Hickson et al., 1986), de grootte van het probleem (Koop-

man & Pool, 1992), de zeldzaamheid ervan (Hickson et al., 1986; Koopman &
Pool, 1992), of de onduidelijkheid van het probleem (Butler et al., 1979; Koopman & Pool, 1992). Daarnaast kan het gaan om de politieke geladenheid van de
kwestie: welke verschillende belangen staan er op het spel (Axelsson & Rosenberg, 1979; Koopman & Pool, 1992). Verder worden ook aspecten genoemd die
te maken hebben met de urgentie van de kwestie: is er bijvoorbeeld sprake van
een crisis-situatie of niet (Beach & Mitchell, 1978; Fredrickson, 1985; Jackson
& Dutton, 1988; Pool, 1990; Papadakis, Lioukas & Chambers, 1998).
Een belangrijk onderzoek naar de kenmerken van de kwestie in relatie tot het
besluitvormingsproces is dat van de Bradford-groep (Hickson et al., 1986, 1989;
Cray et al., 1988, 1991). In dit Bradford-onderzoek zijn 150 beslissingen onderzocht in 30 profit en non-profit organisaties in Groot-Brittannie. Er is nagegaan
in hoeverre een bepaald procesverloop samengaat met bepaalde karakteristieken
van de besluitvormingskwestie. Het gaat hierbij om de complexiteit m termen

van ernst en gevolgen, en de politieke geladenheid, in termen van uitgeoefende
invloed. Het besluitvormingsproces wordt beschreven in termen van zoek- en
analyse acties, de inrichting van het proces en de dynamiek. Uit het onderzoek
komt naar voren dat de drie typen besluitvormingsprocessen die worden onderscheiden, samengaan met drie soorten besluitvormingskwestie. Zo zijn er 'explosieve' ('vortex') kwesties die belangrijk en controversieel, oftewel complex en
politiek geladen zijn. Zij gaan samen met een 'sporadisch' procesverloop, een
proces dat gekenmerkt wordt door belemmeringen, vertragingen en onderbrekingen, veel interactie en informatie. De informatie komt bij dergelijke processen uit veel verschillende bronnen en loopt sterk uiteen wat betreft kwaliteit. Dan
zijn er 'overzichtelijke' ('tractable') kwesties die ongewoon maar niet controver58

sieel zijn, oftewel middelmatig complex en laag politiek geladen zijn. Zij gaan
samen met een vloeiend proces dat wordt gekenmerkt door weinig belemmeringen en vertragingen. Er is sprake van beperkt informatiegebruik en het proces
wordt gestuurd via formeel overleg. Tot slot zijn er de 'bekende' ('familiar')
kwesties die vaker voorkomen en enigszins controversieel zijn, oftewel laag
complex en middelmatig politiek geladen zijn. Zij gaan samen met een ingeperkt
procesverloop. Dit is een proces met een profiel dat ligt tussen het sporadisch en
het vloeiend proces: het besluitvormingsproces wordt centraal gestuurd en kent
dan ook relatief weinig formeel overleg, maar wel behoorlijk veel informatiegebruik. Er kan sprake zijn van wat vertragingen en belemmeringen.
Uit het Bradford-onderzoek blijkt dat de kenmerken van de kwestie van groter
belang zijn voor het procesverloop dan het type organisatie of het specifieke

onderwerp waarover de kwestie gaat. Via zowel zoek- en analyse-acties als de
inrichting en de dynamiek van het proces gaan de besluitvormers dan om met de
eisen en mogelijkheden die de kwestie stelt aan de informatieverwerking en het
omgaan met de belangen. Hierbij gaat het om kenmerken van de kwestie zoals
deze door de besluitvormers worden gezien. Deze kenmerken worden in het
onderzoek namelijk in kaart gebracht aan de hand van de mening van de besluitvormers.
In dit onderzoek is de focus wederom gericht op de congruentierelatie tussen
kwestie en proces: de besluitvormers geven het besluitvormingsproces gestalte
aan de hand van de eisen, mogelijkheden en beperkingen zoals zij die zien. Ook
hier is eigenlijk geen sprake van contingentie, aangezien de congruentierelatie
niet in verband wordt gebracht met het resultaat.
In vervolgonderzoek wordt getracht meer inzicht in de implementatie en het
resultaat te krijgen (Hickson & Miller; 1992; Wilson, Hickson & Miller, 1996;
Miller, Hickson & Wilson, 1997). De relatie met het resultaat wordt echter ook
nu niet in termen van congruentie tussen proces en kwestie gezien. In het vervolgonderzoek van Hickson en collega's wordt onderzocht welke variabelen van
belang kunnen zijn voor een mislukking danwel een succes. Een mislukt besluit
wordt door Wilson, Hickson & Miller (1996) in verband gebracht met: de geringe organisatiegrootte, de korte duur van het proces, het niet goed overzien van
de consequenties, en het overbekend zijn met de markt en producten. Een succesvol besluit wordt door Hickson & Miller (1992) in verband gebracht met:
kenmerken van de kwestie zoals complexiteit en mate van prioriteit, de organisatie context, en de mate van politiek tijdens de implementatie.
Butler et al. (1991) buigen zich ook over mogelijke verklaringen voor een goed
resultaat. Zij wijzen op de mogelijkheid dat een grotere effectiviteit niet alleen
bereikt zou kunnen worden door op de eisen, mogelijkheden en beperkingen van
de kwestie in te spelen, maar ook door deze te veranderen. De kenmerken van
de kwestie zouden op deze manier deel gaan uitmaken van het besluitvormingsproces.

Al met al is het opvallend dat binnen het onderzoek naar de contingentievariabele
'kwestie' er eigenlijk geen sprake is van onderzoek naar contingentie, maar
alleen sprake van onderzoek naar congruentie. Zo wordt ook in het meer recente
onderzoek van Papadakis, Lioukas & Chambers (1998) geen aandacht besteed
aan een mogelijke relatie met het resultaat. Uit dit onderzoek blijkt overigens dat
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van alle hierin onderzochte contingentievariabelen (kenmerken van de kwestie,
van het topmanagementteam, van de omgeving en van de interne organisatie)
'
kenmerken van de kwestie' de meeste variantie van het besluitvormingsproces

verklaart. Het gaat hierbij aan de ene kant om kenmerken van de kwestie als
ingrijpendheid, mate van dreiging en zeldzaamheid van het besluit, en aan de
andere kant om kenmerken van de specifieke inhoud van de kwestie, te weten
een specifieke investeringsbeslissing.
De afstemming tussen kwestie en besluitvormingsproces wordt dus niet gerelateerd aan het resultaat. Er is echter wel onderzoek waarin een direct verband
wordt onderzocht tussen variabelen die verwijzen naar politieke geladenheid van
de kwestie en het resultaat.
In een groot internationaal onderzoek in Groot-Brittannie, het voormalig Joegoslavie en Nederland is de rol van invloed op de besluitvorming (waaronder ook
participatie) in relatie tot uitkomsten onderzocht (Heller et al., 1988). In dit
onderzoek naar 'decision making in organizations' (DIO-onderzoek), worden
ingrijpende en niet ingrijpende, operationele beslissingen in aparte onderzoeken
Iongitudinaal onderzocht. De ingrijpende beslissingen worden op besluitniveau
onderzocht, de routinematige besluitvorming op individeel en groepsniveau.
Invloed op de besluitvorming wordt in deze onderzoeken gezien als procesvariabele en niet als aspect van de kwestie. In het onderzoek wordt uitgegaan van
twee contingentiemodellen, 66n voor de operationele beslissingen en 66n voor de
ingrijpende beslissingen, waarin de afstemming tussen invloed op de besluitvorming en de contingentievariabelen centraal staat. Bij de operationele beslissingen
gaat het om contingentievariabelen als: verwachtingen over participatie, groepsen taakkenmerken. Bij de ingrijpende beslissingen gaat om de contingentievariabelen: conflict, vertrouwen, doelhelderheid, acceptatie, vertraging en haalbaarheid. In beide modellen wordt invloed op de besluitvorming gerelateerd aan
uitkomstvariabelen. In het model voor de operationele beslissingen zijn dit satisfactie, effectiviteit van participatie en het benutten van vaardigheden. In het
model voor de ingrijpende beslissingen zijn dat satisfactie (met het proces en de
uitkomsten), efficientie, prestatie, tijdsduur en het benutten van vaardigheden.
Bij de operationele beslissingen wordt gevonden dat participatie samenhangt met
benutten van kennis en vaardigheden, en met effectiviteit van en tevredenheid
met participatie. Bij de ingrijpende beslissingen wordt gevonden dat invloed
weinig effect heeft op efficiency en prestatie. Deze resultaatvariabelen worden
met name voorspeld door de 'contingentievariabelen' vertrouwen en haalbaarheid. Invloed blijkt wel van belang te zijn voor het benutten van kennis en vaardigheden. De invloed van werknemersvertegenwoordigende organen zoals de
OR, heeft een positief effect op het benutten van kennis en vaardigheden, terwijl
de invloed van het topmanagement hierop een negatief effect heeft. De relatie
tussen invloed van de werknemersvertegenwoordiging en het benutten van vaardigheden is wel afhankelijk van de mate van conflict. Naarmate er meer conflict
is worden kennis en de vaardigheden minder benut.
Een ander onderzoek dat een indicatie kan geven over een directe relatie tussen
politieke geladenheid en het resultaat is de studie van Dean & Sharfman (1996).
Hierin wordt politiek en rationeel gedrag tijdens de besluitvorming onderzocht in
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relatie tot het resultaat. Ook in dit onderzoek wordt politiek gedrag niet gezien
als aspect van de besluitvormingskwestie, maar als procesvariabele. Uit het
onderzoek blijkt dat effectieve besluitvorming gerelateerd is aan meer rationaliteit en minder politiek gedrag bij de besluitvorming. Verder komt naar voren dat
de omgeving en de kwaliteit van implementatie een rol spelen bij de effectiviteit
van de besluitvorming.
Concluderend verwijst contingentie tussen kwestie en proces naar de manier
waarop tijdens het besluitvormingsproces wordt omgegaan met eisen, mogelijkheden en beperkingen die de kwestie stelt aan informatieverwerking en het omgaan met de belangen. Deze eisen en beperkingen kunnen worden toegeschreven
aan de besluitvormingskwestie zoals deze door de besluitvormers gepercipieerd
wordt. De besluitvormers gaan met de situatie om via zoek- en analyse-acties,
inrichting van het besluitvormingsproces, politiek gedrag en dynamiek van het
proces. De dynamiek kan echter ook als resultante van het omgaan met de situatie gezien worden. Hoewel het voor de hand ligt dat er op vele manieren kan
worden omgegaan met de eisen, mogelijkheden en beperkingen van de kwestie,
wijst het omvangrijke onderzoek van de Bradford-groep in de richting van slechts
enkele typen besluitvormingsproces. De vraag lijkt op zijn plaats of er inderdaad
maar een beperkt aantal typen besluitvormingsproces is. De afstemming tussen
kwestie en proces wordt niet in relatie gebracht met het resultaat van de besluitvorming. Er is dus in termen van Drazin & van de Ven (1985) eigenlijk geen
sprake van contingentie, maar van congruentie. Het resultaat zou echter wel
gerelateerd kunnen worden aan de mate van afstemming tussen kwestie en proces. Er kan immers verondersteld worden dat naarmate men beter omgaat met de
specifieke eisen van de kwestie het uiteindelijke besluit ook beter zal zijn.
Met contingentie tussen kwestie en proces wordt dus een organisatie-intern perspectief gehanteerd. Hierbij draait het om de vraag hoe de deelnemers aan het
besluitvormingsproces omgaan met de situatie zoals zij die zien en vormgeven.
De perceptie van de kwestie en de vormgeving van het proces beinvloeden elkaar
dan wederzijds in de tijd.

3.5.2

Contingentie tussen de omgeving en het besluitvormingsproces:

wat betekent aanpassing aan de omgeving?

In de loop van de jaren zestig wordt de omgeving van de organisatie steeds belangrijker binnen organisatietheorieen. De omgeving kan varieren in turbulentie
(Emery & Trist, 1965). Een organisatie zou zich aan de omgeving aan moeten
passen om effectief te zijn. Deze gedachte vertaalt zich ook in het besluitvormingsonderzoek. Zo stelt Duncan (1973) bijvoorbeeld, dat de mate van effectiviteit van het besluitvormingsproces afhankelijk is van de mate waarin de structurering van het besluitvormingsproces wordt afgestemd op de waargenomen onzekerheid van de omgeving, de besluitvormingskwestie en de invloed die beslissers
op de omgeving denken te hebben. Bij de contingentierelatie tussen omgeving en

besluitvormingsproces gaat het om de vraag in hoeverre de effectiviteit van het
besluitvormingsproces en hiermee de organisatie, afhankelijk is van de afstem61

ming van het besluitvormingsproces op eisen van de omgeving in termen van
informatieverwerking en informatieverzameling. De congruentietierelatie wordt
dus uitdrukkelijk in verband gebracht met effectiviteit.
Het contingentie-onderzoek waarin de relatie met de omgeving centraal staat,
komt in de jaren tachtig goed van de grond met de onderzoeken van Fredrickson
en collega's naar strategische besluitvorming (Fredrickson & Mitchell, 1984;
Fredrickson, 1984; Fredrickson & Iaquinto, 1989). Zij stellen dat de prestatie
van een organisatie afhankelijk is van de mate waarin het besluitvormingsproces
is afgestemd op de in de omgeving beschikbare informatie. Naarmate de omgeving instabieler is, wordt de voorspelbaarheid geringer en is er meer onzekerheid
over oorzaak-gevolg relaties. Om effectief te zijn moet het besluitvormingsproces afgestemd worden op de beschikbaarheid van informatie. Hierbij gaat het om
afstemming van met name de zoek-en analyses-acties tijdens het besluitvormingsproces. De onderzoekers stellen hierbij het begrip 'comprehensiveness' oftewel
volledigheid van het besluitvormingsproces centraal. Hiermee wordt verwezen
naar die proceselementen die een 'normatief rationeel' proces onderscheiden van
een 'incrementeel' proces (March & Simon, 1958; Lindblom, 1959; Nutt, 1976;
Mintzberg, 1973). Volledigheid verwijst dan naar het normatief rationele besluitvormingsproces waarin zo uitputtend mogelijk gezocht wordt naar de best mogelijke oplossing en getracht wordt de beslissingen zo goed mogelijk te integrereren. De veronderstelling is dan dat het besluitvormingsproces alleen volledig kan
zijn als de omgeving dit toelaat. Bij een stabiele omgeving is dit het geval: hier
zal een volledig of uitputtend proces samengaan met een goede prestatie. Bij een
instabiele omgeving zal echter een beperkter, incrementeel zoekproces tot goede
resultaten leiden.
In de onderzoeken wordt inderdaad gevonden dat de volledigheid van het proces
positief samenhangt met organisatieprestatie bij organisaties met een stabiele
omgeving, en negatief samenhangt met organisatieprestatie bij organisaties met
een instabiele omgeving (Fredrickson & Mitchell, 1984; Fredrickson & Iaquinto,
1989). Verder wordt gevonden dat de mate van volledigheid van de procesaanpak maar weinig in de tijd verandert (Fredrickson & Iaquinto, 1989).
Een iets andere invalshoek wordt gekozen door Eisenhardt en Bourgois (Eisenhardt & Bourgois, 1988; Bourgois & Eisenhardt, 1988; Eisenhardt, 1989). Zij

zijn gernteresseerd in effectieve besluitvorming in een snel veranderende omgeving. Een snel veranderende omgeving genereert informatie die inaccuraat,
incompleet en vaak al achterhaald is, terwijl de organisatie aan de andere kant
juist accurate informatie verlangt die snel op tafel gebracht kan worden om de
concurrentie en de veranderingen bij te benen. Binnen het besluitvormingsproces
moet dan worden omgegaan met deze tegenstrijdige situatie waarin weloverwogen beslissingen worden gevraagd, terwijl de omstandigheden en beschikbare
informatie dit niet toelaten. De onderzoekers komen aan de hand van hun onderzoeken in de microcomputer industrie tot veronderstellingen over het proces van
aanpassing oftewel contingentie. De eerste twee deelonderzoeken (Eisenhardt &
Bourgois, 1988; Bourgois & Eisenhardt, 1988) leiden tot veronderstellingen over
de procesgang bij succesvolle besluitvorming. Een succesvol besluitvormingsproces wordt gekenmerkt door rationele analyse, een daadkrachtige topman, een
managementteam dat veel macht heeft en ingebouwde mechanismen die automa62

tisch een bepaald procesverloop in werking zetten. De succesvolle besluitvorming kenmerkt zich door snelheid en gedurfde beslissingen. Politiek gedrag
verslechtert de prestatie echter, aangezien dit te veel tijd kost, de informatievoorziening beperkt en de meningen vertekent. Het derde deelonderzoek richt zich op
determinanten van een snelle besluitvorming. De snelheid wordt geacht groter te
zijn bij gebruik van 'real-time' informatie. Dit is informatie waarbij de tijd zeer
kort is tussen het gebruik en het beschikbaar komen van de informatie. Daarnaast
wordt de snelheid verondersteld groter te zijn naarmate: het aantal alternatieven
dat tegelijkertijd in overweging wordt genomen groter is; er meer gebruik wordt
gemaakt van ervaren interne adviseurs; conflicten meer actief opgelost worden;
en er meer sprake is van integratie van de beslissingen. Een snelle besluitvorming wordt in verband gebracht met een betere prestatie van de organisatie.
Fredrickson en collega's hebben laten zien dat in een instabiele omgeving een
goede prestatie samengaat met een niet volledig besluitvormingsproces. Eisenhardt en Bourgeois laten echter zien dat dit niet betekent dat er geen sprake van
rationaliteit is. Er moet wel degelijk sprake zijn van rationaliteit, alleen moet
deze aan de situatie worden aangepast. Volledigheid leidt in dit soort situaties
niet tot maximalisatie. Het verzamelen van zoveel mogelijk informatie moet in
deze situatie bijvoorbeeld vertaald worden in het zoveel mogelijk gebruiken van ,
'real-time' informatie. Eisenhardt en Bourgeois betrekken dan ook meer aspecten
van het besluitvormingsproces in hun onderzoek. Het besluitvormingsproces
wordt niet alleen in termen van zoek- en analyse-acties en inrichting van het
proces gezien, maar ook in termen van (politiek) gedrag, dynamiek en uitkomsten.

Verder wijst Eisenhardt (1989) erop dat tijdens het besluitvormingsproces niet
alleen met cognitieve zaken moet worden omgegaan, maar ook met politieke en
emotionele zaken. Het aan de situatie aanpassen van de rationaliteit impliceert
dus dat ook met dergelijke zaken rekening wordt gehouden. Zo worden volgens
Eisenhardt ervaren adviseurs niet alleen gebruikt voor het verzamelen van informatie, maar dragen zij ook bij aan een groter zelfvertrouwen van de besluitvormers. Er wordt ook omgegaan met de spanning en onzekerheid die de besluitvorming met zich meebrengt.
Judge & Miller (1991) hebben de veronderstelling van Eisenhardt dat de snelheid
van besluitvorming met name in snel veranderende omgevingen cruciaal is voor
het resultaat, verder onderzocht. In hun onderzoek controleren zij voor organisatiegrootte en type besluitvormingsonderwerp. Snelheid blijkt alleen in een zeer
snel veranderende omgeving een significante predictor voor een goed resultaat.
'
De variabele aantal alternatieven dat tegelijkertijd in ogenschouw wordt
genomen' staat echter niet in een contingentieverband met omgeving: bij alle
typen omgeving gaat dit samen met een goed resultaat.
In later onderzoek (Priem, Rasheed & Kotulic, 1995) wordt het door Eisenhardt
veronderstelde verband tussen rationaliteit bij de besluitvorming en een goed
resultaat in een dynamische omgeving gevonden.

Concluderend verwijst contingentie tussen besluitvormingsproces en omgeving
naar het tegemoet komen van het besluitvormingsproces aan de eisen, beperkingen en mogelijkheden van de omgeving ten aanzien van de informatieverwer-
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king, om te komen tot effectiviteit van dc urgailisalie. Over het algemeen wordi
bij deze invulling van contingentie van een meer organisatie-extern perspectief
uitgegaan. Het gaat er niet zozeer om hoe besluitvormers de omgeving zien en
hierop reageren om tot effectiviteit te komen, maar er wordt meer van buitenaf
tegen organisaties aangekeken en dan nagegaan hoe organisaties via de besluitvorming aan eisen van de omgeving tegemoet komen.
In de literatuur wordt de manier waarop tijdens het besluitvormingsproces om
wordt gegaan met de eisen en beperkingen van de omgeving vaak gereduceerd
tot twee manieren: de normatief rationele aanpak en de incrementele aanpak. De
normatief rationele manier zou dan in stabiele situaties tot goede prestaties leiden, terwijl de incrementele aanpak tot goede prestaties leidt in instabiele situaties. Het onderzoek van Eisenhardt en Bourgeois laat echter zien dat ook in
instabiele situaties sprake moet zijn van een rationele aanpak.
Het gaat hierbij
niet om een normatief rationele aanpak, maar om een aan de situatie aangepaste
rationaliteit. Welke manier van zoeken en analyseren van informatie tot een
goede oplossing leidt, is afhankelijk van de situatie. Daarnaast wijzen zij ook op
andere aspecten van het besluitvormingsproces die een rol kunnen
spelen bij een
goede aanpassing. Naast 'zoek- en analyse-acties' achten zij ook 'de inrichting
van het proces', 'politiek gedrag', 'dynamiek' en 'uitkomsten' van
belang.

3.5.3

Contingentie tussen organisatiestructuur en bestuitvormingsproces

Zoals we hebben gezien, was de focus bij de structurele contingentiebenadering
gericht op variaties in organisatiestructuur. Zo onderscheidt Mintzberg (1979)
zijn vijf bekende organisatieconfiguraties: simpele structuur, machine bureaucratie, professionele bureaucratie, divisie structuur en adhocratie. De gedachte ligt
voor de hand dat de organisatiestructuur van invloed is op de besluitvormingsprocessen die zich binnen deze structuur afspelen. Fredrickson (1986) veronderstelt
dan ook dat de organisatiestructuur in termen van formalisatie, centralisatie en
complexiteit, van invloed is op de manier van informatieverwerking. De effecten
hiervan zijn terug te vinden bij 'de aanleiding van het besluitvormingsproces',
'de zoek- en analyse-acties' en het gedrag tijdens het besluitvormingsproces'.
Zo heeft centralisatie bijvoorbeeld tot gevolg dat een kwestie alleen door de
machthebbers op de agenda gezet kan worden en brengt formalisatie met zich
mee dat een kwestie pas op de agenda wordt gezet als het in formele zin als
probleem wordt gesignaleerd. In dit geval duidt contingentie, of exacter gezegd
congruentie, dus op het determinerend effect van de organisatiestructuur op het
besluitvormingsproces.
Miller (1987) borduurt in zijn empirisch onderzoek naar strategievorming op
deze lijn voort. Hij gaat ervan uit dat de organisatiestructuur van
invloed kan zijn
op de informaiiestroom en de interactie tussen de deelnemers aan het proces. Het
besluitvormingsproces kan op zijn beurt weer van invloed zijn op de structuur
van de organisatie. Dit kan resulteren in een congruentie tussen organisatiestructuur en besluitvormingsproces die positief kan uitwerken op het succes van de
organisatie. Het besluitvormingsproces wordt gezien in termen van volledigheid
van zoek- en analyse-acties, mate van interactie en mate waarin de uitkomsten
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gedurfd zijn. Met gedurfdheid van de beslissing wordt verwezen naar de mate
waarin de beslissing proactief is en de risico's die de beslissing met zich meebrengt. Uit het onderzoek komt naar voren dat formele integratie positief samen
hangt met de volledigheid van de zoek- en analyse-acties en mate van interactie.
Decentralisatie hangt positief samen met de mate van interactie, en gedurfdheid
van de beslissingen. De afstemming tussen formele integratie en interactie en
tussen decentralisatie, complexiteit en zoek- en analyse processen zijn van belang
voor het succes van de organisatie. De gevonden verbanden zijn sterker bij grote

innovatieve organisaties.
In een volgend onderzoek (Miller, DrOge & Toulouse, 1988) is deze relatie
verder onderzocht, maar dit keer zijn er meer determinanten meegenomen. Naast
organisatiestructuur wordt ook de rol van andere contingentievariabelen onderzocht. Hierbij gaat het om omgeving, het persoonskenmerk 'prestatiemotivatie'
en organisatiegrootte. Deze variabelen worden niet alleen van invloed geacht op
het strategievormingsproces, maar ook op de inhoud van de strategie in termen
van innovatie. De relaties worden in onderlinge samenhang onderzocht, maar er
wordt geen relatie gelegd met het resultaat. Dit onderzoek lijkt erop te wijzen dat
de zoek- en analyseacties (rationaliteit) tijdens het proces de organisatiestructuur
beinvloeden, maar niet omgekeerd.
Koopman en Pool (199Ob, 1992) benaderen de gedachte dat structuur en besluitvormingsproces op elkaar afgestemd zijn in termen van configuraties. Zij onderscheiden vier manieren van besluitvorming: het neo-rationele model, bureaucratisch model, arena model, open-eind model. De contextfactoren type omgeving,
type kwestie, kenmerken van de besluitvormers en type organisatie worden gerelateerd geacht aan het type besluitvormingsproces. We concentreren ons hier op
de relatie tussen organisatiestructuur en het besluitvormingsproces. De organisatiestructuur in termen van Mintzberg (1979) wordt dan verondersteld te corres-

ponderen met een bepaald besluitvormingsproces.
De verschillende besluitvormingsmodellen kenmerken zich dan op vier procesdimensies: centralisatie, formalisatie, informatie en confrontatie. Met centralisatie
wordt verwezen naar de betrokken partijen en hun invloed. Formalisatie verwijst
naar de mate van formeel overleg en het vasthouden aan bestaande regels en
procedures. Met informatie wordt gedoeld op de gebruikte informatie en met
confrontatie tenslotte, wordt verwezen naar de mate van conflict en de manier
van oplossen hiervan. Het neo-rationele model van besluitvorming, dat gekenmerkt wordt door met name een hoge centralisatie graad en geringe formalisatie
en confrontatie past dan bij een simpele structuur. Het bureaucratisch model, dat
met name gekarakteriseerd wordt door hoge formalisatie en centralisatie en
geringe confrontatie, gaat samen met een bureaucratische organisatiestructuur.
Het arena model, dat zich met name kenmerkt door een geringe centralisatie en
informatie maar hoge confrontatie, past bij de professionele bureaucratic van
Mintzberg. Het open-eind model, dat met name een geringe centralisatie en
formalisatie maar veel confrontatie kent, gaat samen met Mintzberg's adhocratie.
Het besluitvormingsproces wordt dus gezien als onderdeel van een bepaald type
organisatie en correspondeert dan vanzelfsprekend met de organisatiestructuur.
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Deze gedachte corre<pondeert met de
idee dat organisatiestructuur gezien kan
worden als een vastgelegde vorm van besluitvorm
ing.

Concluderend wordt met contingentie tussen besluitvormingsstructuur en besluitvormingsproces gedoeld op een congruentie tussen organisatiestructuur en be-

sluitvormingsproces. Aspecten van organisatiestructuur worden weerspiegeld in
de besluitvormingsprocessen en omgekeerd weerspiegelt de organisatiestructuur
de manier waarop besluitvormingsprocessen
verlopen. In dit geval is de congruentie gebaseerd op wederzijdse beinvloeding: een structuur biedt zo haar
beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van de aanpak van het besluitvormingsproces, en kenmerken van het besluitvormingsproces bernvloede
n op hun beurt
aspecten van de organisatiestructuur. De congruentierelatie wordt zelden in
verband gebracht met het resultaat. Er is dus niet altijd
sprake van contingentie
in termen van Drazin & Van de Ven (1985). Een relatie met het resultaat kan
echter wel toegevoegd worden. Deze is dan gebaseerd
op de veronderstelling dat
een congruentie tussen structuur en proces dermate effectief en/of efficient is dat
deze zich vertaalt in het resultaat: meer congruentie zou leiden tot betere resultaten.

Bij contingentie tussen organisatiestructuur en besluitvormingsproces is niet
direct sprake van een organisatie-intern of organisatie-extern
perspectief. Welk
perspectief gehanteerd wordt, is afhankelijk van wat er precies bekeken wordt.

Als het gaat om hoe het proces van wederzijdse beYnvloeding tussen besluitvormingsproces en organisatiestructuur verloopt, is er sprake van een organisatieintern perspectief. Wordt er echter gekeken naar de mate waarin een bepaalde
organisatiestructuur samengaat met een bepaald besluitvormingsproces en de
weerslag hiervan op de effectiviteit van de organisatie, dan is er meer sprake van
een organisatie-extern perspectief.

3.5.4

Contingentie-onderzoek naar organisationele bestuitvorming:

analyseniveau, variabelen en type relatie
Contingentie bij organisationele besluitvorming blijft, zoals we hierboven hebben
gezien, vaak beperkt tot congruentie: de uitkomsten worden vaak niet in verband
gebracht met de congruentie tussen proces- en contingentievariabelen. Bij de
congruentierelatie gaat het erom dat in het besluitvormingsproces goed wordt
omgegaan met zowel de beperkingen als de specifieke eisen van de situatie. Om
welke kenmerken van de situatie en het besluitvormingsproces
het dan gaat, is,
zoals we hebben gezien, afhankelijk van de invulling die
gekozen wordt. In
paragraaf 3.3 hebben we geconstateerd dat bij de invulling van contingentie het
analyseniveau, de variabelen en het type relatie de nodige aandacht vragen. We
staan hierbij daarom nog even stil.

Het analyseniveau
Bij contingentie gaat het om drie elementen: het besluitvormingsproces, de contingentievariabelen en de resultaten. De analyseniveaus van deze drie elementen
kunnen verschillen afhankelijk van de gekozen invulling van de
contingentiebena66

dering. Naast het analyseniveau is ook belangrijk welk type data wordt verzameld: gaat het om meer 'subjectieve' data, bijvoorbeeld om percepties van besluitvormers, of gaat het om meer 'objectieve' data, zoals kenmerken van de
omgeving die los van de besluitvormers worden vastgesteld? De analyseniveaus
en het type data dat gebruikt wordt, zijn afnankelijk van de specifieke vragen die
worden gesteld. Hieronder illustreren we dit aan de hand van contingentie met
twee van de besproken contingentievariabelen: type kwestie en omgeving.
Het onderzoek naar de contingentievariabele 'kwestie' is, zoals we gezien hebben, sterk gericht op een organisatie-intern perspectief. Nagegaan wordt hoe de
besluitvormers kenmerken van de kwestie percipieren en het besluitvormingsproces hierop afstemmen. Het resultaat van het besluitvormingsproces is dan afhankelijk van de afstemming van het proces op de kwestie. Bij deze invulling wordt
in de onderzoeken veelal voor het analyseniveau 'besluit' gekozen. Er wordt dan
gekeken hoe het besluitvormingsproces is afgestemd op kenmerken van de besluitvormingskwestie en hoe deze afstemming van invloed is op het resultaat van
het besluitvormingsproces. Om recht te doen aan een subjectief organisatie-intern
perspectief moet de data worden verzameld op het niveau van de besluitvormers.
Zo wordt in beeld gebracht hoe besluitvormers het besluit percipieren. Een voorbeeld hiervan is het Bradford-onderzoek (Hickson et al., 1986). In dit onderzoek
is het resultaat niet onderzocht. Als echter wel resultaatvariabelen worden meegenomen, dan is het dataverzamelingsniveau afhankelijk van de vraag om welke
resultaten het gaat. Gaat het om 'subjectieve' resultaten als tevredenheid of gaat
het om meer 'objectieve' resultaten zoals het verminderen van de kosten? Het is
echter ook mogelijk het resultaat van de afstemming tussen de kwestie en het
proces op een ander niveau, bijvoorbeeld dat van 'de organisatie' te specificeren.
Er is dan sprake van een cross-level model (Rousseau, 1985). Hiermee wordt
dan de vraag beantwoord of een afstemming zoals de besluitvormers deze zien
tussen de kwestie en het proces. ook leidt tot goede organisatieresultaten.
Naast het besluitniveau zou echter ook het niveau van de besluitvormers gebruikt
kunnen worden. Dit niveau sluit immers goed aan bij het organisatie-interne
perspectief. Er wordt dan nagegaan hoe (groepen) besluitvormers het besluitvormingsproces in verband brengen met de kwestie. Bij het door ons besproken
onderzoek ten aanzien van de contingentievariabele 'kwestie', wordt dit analyseniveau echter niet gebruikt. Ook is het mogelijk het niveau van 'de organisatie'
te gebruiken. Dan gaat het om de vraag in hoeverre organisatieresultaten afhankelijk zijn van de manier waarop binnen een organisatie de besluiten afgestemd
worden op de kwesties. Ook dit analyseniveau is in de besproken onderzoeken
niet gehanteerd.

Bij onderzoek naar de contingentievariabele 'omgeving' staat de effectiviteit van
de organisatie in een bepaalde omgeving centraal. Hierbij kan een organisatieextern perspectief, een organisatie-intern perspectief, een mix van beide worden
gehanteerd. Bij een organisatie-extern perspectief gaat het om de vraag bij welke
vastgestelde kenmerken van de omgeving een bepaald besluitvormingsproces tot
effectievere organisatieresultaten leidt. Bij een organisatie-intern perspectief gaat
het om hoe deelnemers aan het proces de omgeving percipieren en op basis van
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deze perceptie het besluitvormingsproces aanpassen om effectief te zijn. Op'.'al
lend is dat veel contingentieonderzoek naar de invloed van de
omgeving uitgaat
van een meer organisatie-extern perspectief. Ook bij dit type onderzoek wordt
vaak het analyseniveau 'besluit' genomen. Er wordt dan veelal nagegaan in
hoeverre bij een goede prestatie van de organisatie het verloop van een besluitvormingsproces afgestemd is op de omgeving. Het is echter de vraag in hoeverre
dit ook terecht is. Er wordt zo immers gekeken of de afstemming van dan besluit
op de omgeving samengaat met een goede prestatie van de organisatie. Maar,
kan wel worden gesteld dat de prestatie van de
organisatie afhankelijk is van de
afstemming van 66n besluitvormingsproces op de oingeving? Het ligt eerder voor
de hand te veronderstellen dat de prestatie van de organisatie afhankelijk is van
de afstemming van alle (of veel) belangrijke besluitvormingsprocessen op de
eisen van de omgeving. In dit laatste geval zou beter het niveau 'de
organisatie'
gehanteerd kunnen worden. Bij het onderzoek van Miller en collega's, waarin
veelal een organisatie-extern perspectief wordt
gehanteerd, zien we dat inderdaad
wordt gekeken naar de strategische besluitvorming van een
organisatie in het
algemeen (Miller & Friessen, 1983; Miller, 1987; Miller & Toulouse, 1988).
Een andere benadering vinden we bij Fredrickson en
collega's. Zij onderzoeken
besluitvorming aan de hand van een scenario van een besluitvormingsproces over
een belangrijke kwestie (Fredrickson & Mitchell, 1984; Fredrickson,
1984;
Fredrickson & Iaquinto, 1989). Sleutelinformanten moeten aan de hand van een
besluitvormingsscenario aangeven hoe het besluitvormingsproces in hun organisatie zou verlopen. Hoewel hier gekozen wordt voor het
analyseniveau 'besluitvormingsproces', kan dit toch door het hypothetisch karakter van de data opgevat
worden als indicator voor de meer algemene manier van besluitvorm
ing binnen
de organisatie. Er wordt immers niet nagegaan hoe 'de besluitvorming' is gelopen, maar hoe meer in het algemeen besluitvorming in de organisatie zou kunnen
verlopen. Deze meer algemene indicatie kan dan goed in verband worden gebracht met de prestatie van de organisatie.
In sommig onderzoek worden diverse analyseniveaus onderscheiden. Eisenhardt
(1989) onderscheidt bijvoorbeeld naast het besluitniveau ook de analyseniveaus:
organisatie en managementteam. Bij het gebruik van meerdere analyseniveaus
moet duidelijk aangegeven worden wat er precies op welk
analyseniveau wordt
onderzocht. In het onderzoek van Eisenhardt gebeurt dit niet altijd even
goed.

De variabelen
De onderzoeken op gebied van besluitvorming lopen nogal uiteen wat betreft de
betrokken besluitvormingsaspecten. Onderzoeken die gebaseerd zijn op de tweedeling rationele-incrementele processen onderscheiden doorgaans alleen zoek- en
analyse-acties en inrichting van het besluitvormingsproces. Andere onderzoeken
betrekken hier ook de aspecten 'gedrag tijdens de besluitvorming' en 'dynamiek'
bil.

Maar niet alleen de onderscheiden aspecten van de diverse concepten verschillen.
De variabelen worden in de onderzoeken niet altijd onder een zelfde construct
geplaatst. Zo is de snelheid van besluitvorming (duur van het proces) in het
onderzoek van Hickson et al. (1986) een aspect van het
besluitvormingsproces,
maar in het onderzoek van Judge & Miller (1991) een uitkomstvariabele. Een
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ander voorbeeld hiervan vinden we bij de onderzoeken van Miller en collega's.
De variabele 'liaison devices' wordt in het ene onderzoek gezien als
aspect van

de organisatiestructuur, een contingentievariabele (Miller & Friessen, 1983),
maar wordt in een later onderzoek geplaatst onder rationaliteit, en wordt hiermee
dus als aspect van de besluitvorming gezien (Miller & Toulouse, 1988). Het
laatste voorbeeld illustreert dat de scheidslijnen tussen de begrippen vaag kunnen
zijn. Politiek gedrag maakt in de onderzoeken van bijvoorbeeld Papadakis, Lioukas & Chambers (1998) en Dean & Sharfman (1996) deel uit van het besluitvormingsproces. Bij Hickson et al. (1986) daarentegen, wordt politieke geladenheid
gezien als aspect van de besluitvormingskwestie. Hoewel deze begrippen niet
geheel overeenkomstig geoperationaliseerd zijn, overlappen ze weI enigszins.
Ondanks al deze verschillen in de onderscheiden variabelen, zijn er ook de nodige overeenkomsten. Zo worden in vrijwel al het onderzoek de besluitvormingsaspecten 'zoek- en analyse-acties' en 'inrichting van het besluitvormingsproces'
onderscheiden. Ook grijpt het recentere onderzoek vaak terug op constructen
en/of operationalisaties uit eerder onderzoek (bijvoorbeeld Papadakis, Lioukas &
Chambers, 1998; Dean & Sharfman, 1996). Dit is echter niet voldoende; wil er
meer vooruitgang worden geboekt op het onderzoeksterrein, dan zal meer duidelijkheid moeten komen over de status van de verschillende aspecten.
Tot slot wordt in het onderzoek naar besluitvormingsprocessen vrij weinig aandacht gegeven aan de invloed die het specifiek besluitvormingsthema, oftewel de
inhoud van het besluit, kan hebben. Aangezien de inhoud het proces en haar uitkomsten kan beinvloeden lijkt meer kennis hierover op zijn plaats (bijvoorbeeld
Huff & Reger, 1987; Hickson et al., 1986).

De relaties
Het perspectief dat gehanteerd wordt blukt samen te gaan met het type relatie dat
wordt onderzocht. Zo is er binnen een organisatie-extern perspectief altijd sprake
van een congruentierelatie die in verband wordt gebracht met een criterium: de
prestatie van de organisatie. De relatie wordt over het algemeen gedefinieerd als
een interactierelatie of modererende relatie waarvan alleen de sterkte wordt
onderzocht. Fredrickson & Iaquinto (1989) gaan er bijvoorbeeld van uit dat
volledigheid van zoek- en analyseprocessen samengaat met een goed resultaat bij
organisaties in een stabiele omgeving, maar bij organisaties in een instabiele
omgeving niet.
In onderzoek waarin een organisatie-intern perspectief wordt gehanteerd, zien we
dat er nauwelijks oog is voor een relatie met uitkomsten. Niet contingentie, maar
congruentie staat dan centraal. De congruentierelatie wordt vaak gedefinieerd in
termen van matching. Zo onderzoeken bijvoorbeeld Miller & Toulouse (1988) in
hoeverre er een relatie bestaat tussen het besluitvormingsproces en contingentievariabelen aan de hand van correlatie-analyses tussen paren variabelen. Soms
wordt echter uitgegaan van een systeembenadering en wordt er met behulp van
cluster- en/of discriminantanalyses nagegaan of er sprake is van zogenaamde
gestalts (Hickson et al., 1986; Pool, 1990). Opvallend is dat als er dan aandacht
wordt gegeven aan het resultaat, dit veelal gebeurt in termen van directe in plaats
van conditionele verbanden, waarnaar contingentie verwijst.
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Verder word: er weinig gebruik gemaakt van rivaliserenile modellen. E611 vati de
weinige voorbeelden treffen we aan in het DIO-onderzoek (Heller et al., 1988)
naar operationele besluitvorming. Hierin worden verschillende modellen onderzocht die betrekking hebben op de relaties tussen participatie, benutten van kennis en vaardigheden en satisfactie.
Afgezet tegen de mogelijke relaties die in paragraaf 3.3 werden genoemd, kan
geconstateerd worden dat bij contingentie bij besluitvorming slechts een beperkt
aantal mogelijke relaties wordt uitgewerkt en onderzocht. Ook wordt weinig
gewerkt met rivaliserende modellen en blijft in veel onderzoek dat cross-sectioneel is, het procesverloop in de tijd onderbelicht.

3.5.5

Contingentie bij organisationele bestuitvorming: naar een keuze
jan perspectief

In dit hoofdstuk zijn we nagegaan hoe de contingentiebenadering aankijkt tegen
het verloop van besluitvormingsprocessen en de relatie tussen het besluitvormingsproces en het resultaat. De contingentiebenadering gaat ervan uit dat het
besluitvormingsproces resulteert uit het omgaan met eisen, mogelijkheden en
beperkingen. Afhankelijk van de contingentievariabele in kwestie wordt dan een
nadere invulling gegeven aan de eisen, mogelijkheden en beperkingen. Daar
waar de focus gericht is op hoe besluitvormers de eisen, mogelijkheden en beperkingen van de situatie inschatten, staat een contingentievariabele als het type
besluitvormingskwestie centraal. Is de focus echter gericht op hoe via het besluitvormingsproces effectief wordt omgegaan met meer 'objectieve eisen', dan staat
een contingentievariabele als het type omgeving centraal.
In ons onderzoek zijn we, zoals we in hoofdstuk t hebben aangegeven, geinteresseerd in het perspectief van de besluitvormers: hoe kijken besluitvormers tegen
de zaken aan en hoe bernvloedt dit hun handelen. We kiezen daarom in ons
onderzoek voor een organisatie-intern perspectief. Omdat bij dit perspectief het
type kwestie een belangrijke contingentievariabele is, richten wij ons op deze
variabele. Bovendien biedt onderzoek naar deze contingentievariabele de mogelijkheid in te gaan op een aantal nog onbeantwoorde vragen. Het gaat hierbij
allereerst om de voor ons belangrijke vraag naar de conditionele relatie tussen
uitkomsten en de afstemming tussen proces en kwestie. Daarnaast gaat het om de
mogelijkheid die ons onderzoek door zijn focus op het thema arbeidstijden biedt,
om in te gaan op een mogelijk verband tussen proces en inhoud van het besluit.
Onze keuze valt dan op het onderzoeksmodel van de Bradfordgroep (Hickson et
al., 1986). Dit model, het Bradford-model, waarin allerlei aspecten van besluitvorming worden betrokken, is gebaseerd op een grootschalig onderzoek. Het
model is echter niet systematisch verder onderzocht.In vervolgonderzoek kunnen
de vragen die dit model oproept nader warden bekeken. Ean vraag die gesteld
kan worden, richt zich op de aspecten complexiteit en politieke geladenheid, die
worden gebruikt voor het onderscheiden van de verschillende kwesties. Met
name bij een construct als politieke geladenheid kan worden afgevraagd of dit
niet eerder als aspect van het proces moet worden aangemerkt. Een ander vraagteken kan geplaatst worden bij de verschillende processen die worden onder-
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scheiden. Het is de vraag in hoeverre deze processen ook gevonden worden in
een onderzoek naar een specifiek besluitvormingsthema als dat van atr-en. Tot
slot wijzen wij erop dat in het onderzoek van Hickson et al. (1986) operationalisaties plaats vinden aan de hand van telkens 6dn vraag; er zijn geen multiple item
schalen gebruikt. Wij zien dan ook mogelijkheid tot verbetering van het meetinstrument.
Nu de basis van ons onderzoeksmodel is gekozen, kan ons onderzoeksmodel in
het volgende hoofdstuk verder worden uitgewerkt.
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4 Onderzoeksmodel, onderzoeksvragen
en hypothesen

In dit onderzoek verklaren we het verloop van besluitvormingsprocessen over atr-en
aan de hand van de complexiteit en de politieke geladenheid van de atr-kwestie die op
tafel ligt. Het resultaat van het besluitvormingsproces verklaren we op twee verschillende manieren. Allereerst gaan we na in hoeverre een afstemming tussen het type
kwestie en het procesverloop de resultaten kan verklaren. Ten tweede gaan we na in
hoeverre het resultaat kan worden verklaard door de aandacht die wordt gegeven aan
de wijze waarop het veranderingsproces wordt aangepakt. Het gaat hierbij om zaken
als participatie en het benutten van kennis en vaardigheden, die in hoofdstuk 2 zijn
behandetd. Dit onderzoeksmodel en de onderzoeksvragen lichten we in paragraaf 4.1

toe. De hypothesen komen daarna in paragraaf 4.2 aan de orde.

4.1

Het onderzoeksmodel en de onderzoeksvragen

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben aangegeven, gebruiken we het zogenaamde Bradford-model van Hickson et al. (1986) ter verklaring van het verloop
van besluitvormingsprocessen. Dit model gaat ervan uit dat besluitvormers het
besluitvormingsproces afstemmen op hun beoordeling van de kwestie in termen
van complexiteit en politieke geladenheid. De eerste probleemstelling 'hoe verloopt de besluitvorming over verschillen(ie atr-kwesties' onderzoeken we op
basis van dit model aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:
1 Zijn er verschillende typen atr-kwesties te onderscheiden op basis van politieke geladenheid en complexiteit?
2 Verlopen besluitvormingsprocessen over atr-kwesties op een wijze zoals in het
Bradford-model van Hickson et al. (1986) wordt verondersteld?
Het onderzoeksmodel geven we weer in figuur 4.1.1. Voor de bovengenoemde
twee onderzoeksvragen zijn box 1 en box 2 van belang. We gaan er, zoals gezegd, vanuit dat het besluitvormingsproces (box 2) wordt afgestemd op de beoordeling van de besluitvormingskwestie (box 1). In het model van Hickson et al.
(1986) staat dan ook een pijl van besluitvormingskwestie naar besluitvormingsproces. Aangezien wij de afstemming tussen de besluitvormingskwestie en het
besluitvormingsproces zien als een proces waarbij met name de politieke geladenheid van de kwestie en het proces elkaar wederzij(is in de tijd beYnvloeden,
plaatsen we tussen box 1 en box 2 een pijl die naar beide kanten wijst.
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Figitur 4.1.1 Hct onderzoeksmod€l

Box 1
Kenmerken kwestie

Box 2

Box 3

Proces

Uitkomsten

TYPE KWESTIE

PROCESVERLOOP

UITKOMSTEN

complexiteit
- ernst en reikwijdte

zoek- en analyse acties
- aantal informatiebronnen
- kwaliteit van
informatiebronnen
- diversiteit van
informatiebronnen
gemak achterhalen
informatie

roosters

gevolgen
- zeldzaamheid besluit
- diversiteit betrokken
belangen
- consequenties voor
latere beslissingen.

++

politieke geladenheid
- totate en extern
uitgeoefende invloed
richting uitgeoefende

inrichting

invloed
- invloedsverschil

-

- formeel overleg
- informeel
-

overleg
onderhandelingsruimte
autorisatieniveau

tussen partijen
- mate van conflict

hiervan op:
te¥redenheid
- met proces
- met uitkomsten

verbetering
personeel
- bezwaarlijkheid
van het rooster
- gezondheid &
welzijn
- aansluiten

bij mening
medewerkers

dynamiek
- duur van het proces
vertragingen
- versnellingen
onderbrekingen
belemmeringen

PROCESONDERHOUD
- participatie
-benutten kennis &
vaardighedcn

- motivatic voor verandering
- samenwerking
- informatievooniening
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en de beoordeling

-

verbetering
organisatle
- aansluiting op
de vraag

-werk
- bezetting
regelgeving
- aansluiten bij
mening leiding

Het besluitvormingsproces (box 2) wordt gezien in termen van zoek- en analysevariabelen (aantal, kwaliteit en diversiteit van informatiebronnen, het gemak
waarmee informatie achterhaald wordt), inrichtingsvariabelen (formeel overleg,
informeel overleg, onderhandelingsruimte, autorisatieniveau) en dynamiek variabelen (duur, vertragingen, versnellingen, onderbrekingen en belemmeringen). De
besluitvormingskwestie (box 1) wordt, evenals in het onderzoek van de Bradfordgroep, gezien in termen van politieke geladenheid en complexiteit. Politieke
geladenheid verwijst naar: de mate van totale en extern uitgeoefende invloed, de
mate waarin invloed in dezelfde richting wordt uitgeoefend en de grootte van het
verschil tussen de invloedspartijen. Verder wordt ook de mate van conflict hiertoe gerekend. Deze variabele wordt in het besluitvormingsonderzoek van Hickson et al. ( 1986) niet als zodanig meegenomen, maar is door ons toegevoegd.
We komen hier later nog op terug. Complexiteit verwijst naar: de ernst en reikwijdte van de gevolgen van het besluit, de zeldzaamheid van het besluit, de
diversiteit van de betrokken belangen en de consequenties voor latere beslissingen. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de operationalisaties.

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, richt het onderzoek van de
Bradford-groep zich nauwelijks op de uitkomsten van het besluitvormingsproces.
Hickson & Miller (1992) geven zelfs aan dat de uitkomsten niet gerelateerd
hoeven te zijn aan het proces. Omdat wij in ons onderzoek geinteresseerd zijn in
het resultaat en in mogelijke verklaringen hiervan, breiden we het onderzoeksmodel uit met uitkomsten van het besluitvormingsproces (box 3) en variabelen
die deze uitkomsten mogelijkerwijze kunnen verklaren (box 2, donker blok). In
hoofdstuk 2 is een aantal variabelen uit de prescriptieve literatuur naar voren
gekomen die van belang zouden zijn voor een goed resultaat van het veranderingsproces. Met name participatie zou een belangrijke rol spelen. Gezien deze
constatering, vullen we het Bradford-model van Hickson et al. (1986) aan met
het DIO-model van Heller et al. (1988). In dit laatste model staat de invloed van
de verschillende partijen tijdens het besluitvormingsproces centraal in relatie tot
de uitkomsten van het besluitvormingsproces. De in het DIO-onderzoek onderscheiden variabele invloed van de diverse in- en externe partijen evenals de
contingentievariabele 'conflict' zouden in termen van het model van Hickson et
al. (1986) beschouwd kunnen worden als aspecten van de politieke geladenheid.
Waar in het Bradford-model de relatie centraal staat tussen politieke geladenheid
en allerlei aspecten van het besluitvormingsproces, staat in het DIO-onderzoek
juist de relatie met de uitkomstvariabelen centraal. De beide modellen lijken
elkaar dus goed aan te vullen.
Bovendien verwijzen enkele variabelen uit het DIO-model naar variabelen die in
paragraaf 2.4 worden genoemd als belangrijke elementen voor een goed procesverloop. Dit geldt allereerst voor de DIO-variabelen 'invloed van medewerkers'
en 'benutten van kennis en vaardigheden'. Hiermee wordt naar participatie en
variabelen die de werking hiervan bepalen, verwezen (zie 2.4.2). Daarnaast geldt
dit ook voor de DIO-variabele 'mate van acceptabel zijn van de oplossing' die
lijkt te verwijzen naar de variabele 'motivatie voor verandering'. Het besluitvormingsmodel van Hickson et al. (1986) vullen we daarom aan met enkele variabe75

ien uit het DIO-model. Politieke geladenheid wordt aangevuld met de DIO-variabele 'mate van conflict'. Daarnaast wordt het
besluitvormingsproces aangevuld
met variabelen die verwijzen naar de
mate van procesonderhoud (figuur 4.1.1
box 2 donker blok). Dit zijn variabelen die met name in de prescripti
eve literatuur als belangrijk worden gezien voor de wijze
het
waarop
veranderingsproces
wordt aangepakt (paragraaf 2.4.1). Hieronder worden de DIO-variabelen
'participatie'i, 'benutten van kennis en vaardigheden" en 'motivatie voor verande3
ring' gerekend, alsmede de in 2.4.1 genoemde variabelen 'aspecten van informatievoorziening' en 'samenwerking'.

In het vorige hoofdstuk hebben we aangegeven dat de uitkomstvariabelen die
onderscheiden worden, afhankelijk zijn van het
perspectief dat gehanteerd wordt
en de bijbehorende vragen. In het door ons
gekozen

perspectief gaat het er om

hoe de besluitvormers het besluitvormingsproc
es gestalte geven aan de hand van
hun perceptie van de kwestie. Wij stellen dan de vraag hoe de besluitvormers en

de medewerkers op wie het besluit, de atr, van toepassing is, nu eigenlijk de
directe uitkomsten van het besluitvormingsproces, de roosters, beoordelen. Het
gaat hierbij om een beoordeling van het besluitvormingsproces en haar resultaat
in termen van satisfactie en in termen van de mate waarin de atr verbeteringen
oplevert voor de organisatie en de medewerkers. Bij verbeteringen voor de organisatie gaat het om verbeteringen die direct gerelateerd kunnen worden aan de
doelen van een atr-verandering. Het gaat hierbij om het tegemoet komen aan de
vraag naar producten of diensten, de eisen die het werk aan de atr stelt, de bezetting, de regelgeving en de mening van de leidinggevenden. Bij verbeteringen
voor de medewerkers concentreren we ons op verbeterin
gen voor de ervaren
gezondheid en welzijn.
Nu het gehele onderzoeksmodel is gespecificeerd,
gaan we in op de probleemstelling: 'Hoe zijn de uitkomsten van de besluitvorming in verband te brengen
met het besluitvormingsproces?'
We onderzoeken deze probleemstelling aan de hand van twee alternatieven.
Allereerst gaan we na in hoeverre de uitkomsten afhankelijk zijn van een 'goede
afstemming' tussen kwestie en procesverloop zoals de Bradford-onderzoeken dit
aangeven. Wat onder 'goede afstemming' moet worden verstaan komt in paragraaf 4.2.1 aan de orde.

1

Participatie verwijst naar de mate waarin de medewerkers die bij het proces betrokken zijn, vinden dat zij invioed hebben op de besluitvorming. Dit wordt onderscheiden van de beoordeling die
de besluitvormers (sleutelinformanten) geven van de invloed van de verschillende
behoeve van de 'politieke geladenheid' van de kwestie.

partijen ten

2 In het DIO-onderzoek werd benutten van kennis en vaardigheden
aanvankelijk als uitkomstvariabele gezien. De onderzoeksresulaten wezen echter meer in de richting van een determinerend
effect op de resultaten. Daarom plaatsen we deze variabele onder procesvariabelen.

3 Motivatie voor verandering plaatsen we hier onder de
procesvariabelen. Wij zien dit als iets dat
zich in de loop van het veranderingsproces ontwikkelt. Deze variabele kan echter ook gezien
worden als resultante van het besluitvormingsp
roces en zou dan meer als resultdatvariabele kunnen
worden opgevat.
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Daarnaast gaan we na in hoeverre de uitkomsten afhankelijk zijn van het procesonderhoud. Hierbij onderzoeken we twee mogelijkheden: een lineaire samenhang
en een conditionele samenhang. In dit laatste geval gaan we uit van een contingentiemodel waarbij het type kwestie als contingentievariabele wordt beschouwd.
We veronderstellen dan dat de uitkomsten van het proces afhankelijk zijn van de
afstemming tussen procesonderhoud en type kwestie.
De probleemstelling: 'Hoe zon de uitkomsten van het besluitvorming in verband
te brengen met het besluitvormingsproces?' wordt in dit onderzoek dus beantwoord aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:
de uitkomsten van de besluitvorming afhankelijk van een
goede afstemming tussen het type kwestie en het besluitvormingsproces?
4 In hoeverre bestaat er een lineaire relatie tussen de uitkomsten van de besluitvorming en de procesonderhoudsvariabele,0
5 In hoeverre zijn de uitkomsten van de besluitvorming afhankelijk van de afstemming tussen het type kwestie en de procesonderhoudsvariabelen'!

3 In hoeverre zijn

In de volgende paragraaf komen we op grond van een uitwerking van de theoretische veronderstellingen tot hypothesen.

4.2 Hypothesen
4.2.1

Hypothesen over het procesverloop

Het Bradford-model (Hickson et al., 1986) veronderstelt dat het procesverloop
afhankelijk is van het type kwestie in termen van politieke geladenheid en complexiteit. Op basis van deze twee dimensies kunnen drie typen kwestie worden
onderscheiden: explosieve ('draaikolk') kwesties, beheersbare kwesties en bekende kwesties. Het type kwestie wordt in het Bradford-onderzoek in verband gebracht met een bepaald procesverloop in termen van dispersie en discontinuiteit.
De mate van dispersie wordt met name geassocieerd met inrichtingsaspecten van
het besluitvormingsproces zoals het type overleg en het niveau waarop besloten
wordt. De mate van discontinuYteit wordt met name bepaald door de dynamiek
van het proces. Het gaat hierbij om zaken als de duur van het proces, vertragingen, belemmeringen en onderbrekingen. Daarnaast spelen bij beide dimensies
ook zoek- en analyse-processen, in het bijzonder het informatiegebruik, een rol.
Overigens wordt het proces niet omschreven in termen van politiek gedrag;
politieke geladenheid wordt immers als aspect van de kwestie gezien.
In het Bradford-onderzoek worden personele kwesties gezien als weinig tot matig
complexe kwesties die matig tot zeer politiek geladen kunnen zijn. Atr-kwesties
die als personele kwesties gezien kunnen worden zouden dus met name bekend
tot explosief zijn. Als we er echter vanuit gaan dat er zeer verschillende atrkwesties mogelijk zijn, dan kunnen we in principe vier typen atr-kwesties onderscheiden:
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• explosieve kwesties die zeer politick geladen en complex en zijn,
• beheersbare kwesties die weinig politiek geladen maar
complex zijn;
• bekende kwesties die politiek geladen maar weinig
complex zijn en
• routinematige kwesties die weinig politiek geladen en
weinig complex zijn.

Aangezien wij ons hier, zoals gezegd, richten op de meer ingrijpende besluiten
ligt het niet voor de hand dat wij in onderzoek routinematige kwesties aantreffen.
Hieronder geven we een overzicht van het verwachte procesverloop bij de verschillende soorten kwesties (zie ook tabel 4.2.1). We geven hierbij voor de volledigheid ook het procesverloop van routine kwesties.
Explosieve kwesties worden gekenmerkt door:

• Veel informatiegebruik.
De informatie is afkomstig uit diverse bronnen en dus niet altijd even makkelijk te krijgen. Het hoge informatiegebruik resulteert uit zowel de complexiteit
van de kwestie als haar politieke geladenheid. Om meer zicht op een complexe kwestie te krijgen is informatie nodig. Dit wordt nog sterker naarmate
er grotere belangen op het spel staan. De verschillende belangenpartijen zullen
hun posities aan de hand van informatie willen versterken. Het hoge informatiegebruik betekent niet dat de informatie ook een goede kwaliteit heeft. Juist
bij complexe en politiek gevoelige zaken zal de informatie sterk in kwaliteit

verschillen.

• Veel (in)formeel overleg.
Om complexe en politiek gevoelige kwesties in goede banen te leiden is een
uitgebreide overlegstructuur noodzakelijk. Die krijgt op formele wijze gestalte
met behulp van bijvoorbeeld projecten en commissies. De politieke gevoeligheid van de materie zorgt echter ook voor veel informeel overleg. Hierin
kunnen bijvoorbeeld meningen gepeild worden of voorstellen worden voorgekookt. Er is dan ook ruimte voor onderhandeling. Aangezien het om een
ingrijpende kwestie gaat, zal de beslissing op het hoogste niveau worden genomen.

• Lange duur en veel dynamiek.
Het besluitvormingsproces kent een verloop met vertragingen, belemmeringen
en versnellingen, en kan ook onderbroken worden. Het proces kent daarom
een lange duur. Het is ook hier weer de combinatie van grote politieke gevoeligheid en complexiteit die ervoor zorgt dat er niet vlotjes naar een besluit toe
kan worden gewerkt. Zo kan informatie bijvoorbeeld op zich laten wachten,
kunnen er zich (onvoorziene) problemen voordoen van technische, maar ook
van relationele aard.
Beheersbare kwesties worden gekarakteriseerd door:
• Beperkt informatiegebruik.
Het aantal verschillende (typen) bronnen dat gebruikt wordt is beperkt en de
informatie is redelijk makkelijk te krijgen. De informatie is van goede constante kwaliteit. Hoewel het om complexe zaken gaat waarvoor informatie
nodig is, gaat het vanwege de geringe politieke geladenheid veelal om minder
controversiele en meer specifieke informatie.
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Tabel 4.2.1 De mogelijke typen bestuitvormingskwestie en hun veronderstelde procesverloop

Explosief

Beheersbaar

Bekend

Routine

ZOEK- & ANALYSE-ACTIES:
-

aantal bronnen

zeer veel

weinig

veel

zeer weinig

kwaliteit

matig

goed

matig-goed

zeer goed

variatie kwalitelt

groot

gering

cnigszins

nlet

-

gemak

moeiluk

makkelijk

makkelijk

zeer makkelijk

-

type infobron

zeer divers

enigszins

emgszins divers

zeer weinig
divers

divers

INRICHTING
-

form overlcg

veel

veet

weinig

zeer weinig

-

inform overleg

zeer veel

weinig

weinig

weinig

weinig

nee

onder hoogste
niveau

middenkader

kort

matig lang

zeer kort

-

onderh

ruimte

- autorisatic mveau

Ja
hoog

ia
hoog

niveau

DYNAMIEK:
-

duur

zeer lang

-

ver[ragingen

ja

weinig

enigszins

nee

- versnellingen

ja

weinig

enigszins

nec

-

onderbrekingen

ja

nee

enigszins

nee

belemmeringen

ja

weinig

enigszins

nee

• Veel formeel overleg.
De complexe kwestie maakt een uitgewerkte formele overlegstructuur noodzakelijk. De geringe politieke geladenheid van de kwestie, zorgt ervoor dat de
kwestie binnen de formele overlegstructuur afgehandeld kan worden en er
weinig noodzaak tot informeel overleg is. Binnen de overlegstructuur is ruimte voor onderhandeling. Het belang van de kwestie zorgt ervoor dat er op het
hoogste niveau besloten moet worden.

• Een gestaag procesverloop van betrekkelijk korte duur.
De inrichting van het besluitvormingsproces, de uitgewerkte formele overlegstructuur, zorgt voor een gestaag verloop waarlangs de zoek- en analyse-processen worden gereguleerd. Aangezien de kwestie weinig controversieel is,
kan het besluitvormingsproces zonder veel vertragingen, belemmeringen of
onderbrekingen binnen korte tijd plaatsvinden.
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Bekendc kwcstie:, wordeii gekenniel ki door:

• Veel informatiegebruik.
De politieke gevoeligheid van de kwestie vraagt om informatie, maar omdat
de kwestie relatief eenvoudig is, is het niet nodig dat er diepgaand naar informatie wordt gezocht. Er wordt daarom veel, maar alleen makkelijk verkrijgbare, informatie gebruikt. De informatie is redelijk goed, maar varieert enigszins in kwaliteit.

• Beperkt formeel en informeel overleg.
De geringe complexiteit van de kwestie maakt een uitgewerkte formele overlegstructuur overbodig. De zaak kan in een beperkte formele overlegstructuur
afgehandeld worden. Daarnaast kan er, gezien de politieke gevoeligheid van
de kwestie, in beperkte mate informeel overleg plaatsvinden. Er is weinig
ruimte voor onderhandeling. Het besluit vindt niet op het hoogste niveau
plaats: het is hiervoor niet belangrijk genoeg.

• Een procesverloop met een gemiddeld lange duur en enige mate van
dynamiek.
De politieke geladenheid van de kwestie kan zorgen voor wat vertragingen,
belemmeringen of onderbrekingen. Maar aangezien de zaak niet echt complex
is, zal dit beperkt blijven. Het besluitvormingsproces duurt hierdoor niet zo
lang.

Routine kwesties tot slot, worden gekarakteriseerd door:
• Weinig informatiegebruik.
De informatie die wordt gebruikt is van goede, constante kwaliteit. Voor
dergelijke weinig complexe, niet erg controversille zaken is maar weinig

informatie nodig.
• Zeer beperkt (in)formeel overleg.
De geringe complexiteit en politieke geladenheid van de kwestie maakt dat er
met zeer weinig formeel overleg kan worden volstaan; informeel overleg is
niet nodig. Er is geen ruimte voor onderhandeling. Het besluit kan op middenmanagement niveau worden afgehandeld.
• Een zeer vlot proces, met een geringe duur.
Aangezien de zaak noch complex noch politiek geladen is, kan het geheel
soepel en in korte tijd worden afgehandeld.
De bovenstaande veronderstellingen staan schematisch weergegeven in tabel
4.2.1.

Hoewel we hadden verwacht, alle genoemde kwesties, met uitzondering van de
routine kwesties, in ons onderzoek aan te treffen, zijn deze niet door ons gevonden. In hoofdstuk 6 gaan we hier verder op in. Naast 'beheersbare' kwesties,
vinden we met name kwesties die tussen 'beheersbaar' en 'explosief in liggen.
De kwesties zijn op den uitzondering na alle matig complex en differentieren
eigenlijk alleen op 'politieke geladenheid'. Bij deze uitzondering gaat het om een
bekende kwestie die laag op complexiteit scoort. We duiden de overige kwesties
voor het gemak aan als 'weinig politiek geladen', 'matig politiek geladen' en
'politiek geladen' kwesties. Hierbij zijn 'weinig politiek geladen' kwesties hetzelfde als beheersbare kwesties.
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Tabel 4.2.2 De in het onderzoek onderscheiden typen besluitvormingskwestie en hun veronderstelde
procesverloop

'politiek gcladen'

'matig politick

'weinig politiek

kwesties

geladen' kwestics

geladen'

bekende kwesties

(beheersbare)

kwesties

ZOEK- & ANALYSE-ACTIES:
aantal bronnen

veel

matig-veel

weinig

veel

kwaliteit

matig

matig- goed

goed

matig-goed

- variatie kwaliteit

enigszins

gering-enigszins

gering

cnigszins

-

gemak

makkclijk noch
moeilijk

makkelijk

makkelijk

makketi.ik

-

type int'obron

divers

cnigsz ms divers-

enigszins divers

-

enigszins divers

divers

INRICHTING:
- form overleg

veel

veel

veel

weinig

- inform overleg

Vec

cnigszins

weinig

weinig

ja

weinig

hoogste niveau

onder hoogste

-

-

onderh ruimte

ja

autorisatte

hoogste niveau

Ja
hoogste niveau

niveau

niveau

DYNAMIEK:
-

duur

lang

matig-lang

-

vertragingen

emgizins-

emgszins

weinig

entgszins

enigszins

weintg

enigszins

entgszins

nee

emgszins

enigszins

weinig

enigszins

kort

matig-lang

behoorlijk
-

versnellingen

emgszins-

behoorlijk
-

onderbrekingen

enigszins-

behoorlijk
-

belemmeringen

enlgszins-

behoortijk

De eerder gedane veronderstellingen spitsen we toe op de door ons gevonden
kwesties. In tabel 4.2.2 staat het veronderstelde procesverloop van de vier gevonden type kwesties weergegeven.
Zoals de tabel laat zien, verwachten we dat naarmate de kwestie meer 'politiek
geladen' is, er sprake zal zijn van meer informatiegebruik. De informatie zal
echter slechter, minder constant van kwaliteit, en moeilijker te krijgen zijn.
Verder zal naarmate de kwestie meer 'politiek geladen' is, er sprake zijn van
meer informeel overleg en wordt de dynamiek van het proces groter.
De 'weinig politiek geladen' of 'beheersbare' kwesties kennen dus van de vier
typen kwestie het minste informatie gebruik, maar de informatie die wordt ge-
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bruiki is kwalitatief hel beste en het meest constant van kwaliteit. Verder kennen
deze kwesties het minste informele overleg en de grootste dynamiek. De 'politiek
geladen' kwesties daarentegen, kennen het meeste informatie gebruik. De informatie is moeilijk verkrijgbaar, de kwaliteit wisselt sterk, en is over het algemeen
het slechtst. Verder kennen de 'politiek geladen' kwesties van de vier typen
kwestie het meeste informele overleg en de grootste dynamiek. De 'matig politiek geladen' kwesties nemen een middenpositie in. Het verloop van de 'bekende'
kwesties is hiervoor al beschreven. In de tabel is te zien dat de 'bekende' en
'matig politiek geladen' kwesties slechts op enkele punten van elkaar verschillen.
Het gaat hierbij om met name de inrichtingsaspecten. Bij de bekende kwesties zal
minder sprake zijn van onderhandelingsruimte, formeel en informeel overleg en
ook zal het besluit niet op het hoogste niveau worden genomen. Daarnaast zal
men bij bekende kwesties ook iets meer informatiebronnen gebruiken.

4.2.2

De relatie tussen uitkomsten en mate van afstemming tussen procesverloop en kwestie: hypothesen op basis van een contingentiemodel

In hoofdstuk

3 hebben we gezien dat contingentie tussen kwestie en besluitvormingsproces wordt opgevat als congruentie: het besluitvormingsproces moet
inspelen op de eisen, mogelijkheden en beperkingen van de kwestie zoals de
besluitvormers deze zien. Als deze relatie in verband wordt gebracht met het
resultaat van de besluitvorming is er pas sprake van contingentie. Hier onderzoeken we dit. We gaan er dan vanuit dat de uitkomsten van de besluitvorming als
beter worden beoordeeld als er sprake is van congruentie tussen het procesverloop en de kwestie. Met andere woorden:
• besluitvormers zijn tevredener met het proces en het besluit en vinden de
oplossing adequater wanneer de 'voorspelde aanpak' voor de kwestie is gekozen;

• zij

zijn minder tevreden over het proces en het besluit en zien de oplossing
ook als minder adequaat als de aanpak niet aansluit bij de kwestie.

De in de vorige paragraaf geschetste aanpak, die bij een bepaald type kwestie
hoort, wordt als 'ideaal profiel' gezien. Op basis van de data wordt bepaald hoe
'fit' aan dit ideale profiel gedefiniBerd wordt.

4.2.3

De relatie tussen uitkomsten en procesonderhoud: alternatieven

De relatie tussen procesonderhoud en uitkomsten wordt verklaard aan de hand
van een lineair en een contingentiemodel. De uitwerking van deze lineaire relatie, respectievelijk contingentie-relatie houden we, gezien de aard van ons onderzoek en de literatuur, zo eenvoudig mogelijk. Bij de uitwerking gaan we dan ook
uit van de globale concepten 'uitkomsten' en 'procesonderhoud' en maken we
geen nader onderscheid tussen de verschillende variabelen waaruit elk van de
concepten bestaat. Ook wat betreft type kwestie maken we geen nader onder-
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scheid naar politieke geladenheid of complexiteit. We duiden de politieke geladenheid en complexiteit aan met de ingrijpendheid van de kwestie.

Bij een lineair model gaan we er vanuit dat:
ongeacht het type kwestie, meer procesonderhoud samengaat met betere uitkomsten en minder procesonderhoud samengaat met slechtere uitkomsten.
We verwoorden hiermee de prescriptieve literatuur uit paragraaf 2.4 waaruit kan
worden opgemaakt dat procesonderhoud noodzakelijk is voor goede uitkomsten.
Bij het contingentie-model worden de uitkomsten afhankelijk gesteld van de mate
waarin het procesonderhoud wordt afgestemd op de kwestie. We gaan er dan
vanuit dat weinig ingrijpende kwesties vanwege hun beperkte eisen, relatief
makkelijk tot goede uitkomsten leiden. Procesonderhoud is bij dergelijke kwesties dan ook niet zo belangrijk voor goede uitkomsten.

We verwachten daarom dat:

bij weinig ingrijpende kwesties procesonderhoud en uitkomsten niet of slechts
gering samenhangen.

Ingrijpende kwesties daarentegen, die meer politiek geladen en complex zijn,
vergen juist meer procesonderhoud om tot goede resultaten te komen.
We verwachten daarom dat:

bij ingrijpende kwesties wel een verband bestaat lussen procesonderhoud en
uitkomsten.

In het volgende hoofdstuk zetten we uiteen hoe ons onderzoek is opgezet en
welke methoden we gebruikt hebben om de hier beschreven onderzoeksvragen en
hypothesen te beantwoorden.
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5 Methoden

De probleemstelling: 'hoe verloopt de besluitvorming over atr-kwesties, wat zijn de
uitkomsten hiervan en hoe zijn deze in verband te brengen met het proces' onderzoeken

we aan de hand van zeventien bestuitvormingsprocessen. De besluiten speelden zich af
in de periode 1987-1996 en gaan alle over veranderingen van arbeidstijdregelingen

(atr-en). We onderzoeken de onderzoeksvragen met behulp van een multiple case-ontwerp en een survey-ontwerp. In paragraqf 5.1 wordt de onderzoeksopzet in grote lijnen
uiteengezet, waarna in paragraaf 5.2 nader wordt ingegaan op de verzamelde besluiten.

De bestuitvormingsprocessen zijn retrospectief in kaan gebracht aan de hand van
verschillende methoden. Deze worden in paragraaf 5.3 toegeticht. Allereerst zijn semi-

gestructureerde interviews gehouden met sleutelinformanten (5.3.1). Verder zijn vra-

genlijsten afgenomen bij de medewerkers die in de veranderde regeting zijn gaan werken (5.3.2). Daarnaast zijn documenten bestudeerd (5.3.3). Aan de hand van de verschillende informatiebronnen hebben we een beeld van het bestuitvormingsproces

geconstrueerd, dat zijn neerslag vond in een rapport. Dit rapport (5.3.4) is waar dit
mogelijk was, nabesproken. In deze bespreking konden onjuistheden worden rechtgezet, de interpretatie worden besproken en een nadere toelichting op onduidelijkheden
worden verkregen.

De kernbegrippen uit het onderzoeksmodel die we in het vorige hoofdstuk hebben
omschreven, zijn geoperationaliseerd in vragentijsten. De constructie van de meetinstrumenten en de metrische gegevens komen in paragraaf 5.4 aan de orde.

5.1

De opzet van het onderzoek

De onderzoeksvragen worden beantwoord met behulp van een 'multiple casedesign', aangevuld met een 'survey-design'. Bij een 'survey-design' wordt uitgegaan van een steekproef-logica; hypothesen worden getoetst op een steekproef
van elementen uit een populatie. Er wordt gegeneraliseerd naar de populatie. De
steekproef, het geheel van elementen, moet hierbij representatief zijn voor de
populatie. Het 'multiple case-design' gaat uit van een replicatie- in plaats van een
steekproe f-logica (Yin, 1994). Bij een replicatie-logica worden theoretische
veronderstellingen per element oftewel per casus onderzocht. Elke casus wordt
dan als een test beschouwd voor replicatie van de verwachte resultaten. Er wordt
gegeneraliseerd naar theoretische veronderstellingen. Een casus moet dus de
veronderstelde resultaten kunnen repliceren of juist zo worden gekozen dat contrasterende resultaten worden verwacht (Yin, 1994). De theorie vormt de lei-
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draad bij dc keuze van de cabussen. Zij geeft aan onder weike condities de resultaten worden verwacht ofjuist niet worden verwacht.
Binnen ons onderzoek wordt elke casus gevormd door 66n besluitvormingsproces. Binnen elke casus is sprake van meerdere analyseniveaus. Zo kan er gespro-

ken worden over de mening van de sleutelinformanten -diegenen die nauw bij de
besluitvorming waren betrokken- en over de mening van de medewerkers die
uiteindelijk met het besluit te maken kregen, doorgaans het uitvoerend personeel.
Wij duiden deze laatste groep aan met 'de medewerkers'. Wanneer meerdere
analyseniveaus worden gebruikt, wordt over een 'embedded design' gesproken
(Yin, 1994). De verschillende analyseniveaus bieden extra inzicht in de casus.
Aangezien het analyseniveau van het besluitvormingsproces hierbij niet uit het
oog mag worden verloren (Yin, 1994), zal onze aandacht primair uitgaan naar
het analyseniveau 'besluitvormingsproces'.
Per onderzoeksvraag wordt uiteengezet hoe de vraag wordt onderzocht.

Vraag 1 Zijn er verschillende typen atr-kwesties te onderscheiden op basis

van politieke geladenheid en complexiteit?
Deze vraag wordt beantwoord door per casus na te gaan in welke mate de atrkwestie politiek geladen en complex is. Per besluit worden gemiddelde schaalscores van de bij het besluit betrokken sleutelinformanten gebruikt. Om het beeld
te

complementeren wordt achtergrondinformatie uit de interviews gebruikt.

Vraag 2 Verlopen bestuitvormingsprocessen over atr-kwesties op een wijze
zoals in het Bradford-model van Hickson et al. (1986) wordt verondersteld?

Het was de bedoeling deze vraag te onderzoeken aan de hand van vier typen
casussen, casussen met een besluitvormingskwestie die: (a) hoog complex en
hoog politiek geladen is; (b) laag complex en laag politiek geladen is; (c) laag
complex en hoog politiek geladen is; en (d) hoog complex en laag politiek geladen is. In de door ons onderzochte casussen treffen we, zoals we reeds in hoofdstuk 4 hebben vermeld, echter niet alle typen aan. We komen hier in hoofdstuk 6
op terug. De kwesties die in de casussen centraal staan, differentieren alleen op
politieke geladenheid en zijn op 66n kwestie na, allemaal matig complex. Daarom onderzoeken we de onderzoeksvraag aan de hand van de volgende typen
kwesties:

• hoog politiek geladen, matig complex;
• matig politiek geladen, matig complex;
• laag politiek geladen, matig complex;
• matig politiek geladen, laag complex.
Casussen die handelen over eenzelfde type kwestie moeten het procesverloop
repliceren zoals dat in paragraaf 4.2.1 is voorspeld. Het procesverloop wordt
bepaald aan de hand van gemiddelde schaalscores van de bij het besluit betrokken sleutelinformanten. Uit de gemiddelde scores wordt een scorepatroon afgeleid dat wordt vergeleken met het scorepatroon van het voorspelde procesver86

loop. Zo worden niet alleen de scores, maar wordt ook het patroon van scores
met elkaar vergeleken.Verder zal ook achtergrondinformatie uit de interviews
worden gebruikt om het beeld van het procesverloop te complementeren.
Naast het 'case-design' zal ook een 'survey-design' worden gehanteerd. Op het
niveau van de individuele sleutelinformant wordt nagegaan of het veronderstelde
procesverloop bij een bepaald type kwestie wordt aangetroffen.

Vraag 3 lin hoeverre zijn de uitkonisten van de besluitvorming afhanke[ijk
van een goede afstemming tussen het type kwestie en het bestuitvonningsproces ?

Allereerst wordt nagegaan in hoeverre elk van de casussen de in 4.2.1 voorspelde match vertoont tussen type kwestie en procesverloop. De casussen die een
voorspelde match laten zien worden verondersteld positieve uitkomsten te hebben. De casussen die de voorspelde match niet vertonen worden verondersteld
minder positieve uitkomsten te hebben. Tevens wordt gebruik gemaakt van een
survey-design. Er wordt nagegaan in hoeverre sleutelinformanten die betrokken
zijn bij besluitvorming die de voorspelde match laat zien, de uitkomsten als
positiever beoordelen dan sleutelinformanten die betrokken zijn bij besluitvorming waarbij geen sprake is van de voorspelde match. Ditzelfde wordt eveneens
nagegaan op het niveau van de medewerkers.

Vmag 4 In hoeverre bestaat er een lineaire relatie tussen de uitkomsten van
de besluitvorming en de procesonderhoudsvariabelen?

Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst nagegaan of casussen -de
besluitvormingsprocessen- met een 'goed', 'matig' en 'slecht' resultaat van elkaar verschillen wat betreft het procesonderhoud. Daarnaast wordt weer gebruik
gemaakt van een survey-design. Er wordt ook nagegaan of informanten die horen
bij besluiten met een 'goed' resultaat, op hun beoordeling van het procesonderhoud verschillen van informanten horend bij besluiten met een 'matig' resultaat
of verschillen van informanten die horen bij besluiten met een 'slecht' resultaat.
Dit wordt tevens gedaan op het niveau van de medewerkers. Daarna wordt nagegaan of er een lineair verband bestaat tussen het procesonderhoud en de uitkomsten. Dit wordt onderzocht op het niveau van het besluitvormingsproces, maar
ook op het niveau van de sleutelinformanten en de medewerkers.

Vraag 5 In hoeverre zijn de uitkonisten van de besluitvorming afhankelijk
van de afstemming tussen het type kwestie en de procesonderhoudsvariabelen?

Bij de beantwoording van deze vraag worden de casussen ingedeeld naar de mate
van politieke geladenheid van de kwestie. Er wordt allereerst een survey-design
gehanteerd. Op het niveau van de medewerkers wordt bekeken of de verbanden
die bij politiek geladen kwesties worden gezien tussen procesonderhoud en resul87

taar, significalit verschillen van de verbanden die worden gezien bil met politiek
geladen kwesties. Daarnaast wordt een case-design gehanteerd. Specifieke casussen worden geselecteerd die vergelijkbaar zijn wat betreft type organisatie maar
verschillen of juist overeenkomen wat betreft type kwestie en resultaat. De beoordelingen van het procesonderhoud door de medewerkers van de casussen
worden dan met elkaar vergeleken.

5.2 De onderzochte besluitvormingsprocessen
Ons onderzoek draait om verschillende typen besluitvormingskwesties die alle
wel eenzelfde thema, dat van arbeidstijdregelingen (atr), kennen. Hierbij gaat het

om de meer ingrijpende beslissingen. Er werd daarom gezocht naar casussen,
belangrijke besluiten over atr-kwesties, die weI van elkaar verschilden. Ook is
getracht een grote diversiteit aan organisaties te krijgen, zodat kon worden nagegaan of de hypothesen zich ongeacht het type organisatie zouden voordoen. In de
loop van de dataverzameling is geprobeerd de casussen meer af te stemmen op
de reeds verzamelde casussen om de mogelijkheden voor het vergelijkingen van
de casussen te vergroten'. Er werd bijvoorbeeld meer gezocht naar organisaties
uit eenzelfde bedrijfstak en organisaties met een bepaalde grootte. Het bleek
echter niet altijd mogelijk op het gewenste moment ook de gewenste casussen te
vinden. Zo haakten organisaties die aan de gewenste criteria voldeden uiteindelijk af, of dienden zich plotseling mogelijkheden aan bij een organisatie die niet
aan de gewenste criteria voldeed, maar die weI een interessante verandering had
doorgemaakt.
Binnen de organisaties moest zich een verandering van de atrl hebben voorgedaan die niet langer dan vijf jaar terug had plaatsgevonden. Aanvankelijk is voor
deze periode gekozen om het opsporen van besluiten eenvoudiger te maken.
Hierbij werd vij f jaar als uiterste grens beschouwd waarbinnen besluitvormers
zich het besluitvormingsproces nog voldoende zouden kunnen herinneren. In de
praktijk bleek het mogelijk deze periode te beperken tot besluiten die zich recent,
binnen anderhal f jaar nadat de besluitvorming had plaats gevonden, hadden afgespeeld. In drie gevallen is de periode langer geweest. Hiervan had an besluit
zich twee en een half jaar voor de dataverzameling afgespeeld en hadden twee
besluiten zich drie tot vier jaar ervoor afgespeeld. De mate waarin zich vertekeningen van het geheugen voordoen bij een retrospectieve periode van drie jaar is
onduidelijk.
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Idealiter zouden we de casussen hebben willen selecteren op basis van de scores op politieke geladenheid en complexiteit en op basis van organisatievariabelen als bedrijfstak en organisatiegrootte.
In een vooronderzoek zouden dan de besluitvormingskwesties gescoord moeten worden, waarna
een selectie van casussen gemaakt zou kunnen worden. De bepaling van de besluitvormingskwesfie kon echter niet vooraf plaatsvinden. Uit een pilot-onderzoek bleek dat de vragenlijst niet schrifteluk kon worden afgenomen. Men wilde alleen in een interview over de politiek gevoelige zaken
spreken. Hiermee verviel de mogelijkheid van een snel Uit te voeren vooronderzoek.
Er zijn geen besluiten onderzocht die niet tot een verandering hebben geleid. Het onderzoek is
immers gericht op het onderzoeken van veranderingen in atr-en.

Tabel 5.2.1

Casussen ingedeeld op basis van bedrijfsindeling Kamers van Koophandet en Fabrieken
(BIK), aangegeven door hoofdletters en code tussen haakjes, en ingedeeld naar grootte

Type bedrijf op basis van bedrijfsindcling
kamers van koophandel en fabrieken (BIK)

Klein <

DA:

vervaardiging voedingsmiddelen en
drank€n (15)

Snack

DE:

vervaardlging papier, karton en
papier- en kartonwaren (21 )

Kartn

100

Middelgroot

Groot >500

100-500

uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media (22)

Zuiv

Drukl

Druk2

Druk3

DM:

vervaardiging transportmiddelen (35)

DJ:

vervaardiging producten van metaal

Ruwl
Alu

(28)

DN:

G:

vervaardiging bedrijfsmeubels (36)

groothandet (51)

Magst

Distr2

Distrl
Distr3
J:

financiele instellingen (65)

Bank

verzekeringswezen en pensioenfondsen (66)
N:

gezondheids- cn welzijnszorg (85)

0:

cultuur, sport en recreatic (92)

Pensf

Verplh

Zknh

BibI

Bos (1986) geeft aan dat bij een retrospectieve periode van drie jaar zich nauwelijks problemen voordoen. Aangezien de twee besluiten waarbij de retrospectieve
periode tussen de drie en vier jaar was, voor de desbetreffende organisaties
bijzonder belangrijk waren geweest, veronderstellen we dat zich bij deze gevallen geen extra geheugenproblemen voordoen ten opzichte van de gevallen die

zich meer recent hebben afgespeeld. Overigens kan wel verondersteld worden
dat er een verband is tussen ingrijpendheid van de kwestie en het herinneren van
de kwestie. Hoe ingrijpender de kwestie, des te beter zal het besluitvormingsproces de besluitvormers nog voor ogen staan. Of en hoe de accuratesse van de
herinnering beYnvloed wordt door de ingrijpendheid van de kwestie blijft echter
de vraag.

Het opsporen van organisaties die bezig waren (geweest) met het veranderen van
hun atr werd gedaan aan de hand van: contacten met overkoepelende organisaties
als de Algemene Werkgevers-Vereniging (AW-V) en het Nationale Ziekenhuis
Instituut (NZi); onderzoeksinstellingen als het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en het Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
(IVA); bestaande contacten met organisaties; berichten in de media en overzichten van organisaties waar sprake was van onregelmatige arbeid en ploegenarbeid.
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Oigailibalieb wei den benaderd met een introductiebriet, gevolgd door een telefoontje. Het bleek niet altijd even eenvoudig te zijn om medewerking te krijgen
voor het onderzoek. De redenen voor het afzien van deelname varieerden van
geen tijd vanwege het verwikkeld zijn in een reorganisatie, tot het niet willen
zaaien van onrust onder de medewerkers. Opvallend was dat interviews onder
leden van het management over het algemeen geen probleem waren, maar dat
men bezwaar maakte tegen het inventariseren van de meningen van de (uitvoerend) medewerkers die met de nieuwe regeling te maken kregen (zie ook 5.3.2).
Uiteindelijk zijn over 17 besluitvormingsprocessen data verzameld. Dit gebeurde
in 13 verschillende organisaties. In 66n organisatie werden twee besluiten in
kaart gebracht en in 66n organisatie werden drie besluiten in drie verschillende
zelfstandige bedrijfsonderdelen onderzocht. In tabel 5.2.1 wordt weergegeven uit
welke bedrijfstak de casussen afkomstig zijn en hoe groot de desbetreffende
organisaties of bedrijfsonderdelen zijn. De casussen worden aangeduid met een
afkorting die verwijst naar het type organisatie. Het merendeel van de besluiten
(12) is afkomstig uit de handel of industrie. De rest van de besluiten komen uit
de gezondheidszorg, overheidsinstellingen en het bank- en verzekeringswezen.
Hoewel de meeste casussen (10) afkomstig zijn uit middelgrote organisaties, is er
ook een aantal casussen uit grote (4) en kleine organisaties (3). De casussen zijn
dus divers, maar bieden ook enige mogelijkheden voor vergelijking.

5.3 De dataverzameling
5.3.1

Het moment van datave,zameling

De keuze van het moment of de momenten van dataverzameling is van groot
belang binnen besluitvormingsonderzoek. De data kunnen achteraf (retrospectief)
worden verzameld, maar ook gedurende het verloop van het besluitvormingsproces (concurrent). In het eerste geval wordt een beeld gereconstrueerd waarbij de
gebeurtenissen achteraf geinterpreteerd worden en hun logica krijgen. In het
tweede geval worden gebeurtenissen verzameld tegen de achtergrond van het
moment zelf. Dit betekent dat de gebeurtenissen telkens vanuit een ander perspectief geinterpreteerd worden. Bij evaluatie-onderzoek staat een dergelijk
fenomeen bekend als 'respons shift' (Sprangers, 1989). Bij het doen van meerdere metingen in de tijd kan gemeten verandering niet alleen het gevolg zijn van
daadwerkelijk opgetreden veranderingen -de zogenaamde a-verandering-, maar
kan deze ook het gevolg zijn van verandering in opvatting over het te meten
begrip -y-verandering- (Golembiewski, Billingsley & Yeager, 1976; Armenakis,
1988). In ons geval zou iets dergelijks zich voordoen als informatieverstrekkers
gaandeweg een andere invulling aan bijvoorbeeld het begrip 'belemmering van
het besluitvormingsproces' zouden geven. Ook kan er sprake zijn van een verandering in schaalcalibratie -ij-verandering-: de afstand tussen de schaalpunten
waarop gemeten wordt, kan in de loop van de tijd door de informatieverstrekkers
anders worden opgevat (Golembiewski, Billingsley & Yeager, 1976; Armenakis,
1988). Een dergelijk probleem kent de retrospectieve meting niet aangezien
hierbij vanuit hetzelfde moment, namelijk achteraf, wordt teruggekeken naar
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verschillende momenten in het verleden. De retrospectieve meting kent daarentegen het bezwaar dat alles achteraf wordt geinterpreteerd. Het proces kan dan in
het licht van het uiteindelijk resultaat een interpretatie krijgen die afwijkt van de
beleving tijdens het proces.
De kern van het door ons gebruikte model is afkomstig van het Bradford-onderzoek. In dit onderzoek werd de data retrospectief verzameld. Het hieruit afgeleide model brengt hiermee achteraf de kenmerken van de kwestie in verband met
het doorlopen proces. In ons onderzoek is de data daarom retrospectief verzameld. In de praktijk betekende dit dat met de dataverzameling gestart is, nadat de
keuze gemaakt was3. Op drie besluitvormingsprocessen na, is de data binnen
anderhalf jaar na de invoering van het besluit verzameld.
Retrospectief verkregen data kennen kwetsbare kanten. Zij kunnen niet accuraat
zijn, gebiased zijn, niet exact zijn of onvolledig zijn (Huber & Power, 1985). Zo
kan er bijvoorbeeld sprake zijn van het te weinig of het niet rapporteren van
zaken, maar ook van overrapportage door 'forward telescoping' (Converse &
Presser, 1986; Van der Vaart, Zouwen & Dijkstra, 1994). Huber & Power
(1985) zien vier oorzaken voor het niet accuraat zijn van retrospectief verkregen
data, die overigens ook van toepassing zijn op dataverzameling in het algemeen:
• de informatieverstrekkers zijn gemotiveerd om inaccurate data te verstrekken;
• de informatieverstrekkers hebben te kampen met perceptuele en cognitieve

beperkingen;

• de informatieverstrekkers hebben te weinig informatie over de gebeurtenissen;
• de vragen die gesteld worden werken inaccuraatheid in de hand.
Om de accuraatheid van de verkregen data te bevorderen kunnen diverse maatregelen worden genomen (Huber & Power, 1985; Converse & Presser, 1986; Van
der Vaart, Zouwen & Dijkstra, 1994). In de volgende paragrafen gaan we in op
de verschillende manieren waarop de data is verzameld. Hierbij zal steeds nagegaan worden in hoeverre maatregelen genomen zijn ter verhoging van de betrouwbaarheid en validiteit van de data. Per dataverzamelingsmethode komen het
doel, de betrokken informanten of respondenten en het onderzoeksverloop aan de
orde. Ook zal aangegeven worden hoe de verschillende typen data zijn gecombineerd, oftewel hoe gestalte gegeven is aan triangulatie (Jick, 1983; Yin, 1994).

5.3.2

De interviews

De sleutelinformanten
De meeste data in het onderzoek zijn verzameld aan de hand van semi-gestructureerde 'face to face' interviews met sleutelinformanten. De interviews leveren de

66n geval, het ziekenhuis, is met de dataverzameling begonnen voordat de keuze gevallen was.
De verwachting was dat de keuze na een experiment van een half jaar en een uitgebreide evaluatie, spoedig zou vallen. Dit bleek echter niet het geval. Uit dit geval en een pilot-onderzoek waar
ook met de dataverzameling begonnen was voordat de keuze was gevallen, bleek dat sommige
respondenten geen antwoord konden en/of wilden geven op enkele vragen die refereerden aan
kenmerken van de kwestie, bijvoorbeeld over de gevolgen.

3 In
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scores op de te meten variabelen; daarnaast geven zij een beeld van de gebeurtenissen en de interpretatie hiervan door de geYnterviewden.
Per besluit is getracht zoveel mogelijk sleutelinformanten te interviewen; het
aantal sleutelinformanten varieerde tussen de Hn en twaalf. In tabel 5.3.2 (pagina 97) staat per besluit aangegeven hoeveel sleutelinformanten zijn geinterviewd.
In het enige geval dat 66n sleutelinformant is gebruikt is dat, zoals Huber &
Power (1985) aanraden, degene geweest die het meest op de hoogte was van het

besluitvormingsproces. Waar meerdere sleutelinformanten zijn gebruikt is niet
specifiek geselecteerd op de mate waarin de verschillende sleutelinformanten
elkaar konden compenseren, zoals Huber & Power (1985) aanraden. Wij hebben
een iets ander uitgangspunt gehanteerd: het benaderen van zoveel
mogelijk sleutelinformanten. Hiermee wordt overigens ook bereikt dat de informatie van de
verschillende sleutelinformanten elkaar compenseert. Diegenen die direct betrokken waren geweest bij (onderdelen van) het besluitvormingsproces zijn als sleutelinformant beschouwd. Zij werden in een introductiegesprek met de contactpersoon uit de organisatie als zodanig aangemerkt. Daarnaast zijn sommige sleutelinformanten via de interviews in beeld gekomen. In het introductiegesprek werd
een beeld geschetst van het verloop van het besluitvormingsproces, de relevante
gebeurtenisssen en de personen die daarbij een belangrijke rol hadden gespeeld.
Slechts in een enkel geval bleek een als sleutelinformant aangewezen persoon
niet als sleutelinformant te kunnen functioneren, omdat hij of zij te weinig bij het
besluitvormingsproces betrokken was geweest. In die gevallen werd van het
interview afgezien of werd het interview alleen voor het verkrijgen van wat
achtergrondinformatie gebruikt, zodat de validiteit van de data zou worden gewaarborgd. Het kwam ook een enkele keer voor dat belangrijke sleutelinformanten niet meer benaderd konden of mochten worden omdat zij elders een werkkring hadden gevonden. Door het gebruik van zoveel mogelijk andere sleutelinformanten is getracht een dergelijk gemis te compenseren. De sleutelinformanten
bestonden met name uit leden van het lager, midden en hoger kader, OR-leden
en hoofden personeel en organisatie.
Drie maal zijn op verzoek van de geinterviewden interviews gehouden met twee
informanten tegelijk, de zogenaamde dubbelinterviews. Het ging hierbij om een
interview met personen met een zelfde functie, bijvoorbeeld een medewerker die
met pensioen ging en zijn opvolger. De beide geinterviewden gaven vrijwel altijd
hetzelfde antwoord. Daar waar zij twijfelden of van mening verschilden werd
door hen overlegd of werd het antwoord gekozen van degene die het beste op de
hoogte was. Dit kwam de betrouwbaarheid van de data ten goede. De data uit
een dubbelinterview zijn beschouwd als data afkomstig van 66n informant.

Het interviewverloop
In de meeste gevallen werd twee keer een interview gehouden met 66n sleutelinformant. Deze interviews duurden beide 1,5 tot 3 uur. Er werd voor twee interviewrondes gekozen vanwege de lange duur van het totale interview. Vermoeidheidseffecten en concentratieproblemen bij zowel de interviewer als de gernterviewde konden zo beperkt worden gehouden. Bovendien was het makkelijker
afspraken te maken voor twee maal een kortere periode dan voor 66n maal een
lange periode. Tenslotte werd het geheugen van de geinterviewde geactiveerd
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door het opdelen van het interview in twee delen. Het eerste deel van het interview werd voor een groot deel in beslag genomen door het in herinnering brengen van het besluitvormingsproces. Dit gebeurde door de sleutelinformant een
beschrijving te laten geven van de aanleiding en de gebeurtenissen tijdens het
besluitvormingsproces. In het tweede gesprek werd dan verder ingegaan op het
besluitvormingsproces en de resultaten. Soms was nog een derde interview nodig
als het besluit nog niet was ingevoerd. Dit interview vond dan enkele maanden
na de invoering plaats. Hierin werd dan niet alleen ingegaan op de invoering van
het besluit en de resultaten, maar werd ook teruggekomen op het besluitvormingsproces in het algemeen.
Het interview werd gehouden aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst, bestaande uit zowel open als Likert-type vragen (zie paragraaf 5.4.1). In de
regel waren er twee interviewers, meestal de auteur en edn of twee studenten die
bij het onderzoek betrokken waren in het kader van hun afstudeerproject. De
interviewers noteerden de antwoorden van de respondent op de vragenlijst. Bij de
Likert-items werd gebruik gemaakt van een kaart met ankerpunten, zodat de
geinterviewden hun antwoord in termen van de ankerpunten konden geven en de
interviewers dit konden aankruisen op de vragenlijst4. Het interview werd, na
toestemming hiervoor te hebben gekregen, op een cassetterecorder opgenomen.
De bandjes konden worden gebruikt bij onduidelijkheden en dienden als geheugensteun bij het maken van de uiteindelijke rapportage. Verder werden zij gebruikt als er geen overeenstemming in scoring was tussen de beide interviewers.
Wanneer er ondanks het afluisteren van het bandje nog geen eenduidigheid was,
werd de geinterviewde opgebeld voor opheldering. De overeenstemming tussen
de interviewers is bij drie besluiten systematisch nagegaan. De drie besluiten zijn
zo gekozen dat verschillende teams van interviewers vertegenwoordigd zijn. Het
blijkt dat het gemiddelde percentage overeenstemming tussen de interviewers per
besluit varieert tussen de 96.1 % (standaarddeviatie 2.38) en de 98.3 % (standaarddeviatie 1.46).
Het gebruikmaken van meerdere interviewers, tandeminterviews, wordt door
onder andere Huber & Power (1985) en Bos (1986) aangeraden. In ons onderzoek is dit gedaan om de nauwkeurigheid van scoring te vergroten: beide interviewers scoorden de antwoorden. Verder bleek deze methode goed te werken
tegen mogelijke concentratie- en vermoeidheidseffecten van de interviewer. De
interviewers wisselden elkaar tijdens het interview al naar gelang de behoefte Bdn
of meerdere keren af. Bovendien vulden de interviewers elkaar daar waar dat
nodig was aan, bijvoorbeeld bij het constateren van inconsistenties in de antwoorden of bij het vragen naar verduidelijking van zaken; hierdoor werd de
kwaliteit van het interview verhoogd. Ook maakte de aanwezigheid van een
tweede interviewer het mogelijk interpretaties ten aanzien van het interview

4 Aanvankelijk werd getracht de geinterviewde zelf het antwoord te laten aankruisen, zodat de
interviewer-bias zou worden verminderd. Dit bleek echter niet realiseerbaar. In het pilot-onder-

zoek waarin deze methode werd gebruikt, vergaten de geinterviewden telkens het antwoord aan te
kruisen. De interviewers moesten dan steeds opnieuw vragen of de geknterviewde het antwoord
wilde aankruisen, wat het interview niet ten goede kwam. Daarom is besloten de interviewers het
antwoord te laten aankruisen.
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kritisch te bezien. lot slot werd deze methode ook gebruikt om student-interviewers in te werken. Het interview werd dan voornamelijk door de auteur gehouden. Het mogelijke probleem van minder op de informant gericht zijn door de
docentrol, waarop Bos (1986) wijst, heeft zich hierbij niet voorgedaan. De
student-interviewers beschikten over basis interview-vaardigheden en waren
bekend met het onderwerp; zij gebruikten de verzamelde data voor hun eigen
afstudeeronderzoek. Om de interviewers zo goed mogelijk en zoveel mogelijk op
eenzelfde manier te laten interviewen, is, zoals Yin (1994) aanraadt, een instructie gemaakt op basis van de interviews die in het pilot-onderzoek en in het begin
van het onderzoek zijn gehouden. Deze instructie werd in een trainingsbijeenkomst met de interviewers doorgenomen. Zo werd onder andere getracht de
antwoorden op vragen van de geinterviewden te standaardiseren. In de praktijk
bleek echter enig verschil in kwaliteit tussen de interviewers onvermijdelijk.
De medewerking van de geinterviewden was over het algemeen groot; zij waren
zeer openhartig en vatten hun rol als informant serieus op. Zo waren zij niet
geneigd zomaar iets te antwoorden; indien zij iets niet begrepen of als zij ergens
commentaar op hadden, werd dit gezegd. Evenmin werd er antwoord gegeven
als men vond ergens onvoldoende van te weten; soms werd hierbij dan doorverwezen naar iemand die ons daar 'vast meer over kon vertellen'. Men was zich
ervan bewust een persoonlijke mening te geven; zo werd regelmatig aangegeven
dat andere geYnterviewden er wel eens anders over zouden kunnen denken. Het
interviewen van meerdere informanten is daarom belangrijk om geen eenzijdig
beeld te krijgen. We hebben echter geen onderscheid gemaakt naar de mate van
van betrokkenheid van de sleutelinformant bij het besluitvormingsonderwerp,
zoals Huber & Power (1985) aanraden. Allereerst is het moeilijk vast te stellen
wat een hoge of matige betrokkenheid is. Daarnaast wordt in ons onderzoek ook
op het niveau van sleutelinformanten geanalyseerd. Hierbij wordt nagegaan in
hoeverre de sleutelinformanten in Edn casus van elkaar verschillen.
De interviews werden over het algemeen niet als makkelijk beschouwd. Ten
eerste is het abstractieniveau van de vragen hoog. Niet alle geinterviewden konden hier goed mee uit de voeten. Daar waar dit zich voordeed, zijn de vragen die
problemen opleverden, overgeslagen. Ten tweede gaat het om informatie die uit
het geheugen moet worden teruggehaald. Bij het bepalen van de volgorde is
hiermee rekening gehouden (Huber & Power, 1985). Zo is, zoals hierboven
werd geschetst, begonnen met het laten vertellen van de aanleiding van en de
gebeurtenissen tijdens het besluitvormingsproces. Vervolgens zijn de vragen per
thema, bijvoorbeeld het thema informatieverzameling, gesteld. Bovendien is er
gebruik gemaakt van 'bounded recall' (Converse & Presser, 1986). Dit houdt in
dat de vragen per afgebakende periode (fase) worden gesteld. De afbakening
gebeurde in termen van gebeurtenissen die de geinterviewde zelf had aangedra-

gen bij de beantwoording van de beginvraag. Ook is gebruik gemaakt van de
door Converse

&

Presser (1986) aangeraden techniek van 'averaging'. De sleu-

telinformant moest zijn of haar antwoord over een fase middelen. Tot slot heeft
ook het in tweean delen van het interview bijgedragen aan het in herinnering
oproepen van het besluitvormingsproces: de eerste ronde zorgde voor het op
gang brengen van het herinneringsproces.
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Aangezien feitelijke informatie over de gebeurtenissen die zich hadden afgespeeld telkens bij alle informanten op een vergelijkbare manier terugkwam,
veronderstellen we dat de herinnering van belangrijke feitelijke gebeurtenissen
niet is vertekend. Op andere gebieden hebben we evenals bijvoorbeeld Henry et
al. (1994), wel geheugenproblemen geconstateerd, namelijk bij tijdsaanduidingen
en opsommingen van gebruikte informatiebronnen of van gebruikte overlegvormen. Wat betreft de tijdsaanduidingen waren de geinterviewden niet in staat zich
goed te herinneren wanneer zich iets had afgespeeld, ook al ging het om gebeurtenissen die slechts enkele maanden daarvoor hadden plaatsgevonden. Hoe ver
dit kan gaan illustreert het voorbeeld in box 5.3.1. Veelvuldig werd ons verzocht
de exacte data in de documenten op te zoeken. Daarom is besloten alle tijdsindicatoren met name aan de hand van documenten te reconstrueren.
Box 5.3.1 Herinneren van de tijdsperiode

In het begin van een interview dat eind mei werd gehouden, refereerde ik aan de start van het
besluitvormingsproces dat zich eind maart, begin april van datzelfde jaar had afgespeeld. Hierop
weerlegde de informant dat de start eind maart/begin april was geweest, eind april, begin mei.
Aangezien ik, onder andere uit documenten, wist dat dit maart/april was geweest sprak ik dit
tegen. Hierop werd de informant geirriteerd, hij wist zeker dat dit mei was en zou dit aan mij
laten zien door zijn stukken erbij te halen. Pas toen de stukken erbij waren gehaald en bleek dat
het proces eind maart was gestart. wilde de informant dit geloven, zu her met verbazing.

Ook de herinnering van zaken zoals de gebruikte informatiebronnen en
overlegvormen bleek nogal eens te wensen over te laten. Informatiebronnen of
overlegvormen die door de ene informant werden genoemd en waarvan verwacht
kon worden dat die ook door een bepaalde andere informant zouden worden genoemd, werden dan niet door deze informant genoemd en omgekeerd. Het ging
hierbij om open vragen, waarbij geen gebruik is gemaakt van een checklist voor
de interviewer die Van der Vaart, Zouwen & Dijkstra (1994) bij dergelijke vragen aanraden. Een checklist is niet gebruikt, aangezien per casus pas in de loop
van de interviews duidelijk werd welke overlegvormen of informatiebronnen de
checklist moest bevatten. Aangezien informatie over de vormen van overleg en
de gebruikte informatiebronnen niet aan de hand van de documenten kon worden
achterhaald, zijn deze gegevens gereconstrueerd aan de hand van de informatie
van alle informanten bij elkaar.
Tijdens de interviews was regelmatig te constateren dat de geinterviewden de
gebeurtenissen en hun eigen rol tijdens het interview nog eens op een rijtje zetten. Dit wordt geYllustreerd door de volgende opmerking: "Nu denk ik, als ik
alles zo terugzie, dat ik, als ik zoiets ooit weer zou doen, ervoor zou zorgen
beter geYnformeerd te zijn". Het interview heeft met andere woorden gezorgd
voor bewustwording. Dit betekent dat wanneer de interviews tijdens het besluitvormingsproces zouden zijn gehouden, deze, via een proces van bewustwording
en feedback, mogelijk van invloed zouden zijn geweest op het verdere verloop
van het proces.
Tijdens onze interviews hebben zich, overigens zoals gebruikelijk, de nodige
meetfouten voorgedaan. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk uit het commentaar van
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:en gcYnterviewde bij het begill vall hel iweede gesprek, na zijn vakantie. HU liet
ons weten dat hij nog eens over zijn antwoorden had nagedacht en opperde dat
hij mogelijk tijdens het eerste gesprek, dat vlak voor zijn vakantie had plaatsgevonden, wel iets te somber was geweest.
Het fasenonderscheid in de interviews
In het Bradford-onderzoek weerspiegelen de procesvariabelen een algemeen
beeld van de procesgang. Uit het DIO-onderzoek blijkt echter dat de procesvariabelen gedurende de verschillende fasen van het proces kunnen verschillen. Om
de mogelijkheid te hebben eventuele verschillen per fase te achterhalen, hebben
we een fasenonderscheid gehanteerd, analoog aan Heller et al. (1988). Er is een
onderscheid gemaakt in een startfase, ontwikkelingsfase, keuzefase en implementatiefase. In de startfase wordt de besluitvormingskwestie als zodanig aangemerkt
en op de agenda geplaatst. In de ontwikkelingsfase wordt gezocht naar mogelijke
oplossingen voor de kwestie. In de keuzefase wordt gekomen tot een keuze van
de oplossing en in de implementatiefase wordt het besluit ingevoerd. Tijdens het
introductie-gesprek met de contactpersoon werd het besluitvormingsproces, waar
mogelijk, aan de hand van de gebeurtenissen ingedeeld in fasen. De fasen met
hun bijbehorende gebeurtenissen en tijdsmarkering, werden daarna op een kaart
weergegeven als geheugensteun.
Het interview begon met het vragen naar de aanleiding van het proces en de
opeenvolgende gebeurtenissen. Daarna werd de fasenindeling uitgelegd, waarbij
de gebeurtenissen zoals verteld door de sleutelinformant, gebruikt werden om de
fasen toe te lichten. Tijdens het interview werd bij de vragen over het procesverloop aan de sleutelinformant gevraagd een onderscheid te maken tussen de fasen.
Hierbij werd gebruik gemaakt van de kaart met fasen en een verankering aan de

hand van de door de sleutelinformant genoemde gebeurtenissen. Hoewel een
dergelijk fasenonderscheid over het algemeen kon worden gemaakt, was dit bij
drie besluitvormingsprocessen volgens de sleutelinformanten niet mogelijk. Het
ging hierbij over het algemeen om besluitvormingsprocessen die zich in korte tijd
hadden voltrokken. De sleutelinformanten vonden dat de gebeurtenissen zich
gelijktijdig hadden afgespeeld, waardoor geen fasenonderscheid mogelijk was. Uit
de interviews bleek dat de fasen zich niet altijd sequentieel hadden afgespeeld.
Bij de casus van het ziekenhuis werd bijvoorbeeld eerst de oplossing ontwikkeld
(fase 2) voordat het besluitvormingsproces werd gestart. Het besluitvormingsproces kwam pas op gang nadat de oplossing onder de aandacht werd gebracht van
een in ander verband spelend probleem. Hoewel een dergelijk besluitvormingsproces doorgaans in termen van het zogenaamde 'vuilnisvatmodel' met willekeurig, ongeordend en ongefaseerd wordt aangeduid (Cohen, March & Olsen,
1972), bleek een dergelijk verloop ook geduid te kunnen worden in termen van
fasen. Verder keerde men weleens terug naar eerdere fasen en was er regelmatig
sprake van overlap tussen de fasen. Zo kon al tijdens de ontwikkelingsfase begonnen worden met de keuze fase.
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Tabel 5.3.2

Aantal informanten, respons in aantatlen en percentages (afgerond op hele getallen)

interviewron£les en nabesprekingen

besluit

inform.

uitgezette
vragenlilsten

%

aantal

van

Alu**

1

4

100

Kar[n

4

6

33

Snack

4

29

53

Drukl

2

40

Druk2

5

20

7

68

10

51

Magst

4

Pensf

8

Zuiv

Druk3
Distrl

bespreking

rondes

% van

aantal

totaal

Verplh

interview

respons

uitgezet

4

100

I

ja

83

1

17

59

2

ja

49

13

33

2

Ja

24

6

30

3

68

31

46

3

.la

32

29

57

2

ja

35

100

27

77

2

ja*

19

100

19

100

3

ja*

10

150

75

48

32

2

ja*

5

200

57

57

29

2

3

33

11

2

ja*

Distr3

5

300

50

Distr2

5

174

100

38

22

2

ja*

BibI

8

15

10

15

100

2

ja*

-

-

2

ja'

Rijwl

5

-

Bank

3

2

67

1

50

2

nee

Zknh

12

208

t25

121

58

3

nec

ja* =

**=

ja met contactpersoon
De vragenlust bij Alu bleck niet bruikbaar te zijn. Daarom zijn deze respondenten
zoek betrokken.

verder niet in het onder-

Tot slot bleken niet alle sleutelinformanten een onderscheid in fasen te kunnen
hanteren. Zodra hiervoor enige aanwijzing was, is van het fasenonderscheid
afgezien en werd uitsluitend naar 'het besluitvormingsproces in het algemeen'
gevraagd. De gernterviewden werden overigens alleen bevraagd over die fasen
waarin zij nauw bij het besluitvormingsproces waren betrokken.
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5.3.3

De vragenlij ,afname

In besluitvormingsonderzoek wordt zelden aandacht besteed aan de
mening van
de medewerkers die met het besluit geconfronteerd worden. In ons onderzoek
zijn we hier juist wel in geinteresseerd. We willen nagaan hoe de medewerkers
op wie het besluit van toepassing is, de zogenaamde betrokkenen, tegen
(onderdelen van) het proces en het resultaat aankijken. Hiervoor is een schriftelijke
vragenlijst gebruikt. In de vragenlijst wordt alleen ingegaan op die aspecten van
het besluitvormingsproces waarover de betrokkenen zich een oordeel hebben
kunnen vormen. De variabelen in de vragenlijst
voor de betrokkenen zijn dus
maar gedeeltelijk gelijk aan de variabelen die aan bod komen in de
interviewlijst
van de informanten. In paragraaf 5.4.2 wordt hier verder
op ingegaan.
Om een goed beeld te krijgen van de mening van de betrokkenen, wilden we
zoveel mogelijk medewerkers bij het vragenlijsto
nderzoek betrekken. In de praktijk bleek dit echter niet goed mogelijk.

Allereerst mocht bij tan casus het vragenlijstonderzoek uiteindelijk niet
plaatsvinden, terwijl bij twee andere casussen de vragenlijst slechts bij een zeer beperkte groep medewerkers mocht worden afgenomen. Bij sommige casussen is
het aantal vragenlijsten dat kon worden verspreid verder verkleind door de aanwezigheid van (buitenlandse) werknemers met een beperkte kennis van de Nederlandse taal. In andere gevallen werd dit aantal beperkt doordat (groepen) medewerkers niet meer bij de organisatie werkten, zoals dat bijvoorbeeld bij de ziekenhuizen het geval was met de leerling-verpleegkundige
n. De vragenlijst kon
daarom in de meeste gevallen slechts bij een steekproef van de oorspronkelijk
betrokken medewerkers worden uitgezet (tabel 5.3.2). Daarnaast was ook de
medewerking van de medewerkers zelf vaak gering. De respons bleef in 8 casussen (ver) onder de 50% (tabel 5.3.2).
Voor de geringe deelname werden ondermeer de volgende redenen
gegeven:
• Onderzoeksmoeheid. In veel organisaties wordt regelmatig vragenlijston
derzoek gedaan. Onze vragenlijst kwam dan net op een moment dat er meerdere
vragenlijstafnames hadden plaatsgevonden. De bereidheid tot deelname verminderde hierdoor.
• OngeYnteresseerd zijn. Het besluitvormingsproces was voor de betrokkenen
verleden tijd. Het onderzoek had bovendien geen directe invloed op de medewerkers; men was hier dan ook niet in geinteresseerd. Bij Mn organisatie
werd ons te kennen gegeven dat de medewerkers niet eens naar scholingsbijeenkomsten gingen, dus zeker niet naar bijeenkomsten waarin vragenlijsten
moesten worden ingevuld.
• De vakantieperiode. In een aantal gevallen kon de vragenlijstafname niet
uitgesteld worden tot na de zomervakantie en moest deze tijdens de zomerperiode worden afgenomen.
• Het uiten van onvrede. In 66n casus (distr3) is duidelijk door de medewerkers
aangegeven dat zij niet wilden meewerken uit onvrede met allerlei andere
zaken binnen de organisatie.
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• De moeilijkheidsgraad van de vragenlijst. Zeker daar waar het scholingsniveau van het personeel relatief laag is, hebben de medewerkers de lijst niet
ingevuld omdat deze te moeilijk werd gevonden.
Bij de vragenlijstafname was de medewerking vanuit het management over het
algemeen groot.
De procedure van de vragenlijstafname kon van onderzoek tot onderzoek verschillen. In tan geval zijn er twee keer vragenlijsten afgenomen. Dit was het
geval in het algemene ziekenhuis. Aangezien het nemen van het besluit en hiermee de invoering van het nieuwe rooster op zich lieten wachten, werd besloten
alvast een vragenlijst af te nemen onder de verpleegkundigen die een half jaar
aan een proef met het in te voeren rooster hadden meegewerkt. Enkele jaren
later werd het rooster definitief ingevoerd. De invoering verliep gefaseerd. Bij
een steekproef van verpleegkundigen waar het rooster al enkele maanden was
ingevoerd werd toen de vragenlijst afgenomen.
In samenspraak met de contactperso(o)n(en) in een organisatie werd de meest
geschikte manier van afname gezocht. Over het algemeen is de vragenlijst onder
de medewerkers verspreid tijdens een bijeenkomst van de medewerkers, zoals
een werkoverleg. Dit gebeurde door een student-onderzoeker en/of een leidinggevende van de organisatie. Soms is ook vanuit de organisatie een brief geschreven waarin om medewerking werd verzocht. In een enkel geval zijn tijdens
werktijd bijeenkomsten georganiseerd waarin de medewerkers de vragenlijst
konden invullen. Een student-onderzoeker leidde dan de vragenlijstafname. In
66n casus heeft de afname plaatsgevonden in de vorm van 'face-to-face' interviews. Hierin was ook ruimte voor het verkrijgen van achtergrondinformatie.
Om de respons te vergroten zijn herinneringsbrieven gestuurd. Bovendien zijn de

onderzoekers in sommige gevallen ook bij de afdelingen langsgegaan om nogmaals uitleg te geven over het onderzoek en te vragen om medewerking. Bij een
lage respons is telkens naar de redenen hiervoor gevraagd.
Naast de manier van dataverzameling, lijken ook organisatiegrootte, bedrijfstak
en mate van tevredenheid van de medewerkers van invloed te zijn op de respons.
Een groepsgewijze invulling (zuiv en alu) lijkt bij te dragen aan de respons.

Verder zien we dat bij kleinere organisaties of organisatie-onderdelen de respons
beter was en dat de respons met name bij de distributiecentra en de drukkerijen
slecht was. Tot slot lijkt de respons met name groot te zijn in die gevallen waarbij de medewerkers redelijk tevreden waren met het besluit (magst en pensf).
In tabel 5.3.3 staat een overzicht van de achtergrondgegevens van de respondenten per besluitvormingsproces. Hieruit komt naar voren dat de respondenten bij
het merendeel van de besluiten mannen van (achter) in de 30 zijn, met een
LBO/MAVO opleiding, die werken op een productie (gerelateerde) afdeling.
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Tabel 5.3.3 Achterstrondveeevens van de rerpondenten

Beslv.proces

Gemiddelde

Man-vrouw

Afdeling

Opleidingsniveau

leeftijd

alu

26

100%

man

productie

LBO/MAVO

kar[n

28

100%

man

snack

druk 1

38

38

druk2

38

verplh

38

productie

LBO

71 % man;
29% vrouw

productie

LBO

100% man

productie

MAVO

productic

MAVO/HAVO

verplcegafdeling en

MAVO/LBO

100%

man

100% vrouw

(gerelateerd)

huishoudelijkc
dienst

ruiv

30

100% man

productic

LBO/MBO

(gerelatecrd)

magst

36

100%

man

productie

man

productie

MAVO/HAVO

productie

LBO/MAVO/MBO

pensf

35

100%

druk3

39

83%

distrl

33

man;
17% vrouw

89% man;
vrouw

11 %

LBO

(gerelateerd)

productic

LBO/MAVO/MBO

(gerclateerd)

distrl

37

100%

man

productie

LBO/MAVO

distr3

35

100%

man

productie

LBO/MAVO

bibI

39

27%

vakafdelingen en
ondersteunende

HBO

man;

vrouw

73 %

diensten

bank

32

100%

zknh

32

20%

man

man;

balie

MAVO

verpleegafdelingen

HAVO/MBO/HBO

80% vrouw

Bij slechts drie casussen, de beide ziekenhuizen (verplh en zknh) en de bibliotheek (bibl), is het merendeel van de respondenten vrouw. De gemiddelde leeftijd van de respondenten wijkt in twee casussen sterk af; het gaat hierbij om de
twee kleinste organisaties (alu en karn) waarbij de gemiddelde leeftijd respectievelijk 26 en 28 jaar is. In slechts twee gevallen ligt het gemiddelde opleidingsniveau beduidend hoger, namelijk in het ziekenhuis (zknh) en de bibliotheek
(bibl). Deze twee casussen wijken qua type respondenten het meeste af: in beide
gevallen gaat het om vrouwelijke respondenten die hoger zijn opgeleid.
Al met al moet geconcludeerd worden dat het niet eenvoudig is geweest
de me-

dewerkers bij het vragenlijstonderzoek te betrekken. De bereidheid van de medewerkers om aan het onderzoek mee te werken was vaak gering. Dit is niet zo
verwonderlijk. Steeds vaker worden medewerkers op het werk, maar ook privt,
benaderd om aan allerlei onderzoeken deel te nemen. Aangezien elke deelname
aan onderzoek tijd kost zal de medewerker streng selecteren aan welk onderzoek
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hij of zij nog tijd wil besteden. Wanneer een onderzoek dan niet direct relevant
of aantrekkelijk genoeg wordt geacht, doet men met mee.
Alleen in die gevallen waarbij voldoende betrokken medewerkers een vragenlijst
hebben ingevuld, kan een uitspraak worden gedaan over de mening van de betrokkenen. In de andere gevallen is niet te zeggen in hoeverre de respondenten de
algemene mening weerspiegelen. Er kan dan alleen gezegd worden dat we de
mening in kaart hebben gebracht van betrokkenen die, om welke redenen dan
ook, in het onderwerp geYnteresseerd zijn en in staat waren de vragenlijst in te
vullen. Om een indruk te krijgen van de mate waarin het vragenlijstonderzoek
een goed beeld geeft van de algemene opinie onder de betrokkenen, is
nagegaan
in hoeverre dit beeld past binnen het beeld dat naar voren komt uit interviews
met medewerkers, leden van de OR en direct leidinggevenden (lager kader).
Daarnaast is bij de nabespreking (zie paragraaf 5.3.5) eveneens nagegaan in
hoeverre het beeld dat uit het vragenlijstonderzoek naar voren kwam, herkenbaar
was. Wanneer het vragenlijstonderzoek een beeld te zien geeft dat niet geplaatst
kan worden binnen de overige informatie, kan dit wijzen op een selecte, niet
representatieve steekproef bij het vragenlijstonderzoek.

5.3.4 Documentanalyse
Bij elk afzonderlijk casus-onderzoek zijn ook relevante documenten opgevraagd
en bestudeerd. In de afzonderlijke rapportages voor de organisaties zijn de documenten die gebruikt zijn, vermeld. Allereerst hebben we algemene brochures en
verslagen over de organisatie, zoals jaarverslagen, gebruikt om een beeld van de
organisatie te krijgen. Vervolgens zijn documenten verzameld die specifiek met
het besluitvormingsproces te maken hadden. Hierbij ging het om documenten
zoals:
• notulen van vergaderingen, zoals OR-vergaderingen of vergaderingen van een
projectgroep;

• onderzoeksrapporten, bijvoorbeeld van vooronderzoek dat
gedaan is of
evaluatie-onderzoek;

• brieven, bijvoorbeeld brieven van het
management aan
• interne communicatieberichten;

de medewerkers;

• berichtgeving van vakbonden;
•

roosters;

• CAO's;
• het bedrijfsblad.
Per onderzoekscasus kan het aantal documenten sterk verschillen; in sommige
gevallen was geen schriftelijk materiaal (meer) beschikbaar. Dit deed zich voor
bij de twee kleinste organisaties. In andere gevallen neemt het schriftelijke materiaal enkele ordners in beslag.
Het schriftelijk materiaal is allereerst gebruikt om exacte data en feitelijke gebeurtenissen te achterhalen. Aan de hand hiervan kan bijvoorbeeld de duur van
het besluitvormingsproces worden vastgesteld. Met behulp van het schriftelijk
materiaal is een skelet van data en feitelijke gebeurtenissen opgebouwd. De
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informatie uit de interviews wordt vervolgens legell dil skelet geplaatst. Er ib dati
overlapping wat betreft gebeurtenissen, zoals een informatieronde of een stemming die is gehouden. Daarnaast complementeert de informatie elkaar. Uit de
documenten komt de plaatsing van de gebeurtenissen in de tijd naar voren, naast
meer gedetailleerde informatie. Als bijvoorbeeld uit de interviews naar voren
komt dat het personeel schriftelijk over de plannen is geYnformeerd, dan wordt
dit gegeven gecomplementeerd door de gedateerde informatiebrief, waarin de
details van de plannen zijn te vinden. De interviews voorzien de gebeurtenissen
van een achtergrond en verbinden ze met elkaar tot een samenhangend beeld.
Komt bijvoorbeeld uit zowel de interviews als de documenten naar voren dat het
personeel voor de zomer is gernformeerd, dan leveren de interviews de toedracht
hierbij: het personeel zou aanvankelijk na de zomervakantie worden geYnformeerd, zodat het personeel 'zonder zorgen' op vakantie zou kunnen gaan. Aangezien echter voortijdig berichten in de pers waren uitgelekt, brak er onrust uit
onder het personeel. Hierdoor zag het management zich genoodzaakt het personeel toch voor de vakantie te informeren.

5.3.5

De nabespreking

De samengebrachte informatie is in vrijwel alle gevallen neergelegd in een rapport. Om na te gaan in hoeverre de sleutelinformanten zich konden vinden in het
beeld dat in het rapport wordt beschreven, is het rapport aan hen voorgelegd. In

zes gevallen vond een nabespreking plaats met de sleutelinformanten. In zeven
gevallen is volstaan met een nabespreking met de contactpersoon. In twee gevallen is niet op de mogelijkheid voor een nabespreking ingegaan en in de twee
gevallen waarin geen officiele rapportage voor de organisatie is gemaakt, kon
geen sprake zijn van een nabespreking. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling
was om in alle gevallen een nabespreking te houden met de sleutelinformanten,
werd dit vaak niet nodig gevonden of werd het tijdsbeslag te groot geacht. De
contactpersoon gaf in zo'n geval commentaar op het rapport. Hierbij ging het bij
sommige casussen om het eigen commentaar en bij andere casussen om het algemeen commentaar van de sleutelinformanten. Men vond het besluitvormingsproces in het algemeen accuraat weergegeven en het commentaar bleef over het
algemeen beperkt tot een enkele correctie. Verbazing over het uiteenlopen van de
percepties van de informanten of over een andere beleving van de betrokkenen
was er niet: men kon het allemaal wel plaatsen5. Daarnaast werd tijdens de nabespreking toelichting gegeven op enkele zaken die voor ons onduidelijk waren.
Een enkele keer werd door de organisatie benadrukt dat de conclusies en aanbevelingen voor onze rekening waren. Hoewel feedbackbijeenkomsten gebruikt
kunnen worden ter verhoging van de validiteit van de gegevens, moet hierbij een
kanttekening worden geplaatst. De feedbackbijeenkomsten zijn met name goed te
gebruiken voor het controleren van de weergave van de historie van het besluitvormingsproces en een discussie over de conclusies en aanbevelingen. In ons

5

Een enkele keer werden zelfs percepties aan elkaar geattribueerd: 7ij hebt dat zeker gezegd!-
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onderzoek was de feedbackmogelijkheid weinig zinvol voor de controle van onze
beschrijving van de procesvariabelen. Zo werd bijvoorbeeld nergens een opmerking gemaakt over het aantal en soort informatiebronnen dat gebruikt werd. Dit
is opmerkelijk aangezien de individueel verstrekte informatie zeer sterk kon
afwijken van het algemeen geconstrueerde beeld. Bij het vragen naar de herkenbaarheid van dit beeld, werd alleen ingestemd met het geboden beeld. Een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat de sleutelinformanten het allemaal niet zo belangrijk vinden. Maar, ook kan het zijn dat de sleutelinformanten het geheel niet
goed konden overzien; ze gaan er dan vanuit dat het allemaal wel zal kloppen.

5.4 De meetinstrumenten
In het onderzoek gebruiken we twee vragenlijsten: de interviewvragenlost voor
de sleutelinformanten en de schriftelijke vragenlijst voor de betrokken medewerkers. Hieronder gaan we eerst in op de operationalisaties van de variabelen in de
vragenlijst voor sleutelinformanten. Vervolgens gaan we in op de schaalconstructie. In paragraaf 5.4.2 komt de vragenlijst voor de betrokkenen aan bod.

5.4.1

De interviewvragentijst voor de sleutelinformanten:
operationalisaties en schaalconstructie

Bij het ontwikkelen van de vragenlijst hebben we een aantal uitgangspunten
gehanteerd. Allereerst is getracht met de operationalisaties zo dicht mogelijk te
blijven bij de oorspronkelijke operationalisaties van de concepten uit de onderzoeken van Hickson et al. (1986) en Heller et al. (1988), aangezien ons onderzoeksmodel gebaseerd is op deze onderzoeken. Daarnaast is bij de constructie
van het meetinstrument veel aandacht besteed aan de validiteit en betrouwbaarheid. Hickson et al. (1986) hebben hieraan weinig aandacht besteed. Dit laatste
uitgangspunt heeft uiteindelijk tot een aantal verschillende veranderingen in de
operationalisaties geleid.
Zoals in paragraaf 4.1 is vermeld, zijn de concepten politieke geladenheid en
complexiteit, evenals een groot aantal procesvariabelen, op de variabelen van
Hickson et al. (1986) gebaseerd. Daarnaast zijn ook procesvariabelen van Heller
et al. (1988) gebruikt. De uitkomstvariabelen zijn gebaseerd op de variabelen van
Heller et al. (1988) en aangevuld met variabelen afgeleid uit onderzoek naar
arbeidstijdregelingen (Ykema & Jansen, 1986).
De eerste stap om te komen tot operationalisaties bestaat uit een nadere analyse
van de oorspronkelijk gebruikte definities en operationalisaties. Op basis hiervan
is een aantal probleempunten gesignaleerd (Zie tabel 5.4.1). Allereerst vindt in
het onderzoek van Hickson et al. (1986) de operationalisatie geregeld plaats aan
de hand van 66n item of vraag. Venkatraman & Grant (1986) constateren dat het
gebruik van dergelijke 'single item scales' een veel voorkomend verschijnsel is
binnen onderzoek naar organisatiestrategie. Dit komt de betrouwbaarheid en
validiteit van de meting echter niet ten goede (Kidder & Judd, 1988). Bovendien
zijn nogal eens antwoordcategorieen gebruikt die verondersteld worden tenminste
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ordinaal gerangschikt te zijn. Deze veronderstelling delen wij nieL altijd (zie label
5.4). Verder constateren we dat Hickson et al. (1986) geen samengestelde scores
berekenen voor de door hun onderscheiden kernconcepten 'complexiteit' en
'politieke geladenheid'. Zij scoren uitsluitend de variabelen waaruit de kernconcepten verondersteld worden te zijn opgebouwd. Er is dan ook niet onderzocht in
hoeverre de variabelen daadwerkelijk verwijzen naar de kernconcepten. De
verhouding tussen de kernconcepten is evenmin onderzocht. De constructvaliditeit van de kernconcepten blijft dan ook onderbelicht.
Er is getracht de operationalisaties op de probleempunten te verbeteren door,
waar dit mogelijk is, variabelen te operationaliseren met behulp van meerdere
Likerttype items, gemeten op 5-puntsschalen, die verschillende facetten van de
variabelen dekken. Verder zijn, waar we dit echt nodig vonden, aanvullende
variabelen geoperationaliseerd. Er zijn geen nieuwe dimensies toegevoegd; de
oorspronkelijke operationele definitie blijft het uitgangspunt. Daarnaast worden
sommige aspecten, bijvoorbeeld de procesaspecten van het besluitvormingsproces, per fase in kaart gebracht. Hierbij wordt de fasen-indeling van Heller et al.
(1988) aangehouden; deze onderscheidt aan een besluitvormingsproces een
startfase waarin het besluitvormingsproces wordt begonnen, een ontwikkelingsfase waarin alternatieven worden ontwikkeld, een keuzefase waarin het besluit
wordt genomen en tot slot een invoeringsfase waarin het besluit wordt ingevoerd.
In de vragenlijst wordt bijvoorbeeld gevraagd in hoeverre er sprake was van
informeel overleg in de start-, de ontwikkelings-, de keuze- en de invoeringsfase.
Uiteindelijk resulteert dit in de vragenlijst die in bijlage 1 is opgenomen.
De afnameprocedure en de vragenlijst zijn in de loop van verschillende pilotonderzoeken ontwikkeld (Van de Endt & Prins, 1990; Hoenderdos, 1991; Berkel, 1991; Perk, 1992). Op basis van de ervaringen in de eerste vijf casus-onderzoeken zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd en is de instructie voor de
interviewers verder gestandandaardiseerd.
Voor het construeren van de schalen zijn de gegevens van alle sleutelinformanten
(N = 99) gebruikt. Hoewel het aantal sleutelinformanten op het eerste gezicht
voldoende groot lijkt, is dit in de praktijk niet altijd het geval. De dataset kent
namelijk vele 'missing values'. Het betreft hier met name het ontbreken van
scores op 66n of meerdere fasen van het besluitvormingsproces. Niet alle sleutelinformanten hebben immers alle fasen van het besluitvormingsproces meegemaakt. Ook is het fasenonderscheid, zoals hiervoor vermeld, niet bij elk besluit-

vormingsproces zinvol.
Daarnaast waren niet alle sleutelinformanten in staat een onderscheid in fasen
aan te brengen.
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Tabel 5.4 Overticht van de probleempunten bij de operationalisaties in het onderzoek van Hickson et

al. (1986)

Construct

Complexiteit

Variabelen

Operationele definitie

Probleempumen

verspreiding van

de verspreiding van de effec-

verspreiding wordt alleen geope-

de gevolgen

ten van het besluit; weerspiegeld in het aantal categorieen
of criteria dat aangegeven
wordt van I I categorieen

rationaliseerd in termen van het
aantal gcbieden. De mate waarin
een beslui[ van invloed is op een

(winst, kwaliteit, kwamiteif
kosten, verkoop, rendement
op eigen vermogen, verleende
service, moraal, persoonlijk
voor(teel. imago, marktaandecl)

bepaald gebied blijft buiten beschouwing evenals de richting:

positief of negatief

ernst van de

de ernst van het verkeerd gaan

de variabele wordt door een

gevolgen

van de zaken voor de organi-

enkele vraag gcmeten

satie: aangcgeven door een
score op een 5-puntsschaal
(1 = helemaal niet; 5 =

extreem)
precursiveness',

consequenties voor

vergelijkbare en
andere besluiten

de mate waarin het besluit het

de variabele word[ door een

kader voor volgende besluiten
bepa:lit; aangegeven op een 2puntsschaal (niet 'precursive' = de overwogen alternatieven vallen binnen €en alge-

enkele vraag gemeten

meen bekend kader; weI 'precursive' = de alternatieven
kennen geen eerder kader;

voor volgende besluiten wordt
het kader dus bepaald)

diversiteit van
betrokken
belangen

de verscheidenheid van be-

de belangen bij besluitvorming

langen, aangegeven door het
aantal categorieen dat van 14
belangencategorieen ter zake
doet (transformatie, stabilitcit,
conformiteit, wetgeving, innovatic, acquisitie, domein, au-

over atr-en zun met name
hierarchisch bepaald (De Lange,
1989) en niet naar de belangengebieden van Hickson et al. Bijvoorbeeld belangen van medewerkers vs belangen van het ho-

tonomle, Input, output, werkgelegenheid. maatschappelijke
criteria, ondememingscriteria
en vergelijkende prestatie)

Politieke

de mate waarin de

geladenhcid

uitgeoefendc
invloed tegen-

strijdig is

de mate waarin de belangengroepen in tcgengestelde

ger kader

de variabele wordt door een

enketc vraag gemeten

richting invloed uitoefenen:
aangegeven op een 5-puntsschaal (-2 = sterke tegenstand;

-1= beperkte tegenstand, 0=
neutraal, 1 = beperkte stcun;
2 = sterke steun)
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T.LA I- / /. -·

.....1 ... 1'./.L./tg.

Construct

Variabelen

Operationele definitie

Probleempunten

Proces-

belemmeringen

de mate waarin het proces

deze operationalisatie levert on-

belemmeringen tegenkomt.
Dit wordt aangegeven op een
schaal met ankerpunten (volgorde: coordinatie: timing; zoeken; probleemoplossen; middelen: heroverwegen; interne
weerstand; externe weerstand)
naast de score 0 voor geen
belemmeringen

duidelijkheden op: gaat het om
de mate waarin een belemmering
voorkomt of worden de belem-

het aantal vastgestelde vergaderingen dat gebruikt is bij het
proces; aangegeven door het
aantal commissies,
werkgroepen en dergelijke.

formele interactic wordt hier
alleen aangegeven door het

variabelen

formele interactie

informele
Niteractie

hoc veel discussie en heen en
weer gepnat vindt er plaats;
aangegeven door de hoogste

meringen op een schaal gcrangordend?

aantal en niet door de frequentic
van her overleg

de variabele wordt door edn

enkele vraag gemeten

score op een (-puntsschaal
(1 = geen enkel ; 2= weinig;
3 = een beetje: 4 = redelijk

vecl; 5= vect; 6= zeer veel)
info bronnen:
verschil in
vertrouwen

hoeveel variatie is er in kwaliteit van informatie; aangegeven door een score op een 5

de variabele wordt door ten
enkele vraag gcmeten

puntsschaal (1 = weinig: 2 =
cen bectjc; 3 = behoorlijk

veel: 4= ved, 5= zeer veel)
info bronnen:
moeite

hoc gemakkeluk is de info

de ankerpunten worden hier als

toegankelijk; aangegevendoor

ordinaal gerangschikt. De verschillende ankerpunten sluiten
elkaar echter niet uit en impliceren niet altijd cen oplopende
graad van moeite.

een score op een 5-puntsschaal
( t = info uit kennis van personen of meningen; 2 = info
direct te krijgen uit schrifte-

lijk materiaal; 3 = info uit
scannen van bijv. markt onderzoek: 4= info synthese

door integratic info uit vcrschillende bronnen)
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Tabel 5.4 (vervolg)

Construct

Variabelen

Operationcic definitie

Probleempunten

Proccs-

onderhandelings-

in welke mate was er ruimte

de ankerpunten

variabelen

ruimte

voor afwijkendc meningen en
onderhandelingsruimic: aangegeven door een score op een
7-puntsschaal (1 = geen onderhandeling mogeluk: 2 = onderhandeling alleen in laatste
fasen mogelijk; 3 = onderhandeling mogelijk bij keuzes,
maar edn persoon bepaalt de
gang van zaken; 4 = gezamen-

naar onderhandelingsruimte, ter
wijl ankerpunten 5-7 meer verwijzen naar de manier waarop
het besluit genomen wordt.

14

verwilzen

lijke besluitvorming; 5 = onderhandeling waarbij afwijkende partijen worden betrokken, cchter resulterend in consensus; 6 = onderhandeling

resulterend in beperkte consensus; 7 = besluit wordt bc-

reikt op manier waarbij afwijkendc meningen gehandhaafd

blijven)
mformatie-

hoeveel infobronnen zijn

bronnen:

gebruikt; aangegeven door het

expertise

aantal interne en externe info-

geen

bronncn

mformatiebronnen:

in welke mate heeft info uit
externe bronnen bijgedragen

dit proceskenmerk is in het
Bradford-onderzoek niet gebruikt

externe

aan onzekerheidsreductic;

bij

bronnen

aangegeven door het percenta-

het procesonderscheid

ge externe info van de lotate
som van vertrouwen dat in alle
bronnen is gesteld
Informatiebronnen:
vertrouwen

hoeveel variatie was er in de
kwaliteit van informatie, aangegeven door de 'range' van

scores op een 5-puntsschaai
van vertrouwen die in de info
gesteld wordt (1 = weinig; 2 =
eningszins: 3 = behoorlijk
wat: 4= ved, 5 = bijzonder

enerzuds wordt verwezen naar

dc kwaliteit van de informatic en
anderzijds wordt cr verwezen
naar de spreiding in de kwaliteit
van mformatie

veel)
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Tanet 3.41vervolg)

Construct

Variabelen

Operationele definitie

Probleempunten

Proces-

informatie-

variabelen

hoe beschikbaar was de info;
aangegeven door een score op

de ankerpunten worden hier als

bronnen:

een 4-puntsschaal (1 = info
beschikbaar uit persoonlijke

schillende ankerpunten sluiten
elkaar echter niet uit en impliccren niet altud een oplopende
graad van moeite die gedaan

mocile

kennis of mcningen. 2= info
verkregen aan de hand van
documenten; 3= info verkregen uit onderzoek; 4 = synthesc van uiteenlopende info uit
verschillende info bronnen,
bijv. in vorm van vergadering
of rapport

autoriteit:

welk hierarchisch niveau be-

hierarchisch

reikt het proces;

mveau

door een score voor het niveau

ordinaal gerangschikt. De ver-

moet worden om de info te krugcn

geen

aangegeven

waarop het besluit geautoriseerd is

In die gevallen is alleen naar een algemene score gevraagd. Verder hebben de
sleutelinformanten niet altijd voldoende zicht op alle gevraagde aspecten.
Zo kon
bijvoorbeeld een hoofd personeelszaken dat zeer direct bij het proces betrokken
was geweest, niet aangeven in hoeverre het bestuit gevolgen had voor de winst.
Ook dit heeft geleid tot ontbrekende waarden. De ontbrekende waarden hebben
er enkele keren toegeleid dat de analyses op een kleine dataset (N = + 40) zijn
uitgevoerd. De metrische gegevens zijn in die gevallen alleen als indicatie te
beschouwen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de metrische
gegevens in dezelfde richting wijzen.
We zijn de schaalconstructie begonnen met een inspectie van de (item-rest) correlaties, een inhoudsanalyse van de items en het berekenen van de interne consistentie met behulp van Cronbach's a. Ook zijn we, waar mogelijk, met behulp
van factoranalyse (principale componenten analyse) nagegaan in hoeverre de
items van een schaal verwijzen naar den onderliggend construct. De analyses zijn
uitgevoerd op de hele dataset van alle sleutelinformanten. Aangezien het aantal
sleutelinformanten per besluit sterk uiteen kan lopen (1-12), zijn in een aantal
gevallen (de schalen waaruit 'gevolgrijk,6 bestaat, en bij de constructie van 'politieke geladenheid' en 'gevolgrijk') de analyses ook verricht op subsets van de
totale datafile. De subsets zijn hierbij zo geconstrueerd dat: er voldoende spreiding op de variabelen bleef; de spreiding in het aantal sleutelinformanten per
besluit beperkt bleef; en de steekproef voldoende groot was. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot een dataset waarin het aantal sleutelinformanten varieerde tussen

6 De samengestelde

schaal 'gevolgrijk' komt, zoals verderop wordt uitgelegd, ter vervanging van
'complexiteit'
7 Het aantal sleutelinformanten hangt samen met de ingrijpendheid van het besluit. Dit betekent dat
wanneer de subsets te homogeen worden wat betreft het aantal informanten, bijvoorbeeld tussen
de 8-10 informanten, de variantie op de variabelen drastisch
gereduceerd wordt.
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de 3 en 7. Daar waar deze extra analyses zijn gedaan, zijn de resultaten over het
algemeen vergelijkbaar met de resultaten uit de analyses op de gehele dataset.
Op grond van deze analyses hebben we voldoende betrouwbare, 6611-dimensionale schalen kunnen construeren. De schaalscore is hierna berekend door de
gemiddelde score op de items te nemen.
Om een samengestelde score voor de kernconcepten complexiteit en politieke
geladenheid te construeren (zie fig. 4.1.1) zijn de genoemde analyses gedaan op
de samengestelde en enkelvoudige indicatoren waaruit de concepten verondersteld werden te zijn opgebouwd (zie tabel 5.4.2 en 5.4.3).
Tabet 5.4.2

Vergelijking van variabelen waaruit het concept complexiteit volgens her Bradford-model

zou bestaan en de variabelen waaruit her uiteindelijk gevonden concept, gevolgrijk,
bestaat

variabele

definitic

fin.-econ. gevolgen

mate waarin het besluit financieeleconomische gevolgen heeft

X

X

gevolgen kwaliteit &
betrokkenheid

mate waarin het besluit gevolgen heeft
voor kwaliteit geleverde werk en
betrokkenheid van de medewerkers

X

X

gevolgen kwantiteit

mate waarin het besluit gevolgen

heeft

X

X

prod./diensten

voor kwantiteit diensten/producten

reikwijdte van de

hoe wijdverspreid zijn de effecten van het
besluit in termen van het aantal gebieden
(uit 9 gcbieden), waarop het besluit gevol-

gevolgen

complexiteit

X

gevolgrijk

X

gen heeft

afbreukrisico voor
organisatie

afbreukrisico in termen
van motivatie & tevredenheid medewerkers

hoe erg is het voor de organisatie als een
verkeerd besluit gcnomen zou worden

hoe erg is het voor de motivatie en tevredenheid van de medewerkers als een ver-

X

X

X

X

keerd besluit zou worden genomen

consequenties voor
latere besluiten

in hoeverre legt het besluit het kader vast
waarbinnen volgende besluiten genomen
worden

zeldzaamheid

de frequentie per jaar waarmee de desbetreffende besluitvormingskwestie zich
voordoet

diversiteit van de
betrokken belangen

het aantal verschillende belangengroepen
dat bij het besluitvormingsproces betrokken

X

X

X

-

X

-

z'Jn

Van de indicatoren van 'complexiteit' hebben allereerst 'zeldzaamheid', en na
verwijdering van 'zeldzaamheid' ook 'diversiteit van de betrokken belangen', een
te geringe item-rest correlatie (. 18 en . 22). Op inhoudelijke gronden kan verondersteld worden dat deze variabelen naar het construct 'politieke geladenheid'
verwijzen: hoe meer verschillende belangengroepen er in het spel zijn, des te
groter zal de 'politieke geladenheid' van de kwestie zijn. Daarnaast kan veron-
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dersteld warden dat ook dc mate van bekendlicid met een kwestie een indicator
kan zijn van 'politieke geladenheid'. Naarmate de ervaring met een kwestie
geringer is laat dit meer ruimte voor 'politieke geladenheid'. De variabelen
'zeldzaamheid' en 'diversiteit van de betrokken belangen' zijn daarom bij de
constructie van 'politieke geladenheid' meegenomen. De indicatoren van 'complexiteit' die overblijven zijn: 'all)reukrisico' en 'gevolgen die het besluit heeft'
(tabel 5.4.2). Het resterende construct lijkt eerder te verwijzen naar het 'gevolgrijk' zijn van de kwestie dan naar mate van 'complexiteit'.
Tabet 5.4.3

De variabelen waaruit het concept gevolgrijk is opgebouwd, met daar waar van toepas-

sing, hun metrische gegevens

variabelen

definitie mei tussen haakjes

aantal
items

de nr's van de vragen uit de
vragenlijst in bijlage i

financieel-

mate waarin het besluit

econom.

fi nancieel-economische gevol-

gevolgen

gen heeft (103, tla, 142, 181,

0/pmeci

factoren

range 1-r

aantal

corr

en % verklaar-

N

de variantie

5

.76

.

44-. 64

1

(52.7%)

39

19a)

gevolgen

mate waarin her besluit gevol-

kwaliteit

& betrok-

gen voor kwaliteit geteverde
werk en betrokkenheid van de

kenheid

medewerkers heeft (12), 162)

gevolgen

mate waarin het besluit gevol-

kwantiteit

gen voor kwantiteit diensten/

.37

2

-

91

(P =.00)

2

.32

-

-

75

(P= 01)

producten heeft (132,153)

reikwijdte

aantal gevolgen gebieden

gevolgen

(103. lia, 123,132,148,

-

-

153,16a, 18a, 193)

atbreuk-

hoc erg is het voor de organi-

risico

satie als

organtsatte

genomen zou worden? (20,

5

.83

.55-.73

1

(60.1%)

78

een verkeerd bestuit

23,25,26,28)
atbreuk-

hoe erg is het voor de motiva-

risico

tie

motivalle
& revre

medewerkers als een verkeerd besluit zou worden ge-

denheid

nomen?

2

en tevredenheid van de

.82

-

-

.37-.52

1

95

(P=.00)

(21,24)

consc-

in hoeverre legt het besluit

quenties
voor latere
besluiten

het kader vast waarbinnen
volgende besluiten genomen

3

.65

(58.6%)

85

worden? (32,33, 34)

*: daar waar twee items zijn gebruikt is de correlatie (pmcc) gebruikt in plaats van de a

Het oorspronkelijk Bradford-construct 'complexiteit' wordt daarom vervangen
door het construct 'gevolgrijk'. De metrische gegevens van de variabelen waaruit
dit construct is opgebouwd, staan in tabel 5.4.3. Als score voor dit construct
wordt het gemiddelde van de som van de variabelen gebruikt. In tabel 5.4.4 zijn
de metrische gegevens van 'gevolgrijk' te vinden.
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Tabel 5.4.4 Metrische gegevens van de uit verschillende schalen en variabelen opgebouwde schaal

'gevotgrijk'

(samenges[elde) variabelen

i-r

a

factorlading

aantal factoren en

N

% verkl variantie

albrcukrisico motivatie en

.35

.75

F2:.92

2-factoren

F2: .75

(58.3%)

61

tevredenheid

atbreukrisico organisatie

44

reikwiidte gevolgen

.61

F l :

financieel-economische gevolgen

.48

FI: .81

gevolgen kwalitcit en betrokkenheid

.43

Fl : .57

gevolgen kwantit€it diensten/
producten

.47

F I :

consequenties laterc besluiten

.42

Fl:.55

.8 9

.49

Een vergelijkbare weg is gevolgd om te komen tot de constructie van 'politieke
geladenheid'. Allereerst is getracht 'politieke geladenheid' te construeren op
basis van de in het Bradford-onderzoek gebruikte indicatoren: 'totaal uitgeoefende invloed', 'onevenwichtigheid van invloed', 'relatieve hoeveelheid externe
invloed' en 'overeenstemming van invloed' (tabel 5.4.5). Een dergelijke schaal is
niet intern consistent (a = .23). Met name onevenwichtigheid van invloed heeft
niets met de rest van de items gemeen. Verwijdering van deze variabele levert
echter ook geen homogene schaal op. Daarom is het gehele concept nogmaals
aan een inhoudelijke analyse onderworpen. Hierbij is ook gekeken in hoeverre de
complexiteitsvariabelen 'diversiteit van de betrokken belangen' en 'zeldzaamheid', die buiten het construct 'gevolgrijk' vielen, bij 'politieke geladenheid'
passen. Ook is de schaal 'mate van conflict' die aan het DIO-onderzoek is ontleend, op inhoudelijke gronden als indicator van politieke geladenheid meegenomen. Uiteindelijk kan een consistente schaal worden verkregen (tabel 5.4.7).

In tabel 5.4.5 wordt een overzicht gegeven van de variabelen waaruit het construct is opgebouwd: twee oorspronkelijk politieke geladenheidsvariabelen, 'totale hoeveelheid uitgeoefende invloed' en 'overeenstemming van invloed', twee
variabelen die eerder als indicatoren van complexiteit waren aangeduid, 'zeldzaamheid' en 'hoeveelheid betrokken groepen', en de DIO-variabele mate van
conflict.
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Tnhel Sds Vergelijking van variabct€ii ¥.uu, uit iici .wkepi 'poillieke getaaenhela volgens het
Bradford-onderzoek zou bestaan en de variabelen die uiteindelijk gebruikt warden voor
'politieke geladenheid'

variabele

totate uitgeoefende invloed

definitie

de totale hoeveelheidheid

invloed die

'politieke geladenheid'

'polirieke

vlgs Bradford-onderzoek

geladenheid'

X

X

is uitgeoefend gecodeerd op een 5-

puntsschaal van zeer weinig invloed
tot zeer veel invloed

relatleve externe

het aandeel externe. van buiten de

invloed

organisatie uitgeoefende invloed,

X

op

de totale hoeveelheid uitgeoefende
Invloed

onevenwichtlg-

verschil in invtoed tussen de partij die

heid invloeds-

de meeste en de partij die de minste

verdeling

invloed uitoefent

overeenstentming uitgcoefende invloed

mate waarin de partijen in dezeltde
richting invloed uitoefenen

diversiteit van

het aantal verschillende belangeng-

de betrokken

rocpen dat bij het besluitvormingsproces betrokken zijn gecodeerd op

belangen (C*)

een 5-puntsschaal van
zeer veel

meningsverschil-

X

X

X

X

zeer weinig tot

niate en intensitelt waarin zich t IJdens

ten(P**)

het besluitvormingsproces meningsverschilien voordeden

zeldzaamheid

mate waarin zich op vergelijkbare

(C*)

wijze op hetzelfde terrein een besluit-

X

X

vormingsproces voordoet, aangeven
door eens in de hoeveel jaar icts dergelijks zich voordoet

*:

C= deze variabele werd in het Bradford-model beschouwd als deel uitmakend van het
concept 'complexiteit'
* * · P= deze variabele maakte geen decl uit van het oorspronkelijke Bradford-model

De factoranalyse leverde een geroteerde 2-factoroplossing op, 6dn factor die
verwijst naar de uitgeoefende invloed en 66n factor die verwijst naar naar de
mate van conflict (tabel 5.4.7).
De metrische gegevens van de indicatoren van 'politieke geladenheid' zijn te

vinden in tabel 5.4.6. In tabel 5.4.7 staan de metrische gegevens van de samengestelde schaal 'politieke geladenheid'. De score op het construct 'politieke
geladenheid' bestaat uit de het gemiddelde van de som van de scores op de indicatoren.
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Tabel 5.4.6

De schaten waaruit het concept 'politieke g€ladenheid' is opgebouwd, met daar waar
van toepassing hun metrische gegevens

variabele

definitie met tussen haakjes
de nr's van de vragen uit de

aantal
Items

a/pmcct

range

aantal fac-

1-r

£Or€,1/

corr

vragenlijst

N

% verkl
var.

diversiteit van
de betrokken
belangen (C*)

aantal verschillende belan-

1

-

-

-

gengrocpen dat bij het besluitvormingsproces betrokken is gecodeerd op 5-puntsschaal (79-80)

menings-

mate en Intensiteit waarin

verschillcn

zich tijdens het besluitvor-

(P.*)

mingsproces meningsverschillen voordeden (93,94,

.88

3

59.69

1

factor

86

(72.0%)

95)

mate waarin zich op vergelijkbarc wijze op hetzclfdc
terrein een besluitvormingsproces voordoet, aangeven
door eens in de hoeveel jaar
iets dergelijks zich voordoct
gecodeerd op een 5-puntSschaal (9)

1

-

hoeveelheid uitgeoefende in-

totale hoeveelheid uitgeoefende invloed gecodeerd op een

1

-

v!oed

5-puntsschaal (79-80)

overeenstem-

ming uitgeoe-

mate waarin de invloedspartijen in dezelfde richting in-

fende invloed

vloed uitoefenen (81-84)

zeldzaamheid

(C*)

4

.89

-

-

-

factor

.72-

I

.83

(75.0%)

76

t: daar waar twee items zijn gebruikt is de correlatie (pmcc) gebruikt in plaats van de a.
*:

C = deze variabele werd in het Bradford-model beschouwd als deel uitmakend van het concept 'complexiteit'
is ontleend aan het DIO-model

**: P= deze variabele

De constructen 'gevolgrijk' en 'politieke geladenheid' zijn afzonderlijk van elkaar geconstrueerd. Het is echter de vraag in hoeverre beide constructen ook
naar voren komen als alle variabelen die bij de constructie van de afzonderlijke
schalen betrokken zijn in de analyse worden betrokken. Om dit na te gaan zou
een factoranalyse gedaan moeten worden. Helaas is de steekproef te klein om
een factoranalyse te doen over alle variabelen van 'politieke geladenheid' en

'gevolgrijk' (N = 48 bij listwise behandeling van de missings). Om toch een
indicatie te krijgen wordt exploratief een principale componenten analyse gedaan
met een pairwise behandeling van de missings (N varieert tussen 80-90). De
quartimax rotatie levert een 4-factor oplossing, die 65.5 % van de variantie verklaart. De resultaten komen in grote lijnen, maar niet geheel overeen met de
uitkomsten uit de afzonderlijke analyses. Evenals in de afzonderlijke analyses,
worden twee factoren gevonden die verwijzen naar de gevolgen van het besluit.
De eerste factor bestaat uit: financiele gevolgen, gevolgen voor de kwaliteit,
consequenties voor latere besluiten en het aantal gevolgen. De tweede factor
bestaat uit: afbreukrisico voor de motivatie en voor de organisatie en gevolgen
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voor de kwantiteit van de producten/diensten. Deze laatste variabele behoorde in
afzonderlijke analyses tot de eerste factor. Daarnaast zijn er twee factoren die
in de richting van politieke geladenheid wijzen. Evenals in de afzonderlijke analyses gaat het hier om een factor invloed (totale hoeveelheid invloed en diversiteit betrokken belangen) en een factor die naar conflict verwijst (zeldzaamheid,
onenigheid, overeenstemming uitgeoefende invloed en consequenties voor latere
besluiten). In tegenstelling tot de resultaten uit de afzonderlijke analyses laadt
consequenties voor latere besluiten niet alleen op de gevolgen-factor (.52) maar
ook op de conflict-factor (.45). Ook deze resultaten wijzen dus in de richting van
factoren die de gevolgen betreffen en factoren die betrekking hebben op de 'politieke geladenheid' van de kwestie. Gezien het voorbehoud dat we maken in
verband met de behandeling van de ontbrekende waarden, houden we voor de
constructie van de schaalwaarden het gemiddelde aan van de som op de variabelen die naar voren komen uit de afzonderlijke analyses.
de

Tabel 5.4.7

Metrische gegevens van de samengestelde schaal 'politieke geladenheid'

(samengestelde) variabelen

1-r

a

factorlading

aantal factoren en %

N

verklaarde variantie

diversiteit van de betrokken

F2:.77

2 factoren

.39

F2:.85

(56.9%)

onenigheid

53

Fl : .54

overcenstemming uitgeoefende invloed

49

Fl:.66

.48

Fl:.78

.57

.72

71

belangen

totale hoev€elheid invioed

zeldzaamheid

De Bradford-onderzoekers gaan er vanuit dat 'complexiteit' en 'politieke geladenheid' verwijzen naar de ingrijpendheid van het besluitvormingsproces
(Hickson et al., 1986). Om een indicatie te krijgen van de constructvaliditeit van
de kenmerken van de kwestie 'gevolgrijk' en 'politieke geladenheid', wordt
daarom nagegaan in hoeverre 'gevolgrijk' en 'politieke geladenheid' samenhangen met ingrijpendheid. Hiervoor is 'ingrijpendheid van het besluitvormingsproces' geoperationaliseerd door direct te vragen naar de politieke geladenheid, de
complexiteit en de ingrijpendheid van het besluit (vragen 181-183, bijlage 1). De
resulterende ddn-dimensionale schaal heeft een zeer matige interne consistentie
(a= .59). Vervolgens gaan we na in hoeverre er een verband (pmcc) bestaat
tussen de schalen

'politieke geladenheid', 'gevolgrijk' en 'ingrijpendheid'. Zowel
'politieke geladenheid' als 'gevolgrijk' hangen significant (ps01) met 'ingrijpendheid' samen (r= .51 en r = .37; N = 66). De constructen 'gevolgrijk' en
'politieke geladenheid' hangen zwak met elkaar samen (r= .25, ps.05, N = 66)
Hoewel onze constructen 'politieke geladenheid' en 'gevolgrijk' qua operationalisatie niet geheel overeenstemmen met de operationalisaties uit het Bradfordonderzoek, lijken ze dus wel degelijk te verwijzen naar de begrippen van de
Bradford-onderzoekers.
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Tabel 5.4.8 Enkele variabelen die verwijzen naar procesonderhoud met daar waar van toepassing

hun metrische gegevens. Deze variabelen zijn gemeten bij de medewerkers

definitic met tussen haakjcs
de nr's van de vragen uit de

aan-

vragenlust

items

ontiopen
problecm

mate waarin meningsverschillen worden ontlopen (96a-96€)

5

.87

.49-.91

1

toegeven

ma[e waarin

5

.88

.58-.83

5

.81

3

.90

variabele

bij

meningsver-

a/r*

tai

range

aantal factoren

i-r corr

en % verkl.
variantie

N

(67.0%)

51

1

(67.0%)

45

.50-.73

1

(58.0%)

46

.75-.87

1

(83.0%)

61

.57-.68

1

(59.0%)

1

(75.0%)

schillen word[ toegegeven
(97a-97e)

compromis
stuiten

mate waarin bij meningsverschillen compromissen worden
gesloten (98a-98e)

forceren

mate waarin

bij

meningsver-

schillen wordt geforccerd (99a.
99c, 99d)

problemen

mate waarin bij meningsver-

oplosscn

schillen

5

.81

46

problemen worden

opgelost (1002-100e)
gebruik

mate waarin de kennis en vaar-

kennis en

digheden van het uitvoerend

vaardig-

personeel gebruik wordt ge-

heden

maakt (101-104)

ruimte

mate waarin tijdens het

ideeen en

meningen

besluitvormingsproces ruimte
voor ideeen en meningen bestaat (90.92)

invloed

mate waarin medewerkers

medew.

invloed hebben gehad (79)

4

.88

.84-.88

2

.41

-

-

-

-

86

66

(p =.00)

-

1

*: daar waar twee items zun gebruikt is de correlatie (pmcc) gcbruikt in plaats van de a

Om te komen tot de procesvariabelen (zie fig 4.1.1) zijn daar waar nodig de
eerder genoemde analyses gedaan. In tabel 5.4.8 en 5.4.9 worden de procesvariabelen en waar van toepassing, de metrische gegevens weergegeven. In tabel
5.4.9 staan de variabelen die ontleend zijn uit het Bradford-onderzoek; het gaat
hierbij om variabelen die verwijzen naar het procesverloop.
In tabel 5.4.8 staan enkele variabelen die verwijzen naar het procesonderhoud.
Het procesonderhoud is in eerste instantie gemeten bij de betrokken medewerkers. Enkele van de variabelen zijn echter ook gemeten bij de sleutelinformanten8. Het gaat hierbij om manieren waarop met conflicten is omgegaan. Deze
variabelen zijn meegenomen als indicator van de mate van 'samenwerking' (zie
fig. 4.1.1). Verder gaat het 'benutten kennis en vaardigheden', 'ruimte voor

8 Bij 66n besluit is geprobeerd alle variabelen die verwijzen naar procesonderhoud bij de sleutelinformanten te meten. Gezien de extra belasting voor de sleutelinformanten is ervan afgezien deze
variabelen nog verder te meten bij de sleutelinformanten.
115

idectn eli iticilingen en ' invioed van de medewerkers'. Deze laatste variabelen
kunnen als indicatoren van participatie worden gezien.
Tabel 5.4.9

varlabele

Procesverloop variabelen m.n. afgeteid van het Bradford-model, met daar waar van
toepassing hurt metrische gegevens

definitie met tusscn haakjes

aantal

de nr's van de vragen uit de
vragenlijst

duur

duur periode

incubatie

besluitvormingskwestie wordt
afgetast maar nog niet op de agenda wordi gezet (1)

duur

duur periode

startfase

beslui[vormingskwestie als

a/r*

items

range

i-r
corr

waarin de

aantal facto-

N

ren en %
verkl. var.

-

waarin de

-

zodanig op de agenda wordt
gezet (2-3)
duur

on[wikke-

duur periode waarin naar
oplossingen wordt gezocht

lingsfase

(3-4)

duur

duur periode waarin men tot een

keuzefase

keuze komt (4-5 )

duur

duur periode van invoering (5)

-

duur start-

duur periodc vanaf de start t/m de

-

-

keuze

autorisatte

duur start-

duur periode vanaf start t/m de
voltooiing vd invoering

-

-

impt.
onder-

mate van onderbrekingen

3

.82

brekingen

het beslv. proces (37,4Ob, 40c)

belemme-

mate van belemmeringen tijdens
het beslv.proces (41, 42b, 42c)

3

ringen

3

-

-

-

-

imple:neiltatie

tijdens

vertragin-

mate van vertragingen tijdens het

gen

beslv.proccs (35,38b, 38c)

versnel-

mate van versnellingen tijdens het

lingen

besluitvormingsproces (36,39b,

.61-

1

(74%)

1

(73%)

1

(67%)

1

(69%)

1

(73%)

72

.82

.81

.56-

69

.78

.75

.48-

72

.76

3

.78

.51-

69

.67

39c)

formeel

de gebruikte

overleg

besluit-niveau bepaald aan de

overlegvormen op

-

-

hand van de antwoorden van alle
sleutelinformanten (53-56)
inforrneel

mate waarin ook buiten de forme-

overleg

le overlegvormen werd overlegd
(57-59)
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3

.82

.65-

.71

71

Tabel 5.4.9 (vervolg)
variabele

defi nitie met tussen haakjes

de nr's van de vragen uit de
vragenlust

wilze van
nemen

besluit

hoe is het besluit genomen: stemming, beperkte overeenstemming,
volledige overeenstemming of

aanf
items

a/r*

aamal facto-

range

1-r
corr

2

r,=.32

-

4

.65

.27-

N

ren en %
verkl. var.

80

oplegging (90,92)
onderh.

de mate waarin ruimte voor on-

ruimte

derhandeling bestaat (85-88)

aantal info

aantal gebruikte info bronnen

bronnen

1

(50%)

66

1 (72%)

66

.61

bepaald op besluitniveau aan dc

hand van de antwoorden van alle
sleutelinformanten (60-63)

kwal. info

kwaliteit van informatie (68-73)

4

.83

.60.69

variatie in kwaliteit informatie

variatte
kwal. info

(71-72)

verkrijg-

gemak waarmee

brh. info

(61, 63,67)

info verkregen is

2

r=.73

-

1

vorrn van

in hoeverre is info verkregen in

5

.90/.86/

.36

verkregen

de vorm van:

per

.79/.92/

.93

ring medewerkers (b) documenten

info-

.89

(c) onderzoeksresultaten (d) buiten de organisatie (e) combinatie
van informatie (74-78)

vorm

info

(a) kennis en erva-

hierar

niveau waarop het besluit is geno-

chisch

men (91)

67

items

-

36
40

niveau

autorisatie

*: daar waar twee items zijn gebruikt is de correlatie (pmcc of Spearman correlatie) gebruikt in piaits van dc a:
niet van toepassing; de duur van de verschillende fasen, het aantal info-bronnen en het formeel overleg is
gereconstrueerd aan de hand van diverse bronnen.

-:

We beperken ons hier tot de variabelen die betrekking hebben op het besluitvormingsproces in het algemeen. Daar waar ook per fase naar deze variabelen is
gevraagd, zijn, waar dit mogelijk bleek, de variabelen tevens per fase aangemaakt. Zoals we al eerder in paragraaf 5.3.2 vermeld hebben, kon een aantal
scores niet op het sleutelinformanten-niveau bepaald worden.
Het gaat hierbij om de duur van het besluitvormingsproces (tabel 5.4.9), het
formeel overleg en het aantal informatiebronnen. Deze variabelen zijn op het
niveau van het besluit gescoord.
Tot slot staan de resultaatvariabelen, met daar waar van toepassing hun metrische gegevens in tabel 5.4.10. weergegeven. De verbeteringsvariabelen zijn
geconstrueerd aan de hand van verschilscores tussen de oude en de nieuwe atr.
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Tabel 5.4.10 Resulroat·variabe!en met daar waar van tc;:passing Iwi Incir·isihe gegevens

variabele

definitie met tussen haakjes
de nr's van de vragen uit de
vragenlijst

tevr.h.

mate van tevredenheid over het

beslv.

besluitvormingsproces (1281,

proces

128e, 129.130)

nicuwe

mate waarin men het besluit een

atr goede

goede oplossing vindt (124, 126,

oplossing

127)

verbete-

mate waarin de nieuwe atr beter

ring re-

voldoet aan de regelgeving (156

gelgeving

131.157-132)

verbete-

mate waarin de meuwe atr een

ring personeel

verbetering is voor het personeel
(164-139; 165-140; 166-141)

verbete-

mate waarin de nieuwe air een

ring lei-

verbetering is voor de leiding

ding

(161-136:162-137: 166-138)

verbete-

mate waarin de nieuwe atr beter

ring aansluiting
eisen

aansluit op eisen vanuit de vraag
en de productie (158-133; 160135; 167-142; 169-144; 171-

vraag en

146)

aan-

alr

range

tai

Ar

items

4

.89

aantal facto-

N

ren en %

corr

verkl. var.

.68-

1

(75%)

1

(62%)

65

.82

3

.68

.31-

85

.62

2

3

r =.44

.77

-

78

49-

1

(69%)

i

(68 %)

45

.73

3

.

74

.41-

47

.76

5

.81

.44-

1 (58%)

49

.73

productic

van het

mate waann de nieuwe atr beter
tegemoet komt aan eisen vanuit
het werk (172-147; 179-154:

werk

150-175)

verbete-

mate waarin de nieuwe atr

ring bezetting

voorziet in een betere bezetting
(148-173: 149-174; 151-176)

verbete-

mate waarin de nieuwe atr een

losse

ring div.

verbetering betekent voor: de

items

aspecten

individucle flexibiliteit:

verbete-

ring elsen

de

63

3

.37-

1

(58%)

1

(66%)

69

53

3

.74

.51-

59

.62

-

toele-

vering; onderbreekbaarheid van
het productieproces: vervoersmogclijkheden; kantinefaciliteiten: persoon'Uke wensen (159-

134: 168-143; 170-145.177152,178-153; 180-155)

*:

daar waar twee items zijn gebruikt is de correlatie (pmcc) gebruikt in plaats van de a

5.4.2

De vragenlijst van de betrokkenen

De vragenlijst voor de betrokkenen is in de loop van de dataverzameling ontwikkeld. In eerste instantie zijn hierin slechts enkele variabelen opgenomen
analoog
aan de vragenlijst van de sleutelinformanten. Het
ging hierbij om enkele procesen uitkomstvariabelen, waarvan verondersteld kon worden dat medewerkers hier
een oordeel over konden geven. De vragenlijst is daarna uitgebreid met aspecten
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van het procesonderhoud die, zoals we in hoofdstuk 4 hebben aangegeven, van
belang lijken te zijn voor de beoordeling van het resultaat (Rogaar, 1993; Frijters, 1994; Frijters, Ng-A-Tham & Rogaar, 1996). De vragenlijst is opgenomen

in bijlage 2.
Tabel 5.4.11

variabele

Proces\,ariabelen betrokkenen met daar waar van toepassing de metrische gegevens

definitie met tussen haakjes
de nr's van de vragen uit de
vragenlijst

mate waarin meningsverschillen

ontlopen
probleem

worden ontlopen (193)

toegeven

mate waarin

bij

meningsverschil-

a

aantal

range

Items

i-r

aantal facto-

N

ren en %

corr

verkl. var.

1

1

-

-

-

len word[ toegegeven ( 19b)

compro-

mate waarin bij meningsverschil-

mis

len

slut-

1

-

-

-

compromissen worden geslo-

ten

ten(19c)

forceren

mate waarin bij meningsverschil-

1

len wordt geforccerd (19d)

problemen

mate waarin bij meningsverschil-

oplossen

problemen worden opgelost
(19C)

gebruik
kennis en

mate waarin van de kennis en

vaardig-

maakt

1

-

len

896

vaardigheden gebruik wordt ge(

.80-

1(79%)

315

(60%)

340

1(68%)

263

1(62%)

240

1

(57%)

259

1

(62%)

308

.89

19a-2Od)

heden

idccen en

mate waarin tijdens hct besluitvormingsproces ruimte voor ideeEn

meningen

en meningen bestaat (9-12)

invloed

mate waarin de medewerkers in-

medewer-

vloed hebben gehad (133-13h)

ruimte

4

.78

.51-

1

.63

1

kers

samen-

mate waarin tijdens het besluitvor-

werking

mingsproces wordt samengewerkt

4

.88

.50-

.78

(142-14e)

docihelderheid

mate waarin het doel van het besluitvormingsproces helder is (45,

4

.79

.50-

.65

47,48,50)
info tijdens in-

mate waarin tijdens de invoering
informatie wordt verstrekt ( 51,

voering

53.55.57,58)

motivalle

mate waarin de medewerkers ge-

voor

motiveerd zijn voor dc verande-

verande-

ring (37,39,40-44)

14

.94

.58-

.79

7

.89

.59-

.83

ring

Er is getracht elk van de variabelen door meerdere Likerttype items te operationaliseren die verwijzen naar verschillende aspecten van de variabele. Voor de
schaalconstructie zijn de gegevens van alle betrokkenen (N =461) gebruikt.
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Tahel 9 4 17 Re91<Itaan,(Iriabe!en ran dc bc:rokkcn:n, in:£ di inet,8,he gegevens

vanabele

defi nitie met tussen haakjes de
nr's van de vragen uit de vragen"Jst

tevr.h.

mate van [evredenheid over het

beslv.-

besluitvormingsproces (22a-22d)

aantal

a

items

range

aantal facto-

i-r corr

ren en %

N

verkl. var.

4

.92

.83-.94

1

(81%)

327

3

88

.73-.80

1

(81%)

387

(84%)
(80%)

425

proces

meuwe atr
goede op-

mate waarin men het besluit een
goede oplossing vindt (2 la, 2 Ic,

lossing

2ld)

vermoeid-

mate van vermocidheidsklachten

heid

(613-6lk)

algemene
bezwaar-

niate waarin het rooster In het
algemeen bezwaarlijk is: - oude
rooster (24)
nleuwe rooster (24)

3

bezwaar-

mate waarin het rooster in het

1

lijkheid

algemeen bezwaarlijk is voor het

soctale

sociale leven (24)

lijkheid

.90

.78-.82

1

.87

.67-.82

1

.83

.46-.72

1

(49%)

242

.71

.33-.58

1

(42%)

288

.88

.66-.82

1(74%)

326

439

leven

bezwaargezondh.

mate waarin het rooster in het
algemeen bezwaarlijk is voor de
gezondheid (24)

arbeids-

mate waarin het werk belastend is

belasting

(60a-6Oh)

lijkheid

vooruil-

mate waarin de nieuwe atr als een

gang

verbetering word[ gezien voor het

werk-

werk (25,27,28,30,35,36)

I

7

6

aspecten

voorult

mate waarin de nieuwe atr als ten

gang

verbetering voor de gezondheid

gezondh.

wordt gezien (26, 29, 31,32)

v 00 ru i I

vooruitgang wat betreft:

gang div

vervoersmogelukheden

4

losse
(33);

it ems

pauze-indeling (34)

Aangezien de vragenlijst in de loop van het onderzoek is ontwikkeld, zijn niet
altijd alle vragen afgenomen bij alle betrokkenen. Het aantal respondenten
waarover de analyses kunnen worden gedaan varieert daarom sterk van schaal tot
schaal.

Om te komen tot schalen is eenzelfde procedure gevolgd als hierboven is beschreven bij de schaalconstructie bij de sleutelinformanten. Op grond van de
analyses kunnen intern consistente 66n-dimensionale schalen worden geconstrueerd. De variabelen en indien van toepassing, hun metrische gegevens zijn weergegeven in respectievelijk tabel 5.4.11 en tabel 5.4.12.

In dit hoofdstuk hebben we laten zien hoe we ons onderzoek hebben opgezet. In
de volgende hoofdstukken gaan we na welke resultaten het onderzoek heeft opgeleverd.
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6 De besluitvormingskwestie en het
proces

In dit hoofdstuk staat de besluitvormingskwestie en het doorlopen proces centraal.
Allereerst schetsen we een beeld van de onderzochte bestuiten aan de hand van hun
aanleiding en dod (6.1). Daarna karakteriseren we de uiteindelijk germplementeerde
besluiten, de roosterverandering, in termen van roosterkarakteristieken en eventuele
andere veranderingen die zich hebben voorgedaan (6.2). Nadat zo een beeld is gegeven
van de bestuiten, gaan we op zoek naar het antwoord op de eerste twee in hoofdstuk 4

gestelde onderzoeksvragen. We beginnen met het karakteriseren van de besluitvormingskwestie in termen van politieke geladenheid en complexiteit (6 3) en gaan vervol-

gens na hoe de besluitvormingsprocessen verlopen (6.4). Bovendien onderzoeken we of
de verschillende typen besluitvormingskwesties het voorspelde procesverloop laten zien.
Tot slot wenden we oIls tot een ander aspect van het besluitvormingsproces. het pro-

cesonderhoud (6.5).

6.1

De

besluitvormingskwestie: aanleiding en doel

Op 66n na, spelen alle besluiten zich af in de periode 1989-1996, een periode
waarin, zoals we in paragraaf 2.3.4 hebben laten zien, atr-en steeds vaker strategisch worden ingezet. In ons onderzoek zien we dan ook dat de meeste casussen,
11 van de 12 besluiten', als redelijk tot zeer strategisch worden gezien. Het
besluitvormingsproces wordt meestal, in 11 van de 13 gevallen, als redelijk tot
zeer ingrijpend ervaren.
De aanleiding voor het besluit is vrijwel altijd gelegen in problemen. De probleemsituatie wordt vaak als kans aangegrepen om het beleid ten aanzien van de
afstemming van vraag en het aanbod van arbeid te veranderen (tabel 6.1.1)
Alleen bij de bibliotheek (bibl) zijn geen problemen. Hier is sprake van een kans
die door de gemeente geboden wordt: de gemeente stelt geld voor vernieuwingsprojecten beschikbaar als tegenhanger van bezuinigingen. Hierdoor kan een
zondag openstelling gerealiseerd worden.

1

Pas in de loop van de dataverzameling hebben we direct gevraagd naar de mate van ingrijpendheid
en het strategisch zijn van het besluitvormingsproces. Daarom is de totale grootte van de steekproef
in deze gevallen kleiner dan 17.
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Tabc! 6.1.1 Dc aar,kidii,g. 0111sch,ijving, iii te,Inen van crisis, probleem of kans fMmtzberg et at.,
1976) enin termen vanurgentie (+: hoog, situatie zeer onwenselijk; + /-: matig, situatie
niet optimaal maar wei houdbaar. -: laag)

Besluit

Aanleiding

M inzberg

Alu

Teruggang in de vraag.

probl

+

Kartn

Jaarlijks terugkerende pick in de vraag.

probl

+

Snack

Toename van de vraag.
Aanschaf van nicuwe apparatuur, continue productie mogelijk.

probl/kans

+

probl

+

probl/kans

+

Drukl

Problemen met de gegroeide invulling ATV naar 34,2 uur/week

Urgentie

(stuwmeer atv, kwalitatieve en kwantitatieve bezettingsproblemen). Hoog ziekteverzuim.
Druk2

Problemen met de bezetting: productiepicken aan het cinde van

de week en juist het op vrijdag opnemen van ATV. Dit alles
veroorzaakte overwerk op zaterdag.
Fusie, waardoor personeel van de andere organisatie erbij kwam
en de productiecapaciteit zou worden uitgebreid.

Verplh

Diverse klachten i.v.m. het dienstrooster.

probl/kans

-'rj-

Zuiv

Explosieve tocname in de vraag die leidde toi capaciteitsproblemen en structureel overwerk. wat o.a. een tweedeling
onder de medewerkers tot gevolg had.

probl/kans

+

Magst

Aanhoudende toename van de vraag,
Wereldkampioenschap voetballen

probl/kans

+

Pensf

Groeiende vraag die leidde

probl/kans

+

probl/kans

+

probl/kans

+

tot structureel

overwerk en in de

verdrukking komen van onderhoudswerkzaamheden.
Naderende privatisering.
Druk3

Distrl

Toename werkaanbod in combinatie met productiepieken.
Verhuizing naar locatie waar men met gehouden werd aan de
hinderwet bepalingen. tevens werd de productieapparatuur
vernieuwd.
Overname van ander bedrijf.

Andere eisen van de 'klant' waardoor uitbreiding van dc

bedrijfstijd nodig wordt.
Distr2

Andere eisen van de 'klant' waardoor uitbreiding van de
bedrijfstijd nodig wordt.

probt/kans

+

Distr3

Andere eisen van de 'klant' waardoor uitbrciding van de
bedrijfstijd nodig wordt.

probl/kans

+

Bank

Afname gebruik van diensten op de koopavond.

probleem

+/-

Bibi

Gelegenheid voor vernieuwingsplannen

kans

als

tegenhanger van

-

bezuinigingsoperatie.
Ruwl

Jaarlijks terugkerende groeiende piek in de vraag.

probl

+

probl/kans

+

Oplossing m.b.v .uitzendkrachten onhoudbaar voor de
productie.
Zknh

Problemen met de roosters

bij patientgerichte

verpleging.

Afstudeerproject: experiment met een nieuw roostersysteem.
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Tabel 6.1.2

De doelstelling

Doel

Besluiten: aantal en %

Nadere specificatie

Capaciteit afstemmen
op de vraag

9 (53 %):

waarbij:

alu, kartn, snack,

-

de kwantitatieve en kwalitatieve v.d. in-

zet van arbeid zo goed mogelijk wordt
afgestemd op de (wisselingen) in de

zuiv, magst, druk3, bank,

rijwl, drukl

vraag;

- de realisatie plaatsvindt op een voor
medewerkers prettige manier;

-

-

rust in het rooster en de orgamsatic
wordt gecreterd;
overwerk wordt teruggedrongen:
het productieapparaat zo goed mogelijk
wordt benut:

- de inzet van uitzendkrachten wordt
teruggebracht;

- de efficiency wordt vergroot;
- de sfeer wordt verbeterd;
atv wordt ingeroosterd;
- de productiviteit wordt verhoogd.

Verbeteren dienstverlening

8 (47%):
druk2, pensf.

waarbij
- overwerk wordt teruggedrongen;

distrt, distr2, distr],

-

bibi, verplh, zknh

- draagvlak voor de verandering gecreeerd
wordt;
- de CAO wordt nageleefd:
-

kostenreductie plaatsvindt:

roosterknelpunten worden verminderd:

-

continuiteit in de zorg wordt

-

gerealiseerd;
rekening wordt gehouden met de opvang

van kerlingen;
-

grotere efficiency bereiki wordt.

De primaire doelstelling van de besluitvormingsprocessen is bij de casussen dan
ook gelegen in een betere afstemming van de productie of dienstverlening op de
vraag (tabel 6.1.2). Meestal wordt deze doelstelling aangevuld met 66n of meer
doelen en/of randvoorwaarden die van bedrijfseconomische of organisatorische
aard zijn, zoals een grotere efficiency, of het optimaal benutten van het productieapparaat. Maar het kan ook gaan om doelstellingen en/of randvoorwaarden die
met het oog op het welzijn en de gezondheid van de medewerkers zijn geformuleerd. Overigens verandert het doel tijdens het proces over het algemeen niet.
Slechts een enkele keer wordt het doel enigszins gewijzigd, zoals bij het verpleeghuis (verplh) waar tijdens het proces bleek dat de roosters ook aan de op
stapel staande wetgeving voor verpleegkundigen (de toenmalige WBVV) zouden
moeten gaan voldoen.
Over het algemeen draait het bij de besluiten dus om het verbeteren van de afstemming van de productiecapaciteit of dienstverlening op de vraag, als gevolg
van veranderingen in de kwantitatieve en/of kwalitatieve vraag naar producten en
diensten. Bij veranderingen in de kwantiteit kan het gaan om zowel een toe- als
afname van de vraag. Bij het pensioenfonds (pensD neemt bijvoorbeeld de vraag
naar diensten sterk toe, terwijl de vraag bij de fabrikant van aluminium producten (alu) sterk afneemt. Daarnaast kan het ook gaan om de variabiliteit in de
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vraag. Zo kennen de fietsenfabrikani (rijwl) en de producent van goltkarton
(kartn) jaarlijkse productiepieken van enkele maanden en is er bij de distributiecentra (distrl, distr2, distr3) en de uitgeverij/drukkerijen (drukl, druk2, druk3)
sprake van wekelijkse pieken aan het einde van de week. Bij een verandering in
de gevraagde kwaliteit gaat het bijvoorbeeld om hogere eisen die aan de kwaliteit
van zorg worden gesteld in het algemene ziekenhuis (zknh). Hier wil men de
kwaliteit van de zorg verbeteren door ervoor te zorgen dat de patitnt zoveel
mogelijk 'hetzelfde gezicht aan het bed' krijgt.

De aanleiding is dus doorgaans gelegen in een probleemsituatie. Dat er een probleemsituatie bestaat, betekent nog niet automatisch dat deze ook direct op de
besluitvormingsagenda wordt gezet. Bij veel organisaties (10) spelen de bezettingsproblemen bijvoorbeeld al een jaar of langer. Voordat de kwestie op de
agenda belandt, is het noodzakelijk dat de kwestie voldoende 'in het oog springt'.
Er moet met andere woorden, sprake zijn van 'issue salience' oftewel opvallendheid (Dutton, 1986). De mate van opvallendheid is volgens Dutton (1986) afhankelijk van de ingrijpendheid, concreetheid, eenvoud en urgentie van de kwestie. Naarmate de kwestie bovendien meer causale relaties met andere kwesties
heeft, zal de belangstelling hiervoor groter zijn (Dutton, Walton & Abrahamson,
1989). In ons onderzoek zien we dat bij de meeste kwesties de ingrijpendheid
en/of urgentie groot is (tabel 6.1.l). Dit is bijvoorbeeld het geval als de negatieve gevolgen uiteindelijk onacceptabel worden. 'Oplossingen' die men voor de
probleemsituatie had, bijvoorbeeld overwerk of het inhuren van uitzendkrachten,
blijken dan na verloop van tijd niet, of steeds minder, afdoende te zijn door hun
negatieve effecten. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een daling van de kwaliteit van de productie of dienstverlening, kosten die te hoog worden, of onrust in
het rooster en de organisatie. Hierdoor doen zich uiteindelijk zoveel problemen
bij de productie voor, dat er geconstateerd wordt dat 'we zo niet langer meer
kunnen doorgaan'. Daarnaast wordt de urgentie vergroot als zich extra aanleidingen voordoen. Voorbeelden hiervan zijn: een wereldkampioenschap voetbal
op t.v. hetgeen een invoering van een reguliere twee-ploegendienst sterk zou
bemoeilijken (magst); een naderende privatisering die vraagt om een strategische
positionering (pensf); een fusie waardoor medewerkers en apparatuur worden
overgenomen hetgeen uitbreiding van de productiecapaciteit noodzakelijk maakt
(druk2); en een overname in combinatie met een verhuizing en nieuwe productieapparatuur (druk3). Deze extra aanleidingen kunnen ervoor zorgen dat meerdere
kwesties in een strategische samenhang kunnen worden opgepakt.
Daarnaast zien we in ons onderzoek ook voorbeelden van het opvallender worden
van de kwestie als deze eenvoudiger lijkt te worden. Zo wordt bij de fabrikant
van snacks (snack) de kwestie eenvoudiger als met de aanschaf van een nieuwe
machine een ander productieproces mogelijk wordt. Bij de uitgeverij/ drukkerij
(druk3) wordt de kwestie simpeler als er van de binnenstad verhuisd wordt naar
een nieuw pand op een industrieterrein. De locatie in de binnenstad maakte
nachtarbeid onmogelijk vanwege de toenmalige Hinderwet (nu Wet Milieubeheer). Op de nieuwe locatie is dit wel toegestaan. Hierdoor komt een oplossing
met nachtwerk dichterbij. Bij het ziekenhuis (zknh) wordt de kwestie plotseling
erg eenvoudig als zich onverwacht een oplossing voor het roosterprobleem bij de
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reorganisatie aandient. Hier brengt een verpleegkundige de uitkomsten van een
roosterexperiment dat zich op een aantal afdelingen had afgespeeld, onder de
aandacht van de adjunct-directeur. Binnen de reorganisatie van de zorgprocessen
stuitte men net op het probleem dat de roostersystematiek, waarbij geroosterd
wordt op de wensen van de verpleegkundige, haaks stond op het doel van de
reorganisatie 'zoveel mogelijk hetzelfde gezicht aan het bed'. De nieuwe roostersystematiek die de verpleegkundige voorstelde, betekende een oplossing van de
roosterproblemen.
Uiteindelijk belandt de kwestie dus op de besluitvormingsagenda en leidt dit bij
de door ons onderzochte beslissingen, tot een verandering. Om welke verandering het gaat, wordt duidelijk in de volgende paragraaf.

6.2 De veranderingen
In de meeste gevallen (12 van de 17 besluiten) draait de verandering om een
uitbreiding van de bedrijfstijd (tabel 6.2.1). In twee gevallen zien we een reductie van de bedrijfstijd. Bij het bankfiliaal (bank) wordt de avondopenstelling
afgeschaft met het ingeburgerd raken van de giromaat en bij de kleine fabrikant
van aluminiumproducten vervalt een grote order en daarmee de noodzaak van
een twee-ploegendienst. In twee van de drie gevallen waarbij geen sprake van
bedrijfstijdverlenging is, gaat het om besluiten in ziekenhuizen waar al continu
wordt gewerkt. Hiervan valt 66n verandering binnen het strategisch kader van
een reorganisatie die gericht is op verbetering van de dienstverlening.
Het andere besluit waarbij de bedrijfstijd hetzelfde is gebleven, speelt zich af in
een drukkerij (drukl). Hier geven de vele atv-dagen waarmee de 34.2 urige
werkweek gepaard gaat, bezettingsproblemen.
De verlenging van de bedrijfstijd kan op verschillende manieren gestalte krijgen
(tabel 6.2.1). Zo kan de dienst worden verlengd, zoals in het geval van 4 x 9.5
uur, maar er kan ook een nieuwe dienst worden toegevoegd. Dit kan een
doordeweekse avond- of nachtdienst zijn, maar ook een dienst op zaterdag of
zondag. Dit laatste zien we niet alleen bij de uitbreiding van de semi-continue
drie-ploegendienst, maar ook bij de discontinue twee-ploegendienst. In tabel
6.2.1 zijn de veranderingen in het algemeen beschreven. De verandering vertaalt
zich per besluit in 66n of meer roosterveranderingen. Hieronder gaan we in op
de roosterveranderingen. Daar waar geen sprake is van 66n, maar van meer
soorten roosterverandering gaan we telkens uit van de meest vergaande roosterverandering aangezien deze het besluit over het algemeen het meeste kleurt.
In hoofdstuk 2 is een onderscheid gemaakt in twee typen roosterkenmerken:
roosterkenmerken die de grondvorm en daarmee met name het type ongemakken
bepalen en roosterkenmerken die de invulling en daarmee de mate van de klachten bepalen. Zoals we hierboven hebben gezien, zijn de roosterveranderingen
over het algemeen gericht op een uitbreiding van de bedrijfstijd. Dit komt in de
meeste gevallen tot uiting in een verandering van de roosterkenmerken die de
grondvorm van het rooster bepalen.
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Tubet 0.2.1 De verandering
dc verandering

bij welke besluiten

dagdienst

-

uitbreiding naar:

uitgebreide dagdienst

-

2-ploegendienst

-•

2-ploegendienst

-

4 x 9,5 uur

snack

2-ploegendienst
zaterdag- en nachtdiensten

distr2

magsUruwl

dagdienst (afschaffing beperkte
avonddienst)

bank

dagdienst

alu

uitbreiding mct:

deelavond
ZO

druk2
bibi

nacht

kartn/zuiv

nacht en za

druk2distrl

meerploegendienst
(zelfde bedrijfstijd)

pensf

3-plocgendienst

-

diverse ploegendiensten

-

uitbreiding met za-dienst

distr3

onregelmatige dienst

-

andere roosterkenmerken

verplh

andere systematiek

zknh

Tabel 6.2.2 Veranderingen in de grondvorm van het rooster

geen verandering

verbetering
rooster

besluit

druk
druk2
1

- snack
- zknh
-

minus avond

rooster-

besluit

verandcring

verandering

-

verslechtering

-

bank
alu

+avond:

- magst

+ nacht:

- druk3
- kartn

+ za of + zo:

- distr3

verplh
rijwl

- bibi

- pensf

+nacht +za:

- distrl

- distr2

- Zuiv

Alleen als de bedrijfstijduitbreiding beperkt is, zoals bij drukkerij2 (druk2) en de
snackfabrikant (snack), is dat niet het geval. Tabel 6.2.2 geeft een overzicht van
de veranderingen in de grondvorm van het rooster. Hierin geven we aan of de
verandering in de roostergrondvorm in theorie meer of minder potentiele ongemakken voor de medewerkers met zich mee zal brengen.
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Uitbreiding van de bedrijfstijd met nachtdiensten betekent dat de medewerkers
het risico lopen op gezondheids- en welzijnsklachten die verbonden zijn aan het
werken in de nacht. Bij de zuivelfabrikant (zuiv), de kartonfabrikant (kartn),
distributiecentruml en 2 (distrl en distr2) en drukkerij3 (druk3) wordt de bedrijfstijd met de nacht uitgebreid. In de meeste gevallen wordt van een
discontinu-rooster (ochtend/dag-avond rooster) over gegaan op een semicontinurooster (ochtend/dag-avond-nachtrooster). Bij distributiecentrum2 (distr2) wordt
echter van een dagdienstrooster overgegaan naar een discontinu dag-nacht rooster
waarin eveneens zaterdagdiensten zijn opgenomen. Hierbij is de overgang van
het oude naar het nieuwe rooster dus het grootst. De verandering die gepaard
gaat met de introductie van nachtdiensten betreft bij alle organisaties een deel
van de medewerkers. Bij distr 1, distr2 en kartn is sprake van keuzemogelijkheid
(tabel 6.2.4): hier kan men kiezen voor het oude rooster (kartn), of voor een
rooster zonder of met minder nachtdiensten (distr 1 en distr2). Dit was ook de
bedoeling bij zuiv, maar aangezien uiteindelijk te weinig mensen in het rooster
met nachtdiensten wilden werken, lukte dit niet. Al met al verschilt het aandeel
nachtdiensten dat aan het rooster wordt toegevoegd sterk, niet alleen binnen 66n
besluit, maar ook tussen de verschillende besluiten. Bij druk3 gaat het over het
algemeen om 66n nachtdienst per aantal weken, terwijl bij distr2 onder andere
sprake is van een rooster met een week dag- en een week nachtdiensten.
Hoewel de roosterveranderingen bij een bedrijfstijdverlenging over het algemeen
gepaard gaan met de introductie van inconveniente diensten, wil dit niet zeggen
dat dit voor alle medewerkers het geval is. In veel gevallen is in de oorspronkelijke situatie sprake van overwerk. Hierdoor zijn de medewerkers die overwerk verrichtten al bekend met de inconveniente diensten. Voor de medewerkers
die voorheen nauwelijks of geen overwerk verrichtten, gaat dit natuurlijk niet op.
De nieuwe situatie brengt verlies aan roosterautonomie met zich mee als er voorheen sprake was van keuzevrijheid om al of niet over te werken (tabel 6.2.4).
De invoering van nachtdiensten brengt met name risico's voor de gezondheid met
zich mee. Bij de avond-, zaterdag- en zondagdiensten gaat het met name om
risico's voor het sociale welzijn.
Uitbreiding van de bedrijfstijd met avonddiensten vindt alleen plaats bij de fabrikant van magazijnstellingen (magst). Hier is de uitbreiding van beperkte aard:
het gaat om een avonddienst die al om 20.00 uur eindigt. Verder laat tabel 6.2.2
zien dat in nogal wat gevallen sprake is van een uitbreiding met zaterdag en/of
zondagdiensten. Bij een aantal besluiten gaat de uitbreiding van het aantal zaterdagdiensten samen met de invoering van nachtdiensten. Dit is het geval bij distributiecentra 1 en 2 (distr 1 en distr2) en de zuivel fabrikant (zuiv). De roosterverandering heeft in deze gevallen tot gevolg dat de risico's op klachten op zowel
sociaal als gezondheidskundig gebied toenemen. In andere gevallen (bibl, pensf
en distr3) gaat het alleen om een uitbreiding met zaterdag en/of zondagdiensten.
Ook hierbij zien we weer een geval waarbij een keuzemogelijkheid wordt geboden (tabel 6.2.4). Bij de bibliotheek (bibl) worden zondagsdiensten ingevoerd
gedurende het winterseizoen. Medewerkers kunnen kiezen of zij al of niet zon-

dagdiensten willen werken. In de praktijk is de keuzevrijheid voor sommige
functies, bijvoorbeeld de bewakingsdienst, beperkt.
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Naast roosterveranderingen die de grundvorm van het rooster betreffen,
doen
zich ook veranderingen voor in de invulling van het rooster. In tabel 6.2.3 vermelden we dergelijke veranderingen alleen als het om
veranderingen gaat die niet
direct voortvloeien uit het veranderen van de grondvorm. Daar waar
bijvoorbeeld door de invoering van een zaterdag- of zondagdienst het
patroon van vrije
dagen verandert, wordt dit niet apart vermeld. Over het geheel genomen doen
zich bij ongeveer de helft van de besluiten ook veranderingen in roosterkenmerken voor die de invulling van het rooster betreffen. In sommige
gevallen wordt
de roosterverandering aangegrepen om de roosterkenmerken te verbeteren. Dit is
het geval bij het ziekenhuis (zknh) en het verpleeghuis (verplh), waar de roosters
zo goed mogelijk aan de nieuwe wetgeving (WBGV) en
gezondheidkundige
criteria moesten voldoen. In andere gevallen is getracht de negatieve effecten van
de bedrijfstijduitbreiding te 'compenseren' door de roosterkenmerken zo goed
mogelijk voor gezondheid en welzijn te laten zijn. Hier is sprake van tegenwaarde compensatie (Thierry & Jansen,
1996). Bij de fabrikant van magazijnstellingen (magst) is dit het beste gelukt. Hier gaat de bedrijfstijduitbreiding gepaard met
een reductie in de gemiddelde arbeidstijd van 38 naar 32 uur per week,
en hiermee zijn kortere diensten ontstaan. De zuivelfabrikant (zuiv) en het
pensioenfonds (pensf) betrekken adviseurs bij de verandering; zij
zorgen ervoor dat gezondheidkundige criteria bij het proces van roosterontwerp worden betrokken
(zie paragraaf 2.2.3). Dit neemt niet weg dat naast overwegend positieve veranderingen in de roosterkenmerken als een gematigd snelle rotatiesnelheid, er ook
minder positieve roosterveranderingen zijn, bijvoorbeeld het terugbrengen van de
pauze van een half uur naar een kwartier (zuiv) of een achterwaartse rotatie
(pensf).
Tabel 6.2.3

Veranderingen in overige roosterkenmerken

Keen

verandering

verandering
dienstlengte
en arbeidstijd

dienstlengte

begin-/ eind-

rusttud

diverse

toden en vrije
dagen

alu

magst

kartn

rijwl

bat%

druk2

snel

snack

druk2

druk3

zknh
Zuiv

pensf
drukl

bibi

verplh
distrl

distrl
distr3

In dan geval gaat de bedrijfstijduitbreiding gepaard met een
verslechtering van de
rusttijd tussen twee diensten. Bij drukkerij3 (druk3) wordt de invoering van een
nachtdienst van vrijdag op zaterdag gekoppeld aan
een dag- of ochtenddienst op

de vrijdag. Hierdoor wordt er op vrijdag eerst een
dag- of ochtenddienst gelopen, waarna men 's nachts (bijvoorbeeld om 2.00 uur) weer opkomt voor de
nachtdienst. In dit geval is er sprake van een achterwaartse rotatie, men
gaat van
de ochtend/dag naar de nacht. Weliswaar voldoet de rusttijd op papier aan de
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wettelijke duur, maar aangezien de rusttijd op vrijdagavond valt, de vrije avond
bij uitstek, zullen maar weinig mensen naar bed gaan. Deze combinatie van
diensten moet dus als risicofactor voor de vermoeidheid worden aangemerkt.
Tot slot zijn er nog vier besluiten waarbij geen sprake is van verandering van de
grondvorm van het rooster, maar wel van veranderingen in roosterkenmerken die
de invulling van het rooster bepalen. Dit is allereerst het geval bij de snackfabrikant (snack) waar, zoals al eerder vermeld, de dienstduur wordt verlengd van 8
tot 9.5 uur per dag (exclusief pauze). Een tegenhanger van dit besluit vinden we
bij de rijwielfabrikant (rijwl) waar de 9-urige werkdag die men in de zomer
heeft, wordt vervangen door een twee-ploegendagdienst. Deze bestaat uit een
week ochtenddienst en een week (gebroken) dagdienst met werktijden die varieren naar gelang de omvang van de vraag (in het maximale geval van 6.00-9.00
uur en van 15.00-18.00 uur). Verder is ook bij drukkerij 1 (drukl) alleen de
invulling van de grondvorm van het rooster gewijzigd. Hier worden de atv-dagen
ingeroosterd in de vorm van 66n week vrij per vier weken. Dit rooster draait
negen maanden van het jaar. De overige maanden, de vakantiemaanden, wordt
het reguliere drie-ploegenrooster gelopen. De verandering wordt gerealiseerd
door het invoeren van een extra ploeg; er wordt van een drie- naar een vierploegendienstsysteem over gegaan. Tot slot zijn bij drukkerij2 (druk2) de beginen eindtijden van de diensten veranderd. De dagdienst van 11.00-18.30 uur is
vervallen en er zijn twee nieuwe avonddiensten gekomen: een dienst van 17.0024.00 uur die twee uur later dan gebruikelijk eindigt en een avonddienst van
14.00-20.00 uur die alleen op vrijdag valt. De latere eindtijd van de avonddienst
wordt gecompenseerd met een kortere dienstduur. Dit is eveneens het geval bij
de vrijdagavonddienst die nu maar 5.75 uur duurt. De populaire ingeroosterde
atv-dag op vrijdag of maandag vervalt.
Tabet 6.2.4 Overige veranderingen
Soort veran-

Geen

dering

verandering

roosterautonomie

Wel verandering

keuze-

mogelijkheid:

beperking
voorkeur:

beperking
overwerk:
snack

alu

distrl

zknh

rijwl

distr2

Zuiv

bank

kartn

distr3

drukl

bibi

pensf

druk3

Zuiv

magst
druk2

distr2

verplh

overige

verandering

verandering in

meer

andere/meer

verande-

(organisatie v)

arb.voorw.:

personed

apparatuur:

ringen

werkp,,rocessen:
alu

drukl

pensf

druk2

pensf

karin

zknh

magst

druk2

distrl

magst
druk3
ZUIV

pensf
snack

druk3

distr2
distr3

rijwl

ZUIV

rijwl
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Bij alle roosterveranderitigen kuniien zich ook veranderingen in roosterautonomie
voordoen. Ook deze kunnen, zoals we in hoofdstuk 2 gezien hebben, van invloed
zijn op de beoordeling van de verandering (besluit) en het besluitvormingsproces.
In tabel 6.2.4 worden de veranderingen in roosterautonomie aangegeven. De
meeste van deze veranderingen zijn hierboven bij de bespreking van de roosterveranderingen aan de orde geweest. Alleen de beperking in roostervrijheid bij
het ziekenhuis (zknh) hebben we nog niet besproken. In dit geval wordt een
ander roostersysteem ingevoerd. In de oude situatie is sprake van veel roostervrijheid, aangezien de roosters gemaakt worden aan de hand van de wensen
('wensenlijst') van de verpleegkundigen. In het nieuwe roostersysteem wordt 'de
wensenlijst' beperkt.
Naast al deze roosterveranderingen doen zich bij de meeste besluiten nog andere
veranderingen voor die al dan niet direct aan de roosterveranderingen gerelateerd

zijn. Dergelijke veranderingen zijn, zeker waar ze direct gerelateerd zijn aan de
roosterverandering, waarschijnlijk van invloed op de beoordeling van het resultaat van het besluitvormingsproces. In tabel 6.2.4 staan de veranderingen aangegeven. De meeste veranderingen doen zich voor in (de organisatie van) de
werkprocessen. Bij de drie distributiecentra maakt de verandering in atr deel uit
van een strategisch veranderingstraject waarbij onder andere op een andere manier van belevering wordt overgegaan. Binnen de distributiecentra wordt bovendien de organisatie van de productie veranderd. De organisatie in afdelingen
komt te vervallen en het werk wordt in teams georganiseerd. Deze laatste verandering speelt ten tijde van de roosterveranderingen met name bij distributiecentrum 1 (distr 1) en 3 (distr3). Distributiecentrum2 (distr2) heeft tijdens de roosterverandering met name te maken met startproblemen bij de verandering in de
manier van beleveren. Ook de verandering binnen het ziekenhuis (zknh) vindt
plaats binnen een strategisch veranderingstraject. Verschillende veranderingen
moeten hier leiden tot een andere organisatie van de zorg. Deze is in de nieuwe
situatie rond de patient georganiseerd. Dit alles is van invloed op de werkwijze,
en de organisatiestructuur, maar ook op de personele invulling van sommige
(leidinggevende) functies.
Ook de verandering bij de rijwielfabrikant (rijwl) maakt deel uit van een geheel
van veranderingen. Deze zijn echter, in tegenstelling tot de bovengenoemde
veranderingen, alle gericht op een betere afstemming van de productie op de
vraag. In dit kader wordt een deel van de productie uitbesteed, en wordt de
inhuur van tijdelijk personeel op een andere manier georganiseerd. Er wordt nu
gebruik gemaakt van een voor meerdere jaren vaste ploeg (seizoens) medewerkers die bij het uitzendbureau wordt ingehuurd en een opleiding krijgt. Het uitzendbureau verplicht zich deze medewerkers voor de rest van het jaar elders van

werk te voorzien.

Bij drukkerijl (drukl) worden naast het veranderen van het ploegendienstsysteem
ook de ploegen anders samengesteld. Twee van de vier ploegen zijn 'allround',
de zogenaamde 'schuifploegen': de medewerkers van deze ploegen kunnen op
alle machines worden ingezet. De machines kennen in de nieuwe situatie een
vaste bezetting die op peil wordt gehouden door een medewerker uit de
'schuifploeg' als er sprake is van ziekte of afwezigheid.
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Verandering in de samenstelling van de ploegen zien we ook bij de zuivelfabrikant (zuiv). Hier wordt het werk op sommige 'lijnen' anders georganiseerd; men
wordt minder 'lijngebonden'. Dit heeft echter als nadeel dat de oude vaste teamstructuur waaraan de medewerkers waren gehecht, vervalt.
Naast de veranderingen in de (organisatie van de) productieprocessen kan er ook
sprake zijn van veranderingen in de bezetting. Het gaat dan meestal om de aanname van nieuw personeel. Dit is het geval bij de fabrikant van magazijnstellingen (magst), bij het pensioenfonds (pensf), de snackfabrikant (snack) en de drukkerij2 (druk2). Opvallend is echter dat de bedrij fstijdverlenging vaak gerealiseerd
wordt zonder dat er veel extra personeel wordt aangenomen.
Soms is er ook sprake van de aanschaf van andere of extra apparatuur. Dit is het
geval bij drukkerij2 (druld), drukkerij3 (druk3) en het pensioenfonds (pensf). Bij
drukkerij3 bracht de nieuwe drukapparatuur langdurig (meer dan een half jaar)

startproblemen met zich mee.
Tot slot kunnen ook de arbeidsvoorwaarden worden veranderd. In de meeste
gevallen is de nieuwe regeling onder te brengen in een bestaande regeling die
aangeeft waar men in de nieuwe regeling recht op heeft. Hierover kan wel wat
discussie ontstaan, zoals het besluit bij de bibliotheek (bibl) laat zien. Men moest
hier bepalen of de nieuwe zondagsdienst opgevat moest worden als overwerk of
als regulier werk met een toeslag voor onregelmatige dienst. In enkele gevallen

worden nieuwe of extra regelingen afgesproken. Alleen deze gevallen zijn opgenomen in de tabel. In twee gevallen kan er gesproken worden van voor de medewerkers positieve uitkomsten. Bij het pensioenfonds (pensf) worden door onderhandelingen van de medewerkers extra secundaire arbeidsvoorwaarden (onder
andere een reiskostenvergoeding en een magnetron) verkregen. Bij de magazijnstellingenfabrikant (magst) geeft het management aan dat er korter gewerkt
wordt met behoud van inkomen. In twee andere gevallen moeten er afbouwregelingen getroffen worden. Dit is het geval bij drukkerij3 (druk3) en de zuivelfabrikant (zuiv). Bij druk3 zou de nieuwe situatie leiden tot behoorlijke veranderingen
in de inkomens. Met name waar dit negatief uit zou pakken, ontstaat commotie.
Daarom wordt waar nodig een afbouwregeling ontworpen. De uiteindelijke toeslag en afbouwregeling vallen binnen de CAO. Bij zuiv is met de bonden onderhandeld over een afbouwregeling van de toeslag voor onaangename uren en het
beeindigen van de garantieregeling voor overuren.
Samenvattend concluderen we dat de besluitvormingsprocessen uiteindelijk resulteren in een enorme varieteit aan rooster- en andere veranderingen. Met name
het effect van al deze andere veranderingen is moeilijk in te schatten.

6.3 De besluitvormingskwestie: gevolgrijk en politieke geladenheid
In de vorige twee paragrafen hebben we een globaal beeld van de besluiten in
ons onderzoek geschetst aan de hand van hun aanleiding, het doel en de uiteindelijke veranderingen waarin het proces uitmondt. Hieronder gaan we nader in op
de besluitvormingskwestie en het besluitvormingsproces.
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Tat)el 6.3.1

Scores 'gevolgrijk' en 'politieke Retadenheid' Remeten op een 5-puntsschaal
(1= helemaai niet; 5= helemaal)

politieke geladenheid

M

S

N

gevolgrijk

abs. mate

M

S

alu

1.1

-

1

-

2.9

karin

1.1

.2

4

-

2.7

.3

.3

5

-

2.9

.3

N

abs. mate
+ /-

1

4

+/-

rilwl

2.2

druk2

2.4

.4

5

+

/-

2.8

.5

drukl

2.4

.0

2

+

/-

2.9

.5

bank

2.6

.1

3

+/-

1.6

.5

snack

2.8

.4

4

+/-

3.0

.4

magst

2.9

.6

3

+A

3.3

.4

druk3

3.0

.3

10

+A

26

.6

9

5

+A

2.7

.3

4

+/-

7

+/-

2.6

.3

7

+1-

7

+/-

3.0

.4

6

+/-

distr3

3.1

.4

bibi

3.4

.4

distrl

3.4

.4

5

+ 1-

5

+/-

2

+/-

3

-

4

+ /-

4

+/-

+ /-

zknh

3.5

.4

8

+/-

3.0

.5

distr2

3.5

.2

4

+A

3.5

.6

verplh

3.9

.3

6

+

2.6

.5

ZUIV

3.9

.2

9

+

3.1

pensf

3.9

.4

8

+

3.5

.6

7

+/-

besl niv

2.9

.9

+/-

2.9

.4

17

H-

17

+A

11

3

+ /-

7

+1-

.5

9

+A

Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatic. N = aantal skutelinformanten; abs.
mate= de mate van politieke

geladenheid of gevolgruk in termen van weinig (-), matig ( +/-), hoog ( +). De besluiten staan van boven naar
beneden gerangschikt naar de mate van' politieke geladenheid'. De stippellijn in de tabel geeft de scheiding
aan
tussen weinig, matig en hoog politick geladen kwesties. 1n de donkere onderste
rij wordt de gemiddelde score van
de 17 besluiten gegeven. In dit geval is = aantal bestuiten.
N

We proberen een beeld te krijgen van de kwestie in termen van 'gevolgrijk' zijn
en 'politieke geladenheid'. Daarna werpen we een
nadere blik op de besluitvormingsprocessen en brengen het verloop hiervan in kaart. We gaan hierbij na in
hoeverre het procesverloop te relateren is aan het type kwestie.

De ingrijpendheid van het besluitvormingsproces wordt in ons oorspronkelijk
onderzoeksmodel, analoog aan het Bradford-model, bepaald door de mate van
'complexiteit' en 'politieke geladenheid' van de kwestie (zie fig. 4.1.1). Deze
constructen kunnen echter, zoals we in hoofdstuk 5 hebben
gezien, niet helemaal
als zodanig worden gereconstrueerd. 'Complex
iteit' wordt vervangen door 'gevolgrijk'. Dit verwijst naar het aantal gevolgen en de mate waarin de gevolgen
zich voordoen, het afbreukrisico en de mate waarin het besluit consequenties
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heeft voor toekomstige andere besluiten (zie hoofdstuk 5, tabel 5.4.2). 'Gevolgrijk' duidt met andere woorden, op het belang van de kwestie. 'Politieke geladenheid' verwijst naar de hoeveelheid uitgeoefende invloed, de diversiteit van de
betrokken belangengroepen, de zeldzaamheid van het besluit, de mate waarin
men op 66n lijn staat, en de mate van conflict (zie hoofdstuk 5, tabel 5.4.5). Het
verwijst naar de mate van belangentegenstellingen.
Omdat het construct 'complexiteit' vervangen is door 'gevolgrijk' passen we
onze eerste onderzoeksvraag aan. We stellen dan de vraag in hoeverre er verschillende typen arbeidstijdkwesties zijn te onderscheiden op basis van 'politieke
geladenheid' en 'gevolgrijk'. Op deze eerste onderzoeksvraag gaan we hieronder
in. Op basis van de scores van de informanten zijn op besluitniveau gemiddelde
scores van 'gevolgrijk' en 'politieke geladenheid' uitgerekend (tabel 6.3.1).
In de tabel valt te zien dat de besluitvormingskwesties behoorlijk varieren op de
mate van 'politieke geladenheid', namelijk van weinig 'politiek geladen' (1.1) tot
'politiek geladen' (3.9). In de onderste donkere rij van de tabel is te zien dat de
standaarddeviatie over de 17 besluiten met 0.9 aanzienlijk is.
De scores op 'gevolgrijk' daarentegen, laten relatief weinig spreiding zien (S =
0.4). De kwestie is bij zestien van de zeventien besluiten matig gevolgrijk (gemiddelde score tussen 2.6 en 3.5). Slechts bij tan van de besluiten (bank) is er
sprake van een weinig gevolgrijke kwestie (score 1.6). Kwesties over atr-en
hebben blijkbaar vergelijkbare matig grote gevolgen. Ze hebben matig grote
gevolgen voor de kwaliteit en kwantiteit van de producten of diensten en voor de
financian. Het afbreukrisico voor de organisatie is niet zo groot, maar het afbreukrisico voor de motivatie en tevredenheid van het personeel is wel matig

groot.
Omdat er verondersteld kan worden dat 'politieke geladenheid' en 'gevolgrijk'
samenhangen gaan we dit verband na. Aangezien we hierbij veronderstellen dat
een hogere score op 'politieke geladenheid' samengaat met een hogere score op
'gevolgrijk' toetsen we 66nzijdig. We vinden een klein verband ( = .25; 1-zijdi-

ge p <.09; N = 17).
Gezien de geringe spreiding op 'gevolgrijk' lijkt het weinig zinvol de zestien
kwesties die matig 'gevolgrijk' zijn, hierop in te delen. De kwesties worden
daarom alleen ingedeeld op de mate van 'politieke geladenheidheid'. We onderscheiden laag 'politiek geladen' kwesties die van 1.0 tot en met 2.3 scoren;

mae 'politiek geladen' kwesties met een score van 2.4 tot en met 3.7 e n tot slot
hoog 'politiek geladen' kwesties met een score van 3.8 tot en met 5.0. De grenzen zijn gebaseerd op de mogelijke schaalwaarden (1.0-5.0) omdat we een brede
spreiding verwachtten. In tabel 6.3.2 staan de besluitvormingskwesties ingedeeld.
Zoals te zien is, zijn er maar drie laag 'politiek geladen' en drie hoog 'politiek
geladen' kwesties. De meeste kwesties vallen in de categorie matig 'politiek
geladen: Bij de laag 'politiek geladen' at-kwesties, gaat het om kwesties waarbij
er weinig invloedspartijen zijn die in dezelfde richting invloed uitoefenen. Verder
is de totaal uitgeoefende invloed laag en is er weinig conflict. Bij de hoog 'politiek geladen' kwesties daarentegen, gaat het om kwesties waarbij veel invloedspartijen in tegengestelde richting invloed uitoefenen, de totale uitgeoefende invloed groot is en er veel conflict is. De matig 'politiek geladen' kwesties liggen
tussen de hoog en laag 'politiek geladen' kwesties in.
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Tabe! 6.3.2

Indeling van de bcstuitvormingsprocess€n ili type kwestie op basi vult 'politieke geiu-

denheid' en in grootte van de organisatie op basis van het aantal werknemers. De lettercode (BIK) voor elk van de bestuitvonningsprocessen verwijst naar de bedrijfstak zoals
is aangegeven in hoofdstuk 5, tabel 5.2.1

laag politiek geladen

< 100

100-500

DJ:

DM:

alu

rijwl

> 500

_

matig politiek geladen

<

100

100-500

hoog politiek geladen

> 500

DA:

DN: magst

N:

snack

DE: drukl

zknh

DE:
kartn

DE: drukl
DE: druk3

< 100

_

100-500

DA:

zuiv

N: verpth

> 500

J:

pensf

J:
bank*

G: distrl
distr2
distr3

0:

bibi

* bank kent als cnige een lage score op 'gevolgrijk'

Het thema waarom de kwestie draait is op het eerste gezicht niet bepalend voor
de mate van 'politieke geladenheid'. Zo is in elk van de categorieen bijvoorbeeld
wel een besluit te vinden waarin de bedrijfstijd met de nacht wordt uitgebreid

(kartn, distrl, zuiv). Ook vinden we bij zowel de matig als hoog 'politiek geladen' kwesties besluiten waarbij de bedrijfstijd met (een deel) van het weekend
wordt verlengd (druk3, distrl, distr2, distr3, pensO. Verder lijkt het type organisatie of bedrijfstak niet van belang: in de verschillende categorieen treffen we
diverse bedrijfstakken aan, profit en non-profit organisaties en dienstverlenende
en productie-organisaties. Opvallend is wel dat we bij de hoog 'politiek geladen'
kwesties geen kleine organisaties aantreffen en bij de laag 'politiek geladen'
kwesties geen grote organisaties.
Dit beeld, hoe groter de organisatie, des te groter de politieke geladenheid van
de kwestie, lijkt enige bevestiging te krijgen: er bestaat een verband tussen organisatiegrootte en 'politieke geladenheid' (r =.31 ; 1-zijdige p=.04; N=17). Binnen de categorie van laag 'politiek geladen' kwesties, vinden we relatief gelijk-

soortige organisaties: kleine en middelgrote productie-organisaties.

Concluderend kan gesteld worden dat de eerste onderzoeksvraag: Zijn er verschillende typen atr-kwesties te onderscheiden op basis van 'gevolgrijk' en 'politieke geladenheid'? gedeeltelijk bevestigd kan worden. De atr-kwesties kunnen
inderdaad beschreven worden in termen van 'gevolgrijk' en 'politieke geladenheid'. De typen kwesties die we vinden zijn dan voor het grootste deel te plaatsen tussen de beheersbare en explosieve kwesties. Dit betekent dat we een beperkter scala aan typen kwesties vinden dan in het Bradford-onderzoek. Aan de
andere kant zien we een grotere nuance: tussen explosieve en beheersbare kwesties zijn meerdere typen kwesties te onderscheiden op basis van de mate van
'politieke geladenheid'. We vinden dan, zoals ook al in hoofdstuk 4 is vermeld:
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• beheersbare kwesties die matig 'gevolgrijk' en laag 'politiek geladen'zijn;
• matig 'politiek geladen' kwesties die matig 'gevolgrijk' en matig 'politiek
geladen' zijn;
• 'politiek geladen' kwesties die matig 'gevolgrijk' en 'politiek geladen' zijn;
• 66n bekende kwestie die laag 'gevolgrijk' en matig 'politiek geladen' is.

Dit resultaat is niet helemaal onverwacht. In het Bradford-onderzoek werd
eveneens gevonden dat besluiten die meer op 66n bepaald terrein liggen, geconcentreerd zijn rond een beperkter aantal typen kwesties. Zo wordt in het
Bradford-onderzoek bijvoorbeeld gevonden dat het bij besluiten rond het thema
personele aangelegenheden -waartoe atr-kwesties behoren- met name om bekende of explosieve kwesties gaat. Opvallend is dan weer wel dat onze onderzochte
atr-kwesties vrijwel niet tot het 'bekende' type kwestie behoren: wij vinden
slechts tan 'bekende' kwestie. Verder is ook opmerkelijk dat wij wel enige
'beheersbare' kwesties aantreffen. Personele kwesties kunnen dus, in elk geval in
Nederland, zeker ook als relatief laag 'politiek geladen' en matig hoog 'gevolg-

rijk' worden ervaren.
Dat wij de bovengenoemde kwesties in onze steekproef van besluiten aantreffen
zegt nog niets over besluiten over atr-kwesties in het algemeen. In ons onderzoek
hebben we weliswaar gezocht naar verschillende kwesties, maar het ging ons wel
om de meer ingrijpende en belangrijke beslissingen. Dit houdt al automatisch in
dat de besluiten in onze steekproef waarschijnlijk als meer 'gevolgrijk' en 'politiek geladen' worden gezien. WeI hebben we gevonden dat ingrijpende beslissingen over atr-en over het algemeen gezien worden als matig 'gevolgrijk, ter-

wijl
6.4

de 'politieke geladenheid' uiteen kan lopen.

Het procesverloop

Het procesverloop kan, zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, gekarakteriseerd
worden in onder andere zoek- en analyseacties, de inrichting van het besluitvormingsproces en de dynamiek. Hickson et al. (1986) karakteriseren het proces in
de drie hiervoor genoemde termen. We beschrijven daarom het procesverloop
aan de hand van deze drie karakteristieken. Hierbij geven we eerst een algemeen
beeld en gaan daarna in op de vraag in hoeverre de verschillende typen kwesties
het in paragraaf 4.2.1 (tabel 4.2.2) voorspelde verloop laten zien. We gaan ervan
uit dat als het type kwestie, zoals wij veronderstellen, samengaat met een bepaald procesverloop:
• de casussen van eenzelfde type een procesverloop hebben overeenkomstig het
veronderstelde verloop (theoretische replicatie);
• geen enkele andere, niet tot dat type behorende case dat procesverloop vertoont (contrastering).

Aangezien we kleine en graduele verschillen verwachten, is het bij de case-analyse moeilijk te bepalen of een case de hypothese wel of niet bevestigt. Moeten
we bijvoorbeeld een score van 3.5 op een 5-puntsschaal opvatten als matig of
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ecrder als veel'. We kijken daarom niet alleen naar de absolute scores, maar ook
Dit houdt in dat we nagaan in hoeverre een kwestie wat
betreft het desbetreffende procesaspect meer lijkt op hetzelfde soort kwestie of
juist meer lijkt op andere typen kwesties. Deze methode kent de nodige subjectiviteit en kan alleen 'sterker' worden gemaakt door het gebruik van meerdere
beoordelaren en de specificatie van de beoordelingscriteria. Dit laatste is helaas
niet mogelijk geweest. We hebben geen kans gezien om meerdere
onafhankelijke
beoordelaren te gebruiken. Wel heeft er met enkele personen overleg plaats
gevonden over de beoordeling van de afwijkende casussen. Telkens bekijken we
aan de hand van absolute en relatieve vergelijkingen in hoeverre de casussen de
veronderstelling ondersteunen. Wanneer een case sterk afwijkt van het voorspelde beeld gaan we na wat hiervoor mogelijke verklaringen zijn. Daarnaast gaan
we na in hoeverre de uitkomsten uit de case-vergelijking ook door de surveymethodiek ondersteund worden. Hiervoor maken we, als de spreidingsdiagrammen in de richting van een monotoon verband wijzen, gebruik van de correlatiecoefficient Kendall's r. Er wordt 1-zijdig getoetst als bij het verband een bepaalde richting wordt gespecificeerd, anders wordt 2-zijdig getoetst. Daarnaast toetsen we op verschil. Hiervoor wordt de Mann-Whitney U test gebruikt. Uiteindelijk geven we een totaal beeld van de mate waarin de casussen van het voorspelde procesverloop afwijken. Daarna wordt nog nagegaan in hoeverre
'politieke
geladenheid' als apart concept te onderscheiden is van de procesaspecten.
naar de relatieve scores.

6.4.1

Zoek- en anabse-acties

Tijdens het besluitvormingsproces wordt heel wat informatie vergaard; gemiddeld worden zo'n veertien verschillende informatiebronnen geraadpleegd. De
processen verschillen hierin wel sterk van elkaar: in het meest extreme geval, het
ziekenhuis, zijn vijfendertig informatiebronnen geraadpleegd, terwijl in het andere uiterste, bij de golfkartonfabrikant, de bank en de fabrikant van aluminiumartikelen, slechts gebruik wordt gemaakt van twee informatiebronnen. In tabel
6.4.1 is te zien dat de meeste informatie verzameld wordt in de start-, ontwikkelings- en keuze fase. Zoals voor de hand ligt, wordt in de ontwikkelingsfase, waarin het zoeken naar oplossingen centraal staat, de meeste informatie
gezocht. Overigens moet hier wel opgemerkt worden dat de fasen niet afgebakend na elkaar verliepen, maar dat er sprake was van overlap en terugkoppeling.
In een enkel geval, bij het ziekenhuis, ging de ontwikkelingsfase zelfs vooraf aan
de startfase.
De informatie bestaat in de start- en ontwikkelingsfase vaak uit kengetallen die
van belang zijn om de bedrijfstijd en de bezetting vast te stellen. Deze bestaan
bijvoorbeeld uit markt- en verkoopprognoses, verzuim-, overwerk- en productiegegevens. Daarnaast wordt ook wet- en regelgeving bestudeerd. Het gaat hierbij
in eerste instantie om de arbeidstijdenwetgeving en relevante CAO-bepalingen,
maar ook om bijvoorbeeld de toenmalige Hinderwet (nu Wet Milieubeheer).

2 Ook

de scores uit het Bradford-onderzoek leveren geen houvast, aangezien hier
z-scores zijn

gebruikt.
136

Tabel 6.4.1 Algemene scores zoek- en analyse-acties op besluitniveau gemeten

M

S

N

Aantal informatiebronnen:
Algemeen

14

Startfase
Ontwikketingsfase

9
12

Keuzefase
Implementatiefase

Kwaliteit van informatie:
Algcmcen

9
5

9

17

4

12

5

12

6

12

4

12

3.4

0.5

17

Starttase

3.5

0.3

12

Ontwikkelingsfase

3.4

0.3

12

Keuzefase

3.6

0.3

12

Implementatiefase

3.8

0.4

11

Gemak achterhalen info:

Algemeen
Startfase

4.0

0.5

17

4.1

0.6

17

Ontwikkelingsfase

3.9

0.7

12

Keuzefase

4.2

0.5

10

Implementatiefase

4.1

0.8

11

Startfase

1.8

0.6

17

Ontwikkelingsfase

2.1

0.8

11

Keuzefasc

1.9

0.6

12

implementatiefase

1.9

0.5

12

1.9

0.4

11

Combinatie v informatie:

2.9

0.8

17

Documenten:

2.3

0.8

17

Informatie van buiten:

1.3

0.6

17

Info van medewerkers:

3.0

0.9

17

Onderzoek:

1.8

0.5

17

Variatie m kwaliteit informatte:
Algemeen

Welk type informatie gebruikt:

Legenda: M = gemiddelde; S= standaardeviatie; N = aantal besluiten. Alle variabelen, met uitzondcring van het
aantal informatiebronnen, zijn op een 5-puntsschaal (1 = helemaal niet; 5 = helemaal) gemeten. Bij het aantal
informatiebronnen gaat het om het genoemde aantal geraadpleegdc bronnen.

Verder wordt in deze fasen bij allerlei organisaties te rade gegaan, zoals bij
(zuster)organisaties, vakverenigingen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de arbeidsinspectie, de voormalige bedrijfsgeneeskundige dienst (nu
ARBO-diensten), adviesbureaus, uitzendorganisaties, universiteiten en hogescholen. Ook wordt relevante literatuur bestudeerd. Soms wordt een databank, bijvoorbeeld Nursenet Nederland, geraadpleegd. Bij al deze informatie gaat het om
het opsporen en beoordelen van mogelijke invullingen van de bedrijfstijdkaders.
In dit stadium is de problematiek doorgaans al gedefinieerd als een atr-kwestie;
in het algemeen zoekt men dan ook niet meer naar oplossingen die niet direct op
het gebied van atr-en liggen. Er wordt dus bijvoorbeeld niet meer nagegaan in
hoeverre capaciteitsproblemen zijn op te lossen door de aanschaf van nieuwe of
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andere machines of door herontwerp van de voortbrengmgsprocessen. Dergelijke
zaken kunnen wel een rol binnen het besluitvormingsproces spelen, maar dan
alleen omdat men daar al vanuit een ander perspectief mee bezig is. Intern wordt
ook de nodige informatie vergaard. Centraal staat hierbij de invulling en beoordeling van de invulling van de nieuwe bedrijfstijdkaders. Het beoordelingsaspect

krijgt in de ontwikkelingsfase echter een zwaarder gewicht. De informatie hiervoor wordt verkregen bij: individuele (terzake deskundige) personen, medewerkers voor wie de nieuwe atr bestemd is, de OR en/of de arbocomissie, diverse
commissies die ten behoeve van de besluitvorming in het leven zijn geroepen, en
allerlei afdelingen en (staf)diensten. In de keuzefase ligt het accent meer op
interne informatie, bijvoorbeeld van proefafdelingen, de OR of direct van de
betrokken medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van gegevens uit een enqutte
of stemming. Extern wordt in deze fase nogal eens informatie van vakbonden en
de arbeidsinspectie gezocht. Bij beide partijen gaat het om het peilen van de
acceptatie voor de gekozen richting van de oplossing. In de implementatiefase
ligt het accent op (evaluatie)gegevens van medewerkers, afdelingen of onderzoek. Opvallend is dat er voor de evaluatie relatief weinig gebruik gemaakt
wordt van kengetallen, zoals draaitijden en andere productiegegevens.
We hebben ook meer specifiek gekeken welke soorten van informatie3 er worden
gebruikt. Zoals in tabel 6.4.1 is te zien, wordt met name gebruik gemaakt van de
soorten 'combineren van informatie uit verschillende bronnen' en 'informatie van
medewerkers'. In mindere mate wordt gebruik gemaakt van ' informatie uit
'
documenten' en informatie uit onderzoek'. Er wordt slechts zeer weinig gebruik
'
gemaakt van informatie van buiten de organisatie'.
De informatie kan over het algemeen in alle fasen makkelijk worden achterhaaid
en de kwaliteit van de informatie is behoorlijk goed, met name in de keuze- en
implementatiefase. In deze laatste twee fasen komt het besluitvormingsproces tot
een afronding. De besluitvormers geven herhaaldelijk aan dat er dan weinig
onzekerheid meer is; de gebruikte informatie is hier een afspiegeling van.
De variatie in de kwaliteit van informatie is over het algemeen gering. In de
startfase varieert de kwaliteit van de informatie relatief het meest. Dit is niet
verwonderlijk: aan het begin van het besluitvormingsproces moet de kwestie
immers nog verkend worden. De verkregen informatie is breed en biedt ook niet
altijd even veel duidelijkheid.

Vervolgens kijken we naar de 'politieke geladenheid' van de besluitvormings-

kwestie in relatie tot het informatiegebruik. In tabel 6.4.2 staat een overzicht van
de scores op de aspecten van zoek- en analyse-acties. In deze en de volgende

tabellen staan de casussen telkens in oplopende volgorde wat betreft de mate van
'politieke geladenheid'. De stippellijnen geven de scheidingen aan tussen laag
'politiek geladen' kwesties, matig 'politiek geladen' kwesties, en 'politiek gela-

3 In het Bradford-onderzoek zun dit de antwoordcategorieen bij de vraag naar de moeite die gedaan
moet worden om de informatie te krijgen. WU hebben van elk van de antwoordcategorieen multipleitem schalen gemaakt die verwijzen naar de mate waarin gebruik is gemaakt van een bepaald type
informatie.
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den' kwesties. Wij houden hierbij de indeling aan zoals die in paragraaf 6.3 is
toegelicht; laag 'politiek geladen' kwesties lopen, zoals daar bepaald is, van 1.0
t/m 2.3, matig 'politiek geladen' kwesties van 2.4 t/m 3.7 en 'politiek geladen'
kwesties van 3.8 t/m 5.0. De kwestie bij het bankfiliaal die als enige een lage
score op gevolgrijk heeft en daarom eigenlijk buiten deze indeling valt, nemen
we, ook gezien de geringe verwachte verschillen (tabel 4.4.2), toch in deze
indeling op. De kwestie valt dan onder de matig 'politiek geladen' kwesties. Bij
de bespreking houden we echter wel rekening met de verwachte afwijkingen
zoals die in tabel 4.4.2 staan weergegeven.
We verwachten dat naarmate de kwestie meer 'politiek geladen' is, het informatiegebruik toeneemt (tabel 4.2.2). Dit betekent dat er meer informatiebronnen
geraadpleegd worden, ook qua soort. De kwaliteit van informatie neemt dan af
en de variatie in kwaliteit neemt toe. Verder zal het bij de 'politiek geladen'
kwesties minder makkelijk zijn om de informatie te achterhalen. Zoals hieronder
blijkt, worden deze verwachtingen bevestigd, met uitzondering van de kwaliteit
van informatie en het gemak waarmee de informatie achterhaald wordt.
Als we in tabel 6.4.2 kijken naar het informatiegebruik bij de verschillende typen
kwesties zien we zoals voorspeld, dat bij de laag 'politiek geladen' kwesties in
het algemeen minder informatiebronnen worden gebruikt dan bij de matig 'politiek geladen' kwesties en dat bij deze kwesties weer minder informatiebronnen
worden gebruikt dan bij de 'politiek geladen' kwesties. Er bestaat dan ook een
significante correlatie tussen het aantal informatiebronnen dat in het algemeen
gebruikt wordt en 'politieke geladenheid' (r= .67; 1-zodige p< .00; N =17).
Ook tussen het aantal informatiebronnen dat in elk van de vier fasen (start-,
ontwikkelings-, keuze- en implementatiefase) wordt gebruikt en 'politieke geladenheid' worden vergelijkbare correlaties gevonden.
Op dit algemene beeld zijn enkele afwijkingen. Allereerst wijkt het bankfiliaal
(bank) sterk af (vetgedrukt in de tabel). Bij dit besluit over een zogenaamde
'bekende kwestie' draaide het om het afschaffen van de avondopenstelling. De
drukte op de koopavond is doorslaggevend voor het al of niet afschaffen van de
avondopenstelling. Er worden twee informatiebronnen gebruikt: gegevens over
de bedrijfsdrukte en over het type kantoor en de omgeving. Hoewel er werd
verwacht dat bij een bekende kwestie veel informatiebronnen zouden worden
gebruikt (hoofdstuk 4, tabel 4.4.2), is dat hier dus niet het geval. Mogerlijkerwijze komt dit omdat het besluit slechts zeer weinig mensen (vier) betreft. De
correlatie tussen het aantal personen waarop het besluit betrekking heeft en het
aantal gebruikte informatiebronnen hjkt deze gedachte te ondersteunen (T= .46;
1-zijdige p < .01; N = 17).
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Tubel 6.4.2 Zuek- en anaiyse-ames: injormatiegebruik

aantal

kwaliteit informatie

gemak

variatie kwaliteit

bronnen

M
alu

2

2.0

karin

2

3.8

ruwl

12

druk2

S
-

N

M

S

N

1

3.0

1.0

1.3

3

4.0

1.7

1.2

3

3.6

0.4

5

3.4

1.0

0.0

3

11

3.7

1.4

5

4.6

1.5

1.1

5

drukl

6

2.8

0.4

2

3.4

2.5

2.1

2

bank

2

4.2

0.8

3

4.0

1.7

1.2

3

12

3.3

0.6

3

4.1

1.7

0.6

11

3.6

0.8

4

4.1

2.3

1.3

4

15

3.8

0.4

10

4.8

1.7

0.8

10

13

3.7

0.6

3

4.0

1.0

0.0

3

12

3.6

0.5

4

4.4

1.5

0.5

5

distri

20

3.1

0.8

6

4.3

2.3

1.2

5

zknh

35

3.7

0.4

9

4.0

2.2

1.1

10

distr2

18

3.5

0.4

5

4.0

1.3

0.3

3

7

snack

magst
druk3

distr3
bibI

verpih

zuiv
pensf

-

1

3

3.1

0.5

4.4

2.4

0.8

7

21

3.6

!.0

8

4.2

2.6

1.1

8

17

3.3

1.0

8

4.0

2.4

1.3

7

24

Legenda: M = gemiddelde: S= standaarddeviatie, N = aantal informanten. Alle variabelen, met
uitzondering van
(1= helemaal niet; 5= helemaal). De besluiten staan van boven
naar beneden gerangschikt in oplopende mate van
'politieke geladenheid'. Dc stippellijnen geven de grenzen aan
tussen de typen kwesties (laag politiek geladen, matig politick geladen en hoog politiek geladen). Vetgedrukt
staan
de uitzonderingen op het algemene beeld
aantal bronnen, zijn gemeten op een 5-puntsschaal

Onder de matig 'politiek geladen' kwesties zijn er drie casussen, het ziekenhuis
(zknh) en twee van de distributiecentra (distr 1 en distr2), waarbij relatief veel
informatiebronnen worden gebruikt, respectievelijk
35, 20 en 18 informatiebronnen. Het informatiegebruik binnen deze casussen
lijkt dus meer op dat van de
'politiek geladen' kwesties. Kijken we in tabel 6.3.1 naar de 'politieke geladenheid'-scores van deze casussen, dan blijkt dat zij
vrij hoog scoren (3.4-3.5).
Deze scores liggen net onder de arbitraire grenswaar
de van 3.8 die wij voor
'politiek geladenheid' hebben gesteld. In dit licht bezien, lijken de casussen niet
af te wijken van het voorspelde beeld, maar lijkt eerder de grens tussen matig
'politiek geladen' en 'politiek geladen' kwesties iets lager dan 3.8 te liggen. Als
we echter uit gaan van een grens van 3.4, dan zien we dat de bibliotheek met een
score op 'politieke geladenheid' van 3.4, relatief
weinig informatiebronnen (12)
gebruikt heeft. Misschien is er eerder sprake van een grensgebied dan van een
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harde grens. Een veronderstelling die ook in het geval van het grensgebied tussen
laag en matig 'politiek geladen' kwesties (rijwl) gerechtvaardigd lijkt (tabel
6.4.2).

Onze gekozen scheidslijn tussen 'matig politiek geladen' en 'politiek geladen'
kwesties lijkt wederom minder goed gekozen: bij de bibliotheek (bibl), het ziekenhuis (zknh) en distributiecentrumlen 2 (distrl en distr2) worden duidelijk
meer soorten informatie gebruikt. Zoals gezegd, scoren deze kwesties op 'politieke geladenheid' tussen 3.4 en 3.5, iets lager dan onze arbitraire grens.
Kijken we vervolgens in tabel 6.4.3 naar het soort informatie dat gebruikt wordt,
dan zien we dat in het algemeen de casussen het voorspelde beeld bevestigen:
naarmate de kwestie meer 'politiek geladen' is worden meer soorten informatie

gebruikt (T= .54; 1-zijdige p< .00; N = 17). Bij de laag 'politiek geladen' kwesties wordt met name 'informatie van medewerkers', 'combinatie van informatie',
en 'documenten' gebruikt. Bij de matig 'politiek geladen' kwesties wordt daarnaast ook 'informatie uit onderzoek' gebruikt. 'Politieke geladenheid' hangt licht
samen met het gebruik van onderzoek (r= .30; 1-zijdigep< .05; N=17). Eris
weinig variantie in het gebruik van onderzoek van buiten. Desalniettemin lijkt dit
type informatie op het oog meer te worden gebruikt bij de meer 'politiek
geladen' kwesties. De Mann-Whitney U-test ondersteunt deze veronderstelling
(U=ll; 1-zijdige p< .01; m=8; n=9). Naarmate de kwestie meer 'politiek
geladen' is, wordt niet alleen meer informatie gebruikt om uit de impasses te
komen, maar probeert men ook meer informatie te betrekken die 'objectiever' is,
of meer 'gewicht' heeft, bijvoorbeeld 'informatie in de vorm van onderzoeksgegevens' en 'informatie van buiten'. Een organisatie-externe inbreng wordt veelal
gezien als teken van 'politieke geladenheid' (Hickson et al., 1986; Eisenhardt &
Bourgeois, 1988; Eisenhardt & Zbaracki, 1992) Het betrekken van informatie
van buiten kan eveneens als zodanig worden gezien.
Er zijn enkele casussen die ook als de grens verplaatst wordt, lijken af te wijken
van het voorspelde beeld (vet gedrukt in de tabel) Allereerst geldt dit voor de
besluitvormingskwestie in het verpleeghuis (verplh). Hier worden relatie f weinig
typen informatie gebruikt. Er wordt geen of weinig 'informatie uit onderzoek' en
'informatie van buiten' gebruikt. Dit is opmerkelijk. De problemen waren geconcentreerd rond de begin- en eindtijden, iets dat niet zozeer 'technisch' moeilijk
oplosbaar was, maar juist door de persoonlijke en dus conflictueuze voorkeuren
moeilijk oplosbaar was. Juist in een dergelijke situatie zou verwacht worden dat
meer informatie van buiten of in de vorm van onderzoek wordt gebruikt.
Verder wijkt nog een aantal casussen af van het verwachte patroon: de fabrikant
van magazijnstellingen (magst), de snackfabrikant (snack) en het bankfiliaal
(bank). Bij magst wordt met name 66n soort informatiebron gebruikt: informatie
van de medewerkers.
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Tabe! 6.4.3 Zock- cr atiabse::ties. swi i itiful,iwiebruit
diversiteit

combinatie

documenten

buiten

medewerkers

onderzoek

alu

2

3.0

1.0

1.0

5.0

1.0

kartn

2

4.0

1.5

1.0

2.3

1.0

rilwl

3

2.8

2.0

1.0

3.8

1.6

druk2

3

3.3

3.6

1.0

3.8

1.4

drukl

2

3.6

2.0

1.0

1.0

1.6

bank

4

3.7

3.0

1.0

4.0

3.3

snack

4

3.3

2.5

1.0

2.7

2.1

magst

1

1.7

1.6

1.0

2.7

1.4

druk3

3

3.1

2.0

1.1

3.0

1.7

distr3

3

2.0

1.8

1.2

2.6

1.6

bibI

4

2.8

2.7

1.6

3.3

2.6

distrl

4

2.8

2.8

1.2

2.9

2.1

zknh

4

3.1

2.9

1.4

3.2

2.5

distd

4

2.4

2.0

1.1

2.3

1.5

verplh

3

2.7

2.7

1.0

3.4

1.5

zuiv

5

3.8

2.7

3.5

3.0

1.9

penst

4

2.4

3.1

1.5

3.3

2.4

Legcnda: Er is gemeten op een 5 -puntsschaal (1 = helemaal niet; 5 - helemaal), alleen bij diversiteit niet. De score
op diversiteit geeft het aantal soorten bronnen aan met een score < 1.9. De besluiten staan van boven naar beneden
gerangschikt in oplopende mate van politieke geladenheid. De stippellijnen geven de grenzen aan tussen de typen
kwesties (laag politiek geladen kwesties, matig politiek geladen kwesties en hoog politiek geladen kwestics)
Vetgedrukt staan de uitzonderingen op het algemene beeld.

Opmerkelijk is dat de snackfabrikant (snack) die een vrijwel identieke score op
'politieke geladenheid' (2.8) heeft als magst en ook op 'gevolgrijk' een vrij
overeenkomstige score heeft (magst= 3.3 en snack= 3.0), juist relatief veel
informatie uit diverse bronnen heeft gebruikt. Het idee dat de 'politieke geladenheid' van de kwestie per definitie samengaat met een grote diversiteit aan informatie gaat dus niet altijd op. Ook illustreren beide casussen dat naarmate de
organisatie groter is, er niet perst meer verschillende typen informatie worden
gebruikt. De kleine snackfabrikant (N = 80) gebruikt relatief veel verschillende
typen informatie, terwijl de grotere magazijnstellingenfabrikant (N = 175) dit met
doet. Bij beide kwesties gaat het om het ontwikkelen van een fundamentele
oplossing voor de bedrij fstijduitbreiding. Bij de magazijnstellingenfabrikant heeft
de krachtige, visierijke directeur zelf een oplossing voor het probleem bedacht,
zonder eerst uitgebreid informatie te verzamelen. Hij brengt deze oplossing snel
in het besluitvormingsproces in. Aangezien deze oplossing in goed aarde valt
wordt er nog weinig informatie gezocht; er wordt direct op de oplossing ge-
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koerst. Bij de kleine snackfabrikant verliep het proces heel anders. De part-time
directeur laat hier het proces over aan de bedrijfsleider, die tevens voorzitter van
de OR is. Men begint hier met het onderzoeken van meerdere opties. Naarmate
het alternatief om 4 x 9.5 uur te werken steeds serieuzer wordt overwogen,
wordt ook meer informatie ingewonnen. Aangezien dit alternatief wettelijk nog
niet was toegestaan moest ook informatie van buiten ingewonnen worden. De
arbeidsinspectie en bonden werden geraadpleegd. Het informatiegebruik is in dit
geval dus meer verwant aan 'politiek geladen' kwesties. De richting van de
oplossing oftewel de inhoud van het besluit lijkt dus bij te dragen aan het verloop
van het besluitvormingsproces.
Tot slot wijkt het bankfiliaal iets af. Bij een dergelijke 'bekende kwestie' wordt
verwacht dat er enigszins diverse typen informatie worden gebruikt. We zien dat
hier ook ' informatie uit onderzoek' gebruikt wordt, iets dat kenmerkender is
voor meer 'politiek geladen' kwesties. Aangezien het bankfiliaal behoort tot een
grote organisatie, ligt het voor de hand te veronderstellen dat de grootte van de
'
organisatie heeft bijgedragen tot het gebruik van informatie uit onderzoek'.

Voor deze veronderstelling vinden we echter geen ondersteuning: er is geen
significant verschil tussen grote organisaties (aantal medewerkers > 400) en
kleine organisaties (aantal medewerkers < 400) wat betreft het gebruik van onderzoekgegevens (U=30.5; 1-zijdige p= 0.3; m= 8; n= 9) of het gebruik van
documenten (U=28; 1-zijdige p=.24; m= 8; n= 9).
Over de kwaliteit van de gebruikte informatie is het moeilijker een eenduidige
uitspraak te doen (tabel 6.4.2). Allereerst is, in tegenstelling tot onze verwachting, weinig verschil te zien tussen de weinig en matig 'politiek geladen' kwesties: bij beide is over het algemeen sprake van een redelijk goede tot een goede
kwaliteit van de informatie. Er wordt dan ook geen correlatie tussen de kwaliteit
van de informatie en 'politieke geladenheid' gevonden. Wel zijn er twee gevallen
waarbij de kwaliteit van de informatie iets minder goed is. Dit is het geval bij het
besluit bij de fabrikant van aluminiumproducten (alu) en drukkerij 1 (drukl). Bij
alu ging het om onzekerheid over het orderverloop op de lange termijn. De
toegezegde opdrachten stonden niet op papier, waardoor er onzekerheid over
was. Bij drukl had men moeite om goede oplossingen voor de problemen te
vinden en bij snack ging het om het standpunt van de OR.
De variatie in de kwaliteit van de informatie wordt in het algemeen wel iets
groter naarmate de 'politieke geladenheid' groter wordt (tabel 6.4.2). Er wordt
een verband gevonden tussen variatie in de informatie in het algemeen en 'politieke geladenheid' (T= .34; 1-zijdige p < .00; N = 12) Dit verband doet zich
met name voor in de ontwikkelingsfase: naarmate het besluit meer 'politiek
geladen' is, is de variatie in de informatie groter in de ontwikkelingsfase (t =
.50; 1-zijdige p< ,00; N =12). Het algemene niveau ligt echter wel wat lager
dan verwacht.
Van het algemene beeld wijken weer enkele casussen af. Bij drukkerij 1 (druk 1 )
waar de kwestie matig 'politiek geladen' is vinden we een relatief grote variatie
in de kwaliteit van de informatie. Zoals we hierboven gezien hebben, ging het in
dit geval om informatie over mogelijke oplossingen. Verder is de variatie in de
informatie bij de bibliotheek (bibl) en distributiecentra 2 en 3 (distr2 en distr3)
juist wat aan de kleine kant. De enige bekende kwestie, die zich afspeelde bij het
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bankfiliaal (bank),

laai niet de

verwachte matige variatie aan intormatie zten.

maar gezien het algemeen lagere niveau van de scores op de variatie van kwali-

teit, achten we de geringe variatie in informatie bij de bank niet afwijkend.

Tot slot wenden we oils tot het gemak waarmee de informatie kan worden verkregen. In tegenstelling tot de verwachting zien we dat de informatie over het
algemeen makkelijk kan worden verkregen, ook bij de meer 'politiek geladen'
kwesties. We vinden dan ook geen significant verband tussen het gemak waarmee de informatie is te krijgen en 'politieke geladenheid'. Deze uitkomst lijkt
haaks te staan op de veronderstelling dat politiek gedrag zich uit in het achterhouden van informatie (Dean & Sharfman, 1996). Er zijn echter nog andere
manieren waarop informatie bij politiek geladen besluiten gebruikt kan worden.
Zo wijzen Feldman & March (1981) op het gebruik van informatie om anderen
ergens van te overtuigen. Wanneer informatie op deze manier gebruikt wordt,
zal de informatie juist makkelijk te krijgen zijn. Bij atr-kwesties waarbij de informatie makkelijk verkrijgbaar is, wordt informatie blijkbaar gebruikt om andere partijen te informeren en te overtuigen.
Een mogelijke alternatieve verklaring voor het niet bevestigd worden van de
hypothese, kan gelegen zijn in onze operationalisatie van 'gemak om informatie
te krijgen', deze wijkt af van de operationalisatie in het Bradford-onderzoek.
Hierin is dit gedaan met de vraag: Hoe makkelijk was de informatie beschikbaar,
aangegeven door een score op een 4 puntsschaal 1 = informatie beschikbaar uit
persoonlijke kennis of meningen; 2 = informatie die eenvoudig uit documenten te
verkrijgen is; 3 = informatie onderzocht door scanning bijv. marktonderzoek;
4 = een synthese van informatie door combinatie van verschillende informatiebronnen. De ankerpunten werden verondersteld ordinaal te zijn. Wij hebben
gemak van informatie geoperationaliseerd door eerst te vragen naar de informatiebronnen die gebruikt werden en vervolgens per genoemde bron na te gaan in
hoeverre het makkelijk was deze informatie te achterhalen. De hierboven genoemde ankerpunten uit het Bradford-onderzoek zijn gebruikt als operationalisatie van het type gebruikte informatie. Van elke informatiebron (ankerpunt in het
Bradford-onderzoek) is per fase nagegaan in hoeverre hiervan gebruik is gemaakt. Zoals we hiervoor hebben gezien, vinden wij in tegenstelling tot het
Bradford-onderzoek dat synthese van informatie ook bij de weinig 'politiek geladen' kwesties voorkomt. De ordinale ordening van de ankerpunten in het
Bradford-onderzoek met synthese als uiterste ankerpunt wordt dan ook niet ondersteund.
Het is het opvallend dat bij de minder 'politiek geladen' kwesties, bij de alumi-

niumverwerker (alu), de rijwielfabrikant (rijwl) en drukkerij 1 (druk 1 ), de informatie minder gemakkelijk te verkrijgen lijkt. Bij alu ging het, zoals gezegd, om
het verwachte orderverloop. Bij rijwl ging het met name om informatie van een
uitzendorganisatie waarmee men wilde samenwerken. En bij de drukl tenslotte,
ging het, zoals al eerder vermeld, om het krijgen van informatie die leidde tot
een oplossing.
Op basis van deze gegevens kunnen we ten aanzien van de veronderstelde relaties tussen type kwestie en zoek- en analyse-acties tijdens het proces het volgende
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concluderen. Er wordt ondersteuning gevonden voor de veronderstellingen die
gedaan zijn ten aanzien van het type kwestie en:
• het aantal gebruikte informatiebronnen; naarmate de 'politieke geladenheid'
van de matig 'gevolgrijke' kwesties toeneemt, neemt ook het aantal gebruikte
informatiebronnen toe;
• de verscheidenheid aan typen informatie die gebruikt wordt; naarmate de
'politieke geladenheid' toeneemt, neemt het aantal typen informatie dat gebruikt wordt toe;
• de variatie in de kwaliteit van de informatie; naarmate de 'politieke geladenheid' van de matig 'gevolgrijke' kwesties groter wordt, kent de informatie een
grotere variatie in de kwaliteit.
Tabel 6.4.4 De aspecten van zoek- en analyse-aaies die wel en met warden ondersteund (donkere
balk) en de casussen die un afwijkend verloop hebben

Casussen die afwijken van de gedane veronderstelling

ZOEK- & ANALYSE:
- aantal bronnen

bank

- kwaliteit
- variatie kwaliteit

drukl : distr3; bibi; distr2

- gemak

- type infobron

bank; snack; magst; verplh

De meeste besluiten lijken op deze aspecten het verwachte patroon, zoals weergegeven in tabel 4.2.2, te weerspiegelen. Er zijn echter, zoals we hierboven
hebben laten zien, steeds enkele besluiten die van het verwachte patroon afwijken. In tabel 6.4.4 staan deze casussen aangegeven. In de tabel zijn die aspecten
van de zoek- en analyse-acties waarvoor geen ondersteuning wordt gevonden,
namelijk het gemak waarmee de informatie achterhaald kan worden en de kwaliteit van informatie, donker gemaakt.

6.4.2

De inrichting van het besluitvormingsproces

Over het algemeen komen de besluiten over atr-en pas tot stand na behoorlijk
wat overleg in officiele vergaderingen. Dit overleg duiden we aan met 'formeel
overleg: Er worden vele verschillende vormen van formeel overleg gebruikt,
gemiddeld zo'n twaalf verschillende vormen (zie tabel 6.4.5). Niet in elke fase
van het besluitvormingsproces wordt van evenveel verschillende overlegvormen
gebruik gemaakt. In de startfase worden de minste vormen gebruikt, namelijk
acht. In de overige fasen worden gemiddeld elf verschillende vormen gebruikt.
Bij de verschillende vormen gaat het allereerst om de gebruikelijke organisatieinterne vormen van overleg, zoals het overleg op de diverse hierarchische niveaus, bijvoorbeeld een directie-overleg of een chef-overleg. Ook kan het gaan
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liel overleg tussen de diverse hierarchische lagen, zoals bijvoorbeeld een
productie-overleg, waarbij het hoger- en middenkader met elkaar om de tafel
zitten. Daarnaast gaat het om het institutionele overleg tussen OR of dienstcommissie en de directie, en overleg tussen de organisatie en vakverenigingen.
0111

Tabel 6.4.5 Algemene scores inrichting van het besluitvormingsproces op besluitniveau; informeel
overleg en onderhandelingsruimle op 5 puntsschaal (1= hetemaal niet: 5 = helemaal)

M
Informeel overleg volgens slcutclinformanten:
Algemeen
Startfase

S

2.8

0.9

2.1

0.7

N

17

15

Ontwikkelingsfase

3.0

0.9

14

Keuzefase

3.1

0.5

14

Implementatiefase

2.6

0.7

14

Int'ormeel overleg volgens medewerkers:
Algemeen

2.8

0.7

16

Onderhandelingsruinite

3.2

0.5

17

Aantal vormen van formeel overleg:
Totaal aantal

12

7.7

17

Startfase
Ontwikkelingsfase

8
11

4.1
3.7

11
11

Keuzefase

12

4.1

11

Implementatiefase

10

4.4

11

Niveau van autorisatie

directieniveau

Legenda: M = gemiddelde: S= standaardeviatie; N = aantal besluiten Alle variabelen, met uitzondering van het

aantal vonnen van formeel overleg en autorisatieniveau, zon op cen 5-puntsschaal (1 = helemaal nict; 5= helemaal)
gemeten. Bij het aantal vormen van formeel overleg wordt het genoemde aantal wcergegeven. Deze score is
afgeleid uit de antwoorden van alle sleutelinformanten gezamentijk (zie paragraaf 5.3.2). Bij het niveau van

autorisatie wordt aangegeven op welk niveau het besluit wordt geautoriseerd.

Naast deze vormen van regulier overleg kan er ook speciaal voor het besluit een
projectstructuur in het leven zijn geroepen. Daarbij kan het gaan om 66n projectgroep, zoals in het geval van het verpleeghuis en de bibliotheek, maar er kan ook
sprake zijn van een uitgebreide projectstructuur bestaande uit stuur- en begeleidingscommissies naast diverse andere commissies. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij de drie distributiecentra en de zuivelfabrikant. Tot slot kan er sprake zijn van
ad hoc-achtige vormen van overleg. Plenair overleg tussen het (hoger) manage-

ment en de medewerkers kan vaak als zodanig worden gezien. Bij 6tn van de
distributiecentra bijvoorbeeld, werd overleg tussen het (hoger) management en
de uitvoerend medewerkers ingelast. In verschillende (koffiecorner) rondes werd
uitleg gegeven over de kwestie en konden de medewerkers reageren. Een ander
voorbeeld hiervan is overleg met de (voormalige) bedrijfsgeneeskundige dienst
om de risico's voor gezondheid en welzijn in kaart te brengen.
Naast formeel overleg vindt er ook informeel overleg plaats. Om een indruk te
krijgen van de mate waarin ook buiten het formele overleg over de kwestie gesproken wordt, hebben we niet alleen de sleutelinformanten, maar ook de medewerkers om hun beoordeling hiervan gevraagd. Dit is met dezelfde Likert-items
gebeurd. Bij de verschillende besluiten vinden zowel de sleutelinformanten als de
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medewerkers dat er in het algemeen redelijk veel informeel overleg plaatsvindt
(tabel 6.4.5). Dit informele overleg doet zich met name voor in de fasen waarin
alternatieven worden ontwikkeld en de keuze moet worden gemaakt. In de startfase leeft de kwestie over het algemeen nog weinig. Niet iedereen is in deze fase
even goed op de hoogte van de op stapel staande plannen. Pas bij het zoeken naar
en beoordelen van mogelijke oplossingen gaat de kwestie goed spelen en zal het
de gesprekken meer gaan beheersen. In de implementatiefase neemt de aandacht
voor de kwestie als gespreksonderwerp weer af; de kaarten zijn dan geschud.
Binnen het overleg is gemiddeld sprake van een matig grote onderhandelingsruimte (tabel 6.4.5). Bij de meeste besluiten liggen de bedrijfstijdkaders die de
grondvorm van het rooster bepalen, vanaf de start van het proces vast. De onderhandelingsruimte beperkt zich over het algemeen dan ook tot de invulling van de
kaders in de vorm van roosters, de vraag wie de roosters gaan lopen en de arbeidsvoorwaarden. Zo werd bij distributiecentrum3 met de OR onderhandeld
over de tijden van de zaterdagdiensten, konden de medewerkers bij de zuivelfabrikant tot op zekere hoogte aangeven welk rooster hun voorkeur had, en werd
er bij het pensioenfonds in de sfeer van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de
reiskostenvergoeding, met de medewerkers en de OR onderhandeld.
Het alternatief dat uiteindelijk uit de bus komt, wordt in alle gevallen op directieniveau geautoriseerd. Over het algemeen gaat het hierbij om het hoogste niveau
in de organisatie. Alleen bij het bankfiliaal betreft het niet het hoogste niveau:
hier wordt het besluit door de regiodirectie geautoriseerd.

De veronderstelling is dat naarmate de besluitvormingskwestie meer 'politiek
geladen' wordt, er meer informeel overleg plaats zal vinden. Er wordt geen
verschil tussen de drie typen kwestie verwacht wat betreft de mate van formeel
overleg, de onderhandelingsruimte of het niveau van autorisatie van het besluit.
In alle gevallen zal er behoorlijk veel formeel overleg zijn, met redelijk wat
onderhandelingsruimte. Het besluit wordt op het hoogste niveau geautoriseerd.
Hieronder wordt duidelijk, dat informeel overleg inderdaad toeneemt met de
mate van politieke geladenheid, maar, in tegenstelling tot de verwachting, neemt
ook het formele overleg toe. Er is, zoals voorspeld, vrijwel bij alle besluiten
sprake van redelijk wat onderhandelingsruimte. Alle besluiten, met uitzondering
van de bekende kwestie bij de bank, worden zoals verwacht op het hoogste niveau geautoriseerd.
In tabel 6.4.6 valt te zien dat naarmate de kwestie meer 'politiek geladen' is, ook
het informeel overleg toeneemt. Er wordt een significant verband tussen 'politieke geladenheid' en informeel overleg in het algemeen gevonden bij zowel de
sleutelinformanten (r= .57; 1-zijdige p< .00; N= 17) als de medewerkers (T=
.52; 1-zijdige p< .00; N= 15). Dergelijke verbanden zijn er ook tussen 'politieke geladenheid' en informeel overleg in de start- en ontwikkelingsfase.
Zoals we hiervoor al hebben opgemerkt, is het moeilijk de grens te bepalen
tussen met name de 'politiek geladen' en de 'matig politiek geladen' kwesties.
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Tahe! 6.4.6 Inrich:ina va;i hc: baLitvoitiiingapro ts

informee! overleg volgens de
sleutelinformanten

M

S

informeel overleg volgens de
medewerkers

N

M

S

N

alu

2.0

-

1

2.6

0.5

8

kartn

1.9

0.8

4

1.5

0.4

10

r11WI

2.1

0.8

5

-

druk2

2.9

0.5

4

1.6

0.9

10

drukl

2.0

0.0

2

2.9

0.9

12

bank

1.0

-

1

2.0

-

1

snack

2.3

0.5

4

2.3

0.9

32

magst

3.5

1.0

4

2.9

0.9

25

druk3

3.4

0.7

8

2.7

0.9

42

distr3

3.7

0.5

5

3.2

1.0

31

bibI

2.8

0.7

7

2.8

0.4

14

distrl

3.7

0.7

4

3.3

0.9

57

zknh

3.3

0.4

8

3.6

0.7

53

distr2

3.8

0.7

5

3.8

0.9

36

verplh

2.1

0.6

7

2.6

0.7

62

7UIV

4.0

0.6

8

3.3

1.0

27

pensf

3.7

0.4

6

3.1

0.8

18

Legenda: M = gemiddelde; S= standaardeviatie; N = aantal informanteWaantal mcdewerkers De variabelen zun op
een 5-puntsschaal (i= hekmaal niet; 5= helemaal) gemeten. De besluiten staan van boven naar beneden gerangschikt in oplopende mate van politieke geladenheid. De stippellunen geven de grenzen aan tussen de typen kwesties
(laag politiek geladen kwesties, matig politiek geladen kwesties cn politiek geladen kwesties). Vetgedrukt staan de
uitzonderingen op het algemene beeld.

In tabel 6.4.6 lijken de kwesties die 3.2 of hoger scoren op 'politieke geladenheid' behoorlijk veel informeel overleg te kennen. Hierop zijn echter enkele
uitzonderingen (vetgedrukt in de tabel). Met name bij het verpleeghuis (verplh)
en de bibliotheek (bibl) lijkt minder sprake van informeel overleg. Deze kwesties
scoren relatief laag op 'gevolgrijk' (2.6). Hierdoor zou het informeel
overleg
beperkter kunnen zijn gebleven. Naarmate de kwestie minder gevolgen heeft, is
het over het algemeen minder belangrijk en zal het ook minder de gemoederen
bezig houden.
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Om deze veronderstelling te staven kijken we naar de kwesties die ook relatief
laag op 'gevolgrijk' scoren, te weten het bankfiliaal (score 1.6) en drukkerij3
(score 2.6). Bij het bankfiliaal zien we, overigens zoals verwacht bij een 'bekende kwestie' (tabel 4.4.2), dat er zeer weinig sprake is van informeel overleg.
Kijken we naar de beoordeling van het informeel overleg door de sleutelinformanten bij drukkerij3 (druk3), dan lijkt de veronderstelling dat een geringe score
op 'gevolgrijk' het informeel overleg beperkt, niet te worden ondersteund; er is
volgens de sleutelinformanten sprake van behoorlijk wat informeel overleg (3.4).
Overigens is de beoordeling door de medewerkers beduidend lager (2.7). Met
uitzondering van deze laaiste casus, lijken de casussen te wijzen op een verband
tussen 'gevolgrijk' en informeel overleg. Deze veronderstelling vindt ondersteuning in de correlatie-analyse: we vinden een significant verband tussen informeel
overleg en 'gevolgrijk' bij zowel de medewerkers (r= .48; 1-zijdige p< .01) als
de sleutelinformanten (r= .54; 1-zijdige p< .00). Gezien hun relatief lage score
op 'gevolgrijk' liggen de scores bij het verplh en de bibl, die we in eerste instantie als afwijkend hebben gezien, toch in de lijn van de resultaten uit het
Bradford-onderzoek. De scores beschouwen we dan ook niet als afwijkend.
Dit geldt niet voor het informeel overleg bij de snackfabrikant (snack) en drukkerij2 (druk2). Bij snack zouden we eerder wat meer informeel overleg verwachten, terwijl we bij druk2 juist minder informeel overleg zouden verwachten.
Mogelijke verklaringen hiervoor hebben we niet.
Tot slot willen we hier nog wijzen op de verschillen tussen de scores van de
medewerkers en de informanten op informeel overleg. In de meeste gevallen
zien we behoorlijke verschillen tussen de inschatting van de informanten en de
inschatting van de medewerkers. Dit is niet zo verwonderlijk. De informanten
wordt gevraagd aan te geven in welke mate er naar hun idee door de medewerkers over de kwestie werd gesproken. De sleutelinformanten, die soms erg ver
van de medewerkers staan, moeten hiervan een inschatting maken. Zoals te zien
is, kan de inschatting door de sleutelinformanten nogal afwijken van de ervaring
van de medewerkers. Sleutelinformanten weten niet altijd even goed hoe de
kwestie onder de medewerkers leeft. Overigens merken we op, dat over het
algemeen de meningen over het informeel overleg bij de medewerkers nogal
uiteenlopen. Dit komt waarschijnlijk omdat iedere medewerker maar een deel
van het totale beeld ziet.

Ten aanzien van het formele overleg veronderstelden we dat het aantal vormen
van formeel overleg overal behoorlijk groot zou zijn, met uitzondering van het
bankfiliaal. Allereerst zien we dat het formeel overleg inderdaad beperkt is bij
het bankfiliaal. Blijkbaar werken de geringe gevolgen van de kwestie inderdaad
beperkend op het aantal formele overlegvormen. Deze gedachte zien we bevestigd in een verband tussen 'gevolgrijk' en formeel overleg (r= .36; 1-zijdige p<

.05; N= 17).
Als we echter naar de rest van de kwesties kijken, dan zien we dat naarmate de
kwestie meer 'politiek geladen' is, ook het aantal vormen van formeel overleg
dat gebruikt wordt toeneemt. Dit wordt weerspiegeld in een significant verband
tussen formeel overleg in het algemeen en 'politieke geladenheid' (r= .72; 1zijdige p < .00; N = 17). Dergelijke verbanden vinden we ook wat betreft het
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formeel overleg in de ontwikkelings-, de keuze- en de implementatietase. De
hypothese dat bij alle kwesties, met uitzondering van de 'bekende' kwestie,
sprake is van een behoorlijk formeel overleg wordt dus niet ondersteund.
Mogelijkerwijze is hier sprake van een cultuurverschil. Nederland kent in tegenstelling tot Groot-Brittanit waar het Bradford-onderzoek is gehouden, een sterk
geformaliseerde overlegcultuur. Dit verschil komt bijvoorbeeld ook naar voren in
het internationaal vergelijkend onderzoek van Heller et al. (1988). Naarmate een
kwestie belangrijker is, is het in Nederland gebruikelijk en zelfs wettelijk geregeld via de wet op de OR, dat er geformaliseerd overleg plaatsvindt tussen de
verschillende partijen. Bovendien is ook een uitgebreide project- en commissiestructuur gebruikelijk bij de aanpak van belangrijke kwesties.
In tabel 6.4.7 valt te zien dat de grens tussen 'politiek geladen'en 'matig politiek
geladen' kwesties wederom niet juist lijkt te zijn. Er wordt beduidend meer
formeel overleg gebruikt bij kwesties die 3.2 of hoger op politieke geladenheid
scoren. Er zijn twee casussen die een wat afwijkend beeld laten zien.

Allereerst gebruikt de rijwielfabrikant (rijwl) relatief veel vormen van formeel
overleg (11). De rijwielfabrikant heeft, in tegenstelling tot andere laag 'politiek
geladen' kwesties, ook met partijen van buiten de organisatie overleg gevoerd.
Dit had niet zozeer te maken met de 'politieke geladenheid' of de gevolgen van
de kwestie, maar met de aard van de oplossing waaraan gewerkt werd. Om de
sterke seizoensfluctuaties in de productie op te vangen, werd overlegd met het
arbeidsbureau, een uitzendbureau en een sociale werkplaats. Overigens kan een
kwestie door het betrekken van partijen van buiten wel meer 'politiek geladen'
worden. Dit was hier echter niet het geval.
Bij de bibliotheek werd relatief weinig formeel overleg gepleegd. Een mogelijke
verklaring kan allereerst gevonden worden in de grootte van de organisatie.
Grotere organisaties zoals 'pensf en 'zknh', kennen beduidend meer vormen van
formeel overleg (24). Ook de relatief grote distributiecentra met rond de 500
werknemers scoren relatief hoog. Het verpleeghuis, de bibliotheek en de zuivelfabrikant zijn alle met 200 tot 300 werknemers kleiner. Zij kennen dan ook
minder vormen van formeel overleg. Er bestaat een verband tussen organisatiegrootte en formeel overleg (T = .39; 1-zijdige p < .02; N = 17). Daarnaast kan
de geringe score op 'gevolgrijk' eveneens hebben bijgedragen aan het beperkt
blijven van de mate van formeel overleg. De bibliotheek scoort 2.6 op 'gevolgrijk' (tabel 6.3.1). Vergelijkbaar laag scorende kwesties zijn het verpleeghuis
(verplh) en drukkerij3 (druk3). Verplh, dat een vergelijkbare grootte als bibl
heeft, scoort eveneens wat aan de beperkte kant op formeel overleg. Druk3 die
rond de 500 werknemers telt, scoort daarentegen wel hoog op formeel overleg.
Grootte lijkt dus meer van invloed op formeel overleg te zijn dan 'gevolgrijk'.
De 'politieke geladenheid' en de 'gevolgrijkheid' van een kwestie gaan dus zowel
samen met formeel als met informeel overleg. Beide soorten overleg hangen
overigens samen (r= .61; 2-zijdige p< .00; N= 17).
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Tabel 6.4.7 Inrichting van het besluitvormingsproces

aantal vormen
formeel overleg

onderhandelingsruimte

M
alu

N

4.0

-

1

1

4.3

0.5

4

..rli !.. ...... ...._... 11

3.1

0.9

5

karin

1

S

druk2

6

3.2

0.7

5

drukl

4

2.9

1.2

2

bank

2

3.1

0.8

3

10

3.0

0.7

3

12

3.1

0.9

4

13

3.5

0.7

9

snack

magst
druk3
distr3

17

2.4

1.1

5

bibi

11

2.4

0.6

7

19

3.5

0.8

7

zknh

24

3.2

0.7

12

distr2

22

2.6

0.7

5

verplh

17

3.8

0.9

7

pensf

24

3.3

0.9

8

zuiv

15

3.4

1 0

9

distrl

Legenda: M= gemiddelde; S= standaarddeviatie; N= aantal sleutelinformanten. Formeel overleg geeft her totaal
aantal genoemde vormen van formeel overleg weer. Ondcrhandclingsruimte is gemeten op een 5-puntsschaal (1 =
helemaal niet: 5= hclemaal). De bestuiten staan van boven naar beneden gerangschikt in oplopende mate van
politieke gcladenheid. De stippellijnen geven de grenzen aan tussen de typen kwestics (laag potitiek geladen
kwesties, matig politiek geladen kwesties en hoog politicke geladen kwesties). Vetgedrukt staan de uitzonderingen
op het algemene beeld

Er werd verwacht dat overal sprake zou zijn van redelijk wat onderhandelingsruimte, behalve bij de bekende kwestie (bank). Als we de casussen in tabel 6.4.7
bekijken, zien we dat in vrijwel alle gevallen er sprake is van een (redelijk) grote
onderhandelingsruimte. De hypothese lijkt dus door de meeste casussen ondersteund te worden. De onderhandelingsruimte bij de bank is groter dan verwacht
wordt bij bekende kwesties. Dit komt waarschijnlijk doordat dit besluit zich
afspeelde bij het kleine bankfiliaal (N = 4).
In een enkel geval is de onderhandelingsruimte beperkter (vetgedrukt in de tabel)
dan wordt verwacht. Het gaat hierbij met name om de besluitvormingsprocessen
bij de bibliotheek (bibl) en distributiecentrum2 en 3 (distr2 en distr3). Deze
beslissingen kennen een oplossing die vrijwel direct in het begin vast lag. Bij bibI
was sprake van een langgekoesterde wens van de directeur de bedrijfstijd uit te
breiden met de zondag, waar eindelijk het goede moment voor leek te zijn geko-
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men. Hoewe 1 Inell pab na eeii experiinent officieel zou besluiten over de invoering van de zondagsopenstelling, lag de ingeslagen koers, openstelling op zondag, volgens de sleutelinformanten vanaf het begin vast. In feite was de vraag of
er wel een openstelling op zondag moest komen niet aan de orde. Het besluitvormingsproces richtte zich in feite op het voorbereiden van een experiment met de
openstelling. lets vergelijkbaars zien we bij distr2 en distr3. Ook in deze beide
gevallen was de oplossing vanaf het begin een gegeven. De wijziging van de
strategische koers van de organisatie waartoe distr2 en distr3 behoren, bracht
met zich mee dat men van dagdienst naar dag- en nachtdiensten moest overgaan
(distr2) en de bedrij fstijd op zaterdag moest worden uitgebreid (distr2 en distr3).
Hoewel aan de invulling ook hier nog gestalte moest worden gegeven, kon op het
meest essentiele punt, in dit geval de invoering van nachtdiensten en de zaterdagarbeid, niet worden afgeweken. Het vaststaan van het oplossingskader biedt
echter niet helemaal een afdoende verklaring. In veel andere gevallen, bijvoorbeeld de fabrikant van magazijnstellingen (magst) en distributiecentruml (distrl),
was ook sprake van een vaststaand oplossingskader. In deze gevallen zien we iets
hogere scores. Blijkbaar speelt de specifieke perceptie of beleving van de situatie
een belangrijke rol bij de beoordeling van de onderhandelingsruimte. De relatief
grote spreiding per besluit is hier een indicatie van. Overigens is de beleving of
perceptie mede afhankelijk van de organisatiecultuur: datgene wat men gewend
is, is bepalend voor het referentiekader.
Tot slot is ook 'autorisatieniveau' 66n van de inrichtingsaspecten van het besluitvormingsproces. Er werd verwacht dat deze niet zou verschillen en inderdaad
blijken alle besluiten op directieniveau te zijn genomen. Enkele sleutelinformanten (distrl, drukl en druk3) geven expliciet aan dat het besluit uiteindelijk door
de OR is genomen. Het besluit moet immers volgens de wet op de OR, door de
OR worden goedgekeurd. In het geval van de bibliotheek wordt ook nog de
gemeenteraad genoemd en bij de zuivelfabrikant en drukkerij2 wordt ook de
stuurgroep genoemd die bij het besluit betrokken was. Zoals gezegd is, conform
de verwachting, het autorisatieniveau bij het besluit bij de bank wat lager: hier
wordt het besluit geautoriseerd op regiodirectieniveau.
Tabel 6.4.8 Die aspecten van inrichting van het besluitvormingsproces die wel en niet (donkere
balk) worden ondersteund en de casussen die een afwijkend verloop hebben

Casussen die afwijken van de gedane veronderstelling

1NRICHTING:

- formed overleg
- informeel overleg

druk2; snack

-

onderhandelings ruimte

bank; distrl; bibi; distr2

-

autorisatie niveau

Na deze resultaten ten aanzien van de inrichting van het proces komen we terug
op de vraag wat nu geconcludeerd kan worden over de veronderstelde relaties
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tussen het type kwestie en de inrichtingsaspecten van het proces. De data lijken
de veronderstellingen te ondersteunen die gedaan zijn ten aanzien van het type
kwestie en:
• informeel overleg; naarmate de kwestie meer 'politiek geladen' en 'gevolgrijk' is neemt ook het informeel overleg toe;
• onderhandelingsruimte; bij alle matig 'gevolgrijke kwesties' (hoog 'politiek

geladen', matig 'politiek geladen' en laag 'politiek geladen' kwesties) is
sprake van onderhandelingsruimte;
• autorisatieniveau; bij alle matig gevolgrijke kwesties ('politiek geladen', 'matig politiek geladen' en laag 'politiek geladen' kwesties) wordt het besluit op
het hoogste niveau genomen. Bij het enige 'bekende besluit' in onze steekproef wordt het besluit op het niveau onder het hoogste niveau genomen.
De meeste besluiten lijken op deze aspecten het verwachte patroon, zoals weergegeven in tabel 4.2.2, te weerspiegelen. Maar er zijn ook enkele besluiten die
van het verwachte patroon afwijken. Deze worden in tabel 6.4.8 weergegeven.

Opvallend is dat geen ondersteuning wordt gevonden voor de hypotheses over
formeel overleg (donker in de tabel). Zoals aangegeven, zien we ons resultaat,
formalisatie gaat samen met politieke geladenheid van de kwestie, als een weerspiegeling van de Nederlandse overlegcultuur.

6.4.3

Dynamische aspecten van het besluitvormingsproces

Gemiddeld duurt het besluitvormingsproces vanaf de start tot en met de autorisatie van de keuze 66n jaar (tabel 6.4.9). Rekenen we de implementatie daar nog
bij, dan duurt het besluitvormingsproces ruim anderhalf jaar. Eerstgenoemde
duur wordt door Pool (1990) besluittijd genoemd. De gemiddelde besluittijd
komt in ons onderzoek behoorlijk overeen met de gemiddelde besluittijd van 12.4
maanden die Hickson et al. (1986) vinden en de 14.9 maanden die Pool (1990)
vindt. Maar ze wijkt af van de gemiddelde duur van 8.8 maanden die De Lange,
Van Eijk & Ng-A-Tham (1995) vinden voor besluiten op gebied van atr-en. De
procesduur4 inclusief de implementatie, de doorlooptijd, is in het onderzoek van
Pool langer, namelijk 26.2 maanden, maar korter in het onderzoek van De Lange, Van Eijk & Ng-A-Tham, namelijk 11.5 maanden. De besluiten verschillen
echter sterk van elkaar. Zo is de besluittijd in het kortste geval 1 week, en in het
langste geval 27 maanden en verschilt de doorlooptijd zelfs nog meer, van 2
weken tot 56 maanden. De langste tijd is gemoeid met de 'aanloop': de tijd die
het kost voordat een sluimerende kwestie officieel op de besluitvormingsagenda
wordt geplaatst; gemiddeld kost dit 19.2 maanden. In het meest extreme geval
duurde dit 5 jaar (zie tabel 6.4.9). Vervolgens duurt de implementatiefase het
langst met gemiddeld 9.3 maanden. Dit komt omdat men in nogal wat gevallen
de atr op proef uitprobeert. Hier gaat dan de nodige tijd overheen. De gemiddelde duur van de start-, ontwikkelings- en keuzefase verschilt niet veel van elkaar:

4

In het onderzoek van Hickson et al. (1986) is de duur van de implementatie niet onderzocht. Er zijn
dan ook geen gegevens over de doorlooptijd.
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zij auren respectievelijk 4.2,5.5 en 4.9 maanden. De casussen verschillen onderling wel veel van elkaar.
Over het algemeen worden de besluitvormingsprocessen maar weinig gekenmerkt door dynamiek (tabel 6.4.10, pagina 158). Er is gemiddeld nauwelijks

sprake van vertragingen, versnellingen of onderbrekingen. lets meer, maar ook
nog weinig (2.1), is er sprake van belemmeringen. In het meest extreme geval is
hier behoorlijk (3.5) sprake van. Over het algemeen doen de belemmeringen zich
het meest frequent voor in de vorm van weerstand binnen de organisatie, het
moeten oplossen van problemen die zich gaandeweg voordoen en in de vorm van
het heroverwegen van standpunten, opvattingen en ideeen. Ook bij de beoordeling van de dynamische factoren speelt de individuele perceptie een rol. Zo kregen we tijdens de interviews verschillende keren te horen dat men weerstand had
ingecalculeerd, en dit dus niet als een belemmering zag. Of men gaf aan dat er
geen sprake van vertraging was, aangezien men hiermee rekening had gehouden.
Bij deze begrippen speelt de verwachting die men heeft dan ook een belangrijke
rol.

Bij het verpleeghuis (verplh) en het pensioenfonds (pensf) deden zich relatief de
meeste belemmeringen voor in de vorm van het moeten oplossen van problemen.
Zo ging het bijvoorbeeld bij het pensioenfonds (pensf) niet alleen om rooster-

technische problemen, maar ook om het oplossen van allerlei arbeidsvoorwaarde-

lijke problemen.
De meeste weerstand deed zich voor bij de zuivelfabrikant (zuiv), het pensioenfonds (pensf) en het ziekenhuis (zknh). Bij de zuivelfabrikant richtte de weerstand zich tegen de overgang van een twee- naar een drieploegendienst (met
nachtdienst) en de manier waarop dit ging. Aanvankelijk werd vrijwilligheid
gesuggereerd, maar aangezien er te weinig vrijwilligers waren, moest hierop
worden teruggekomen. Bij het pensioenfonds waren de medewerkers het meest
gekant tegen de manier waarop het proces werd ingezet. Zij werden geconfronteerd met een voorstel voor de overgang van een drie- naar vierploegendienst
(uitbreiding met zaterdag). Hoewel het hier 'slechts' om een voorstel ging,
waarop men allerlei wijzigingen kon doen, voelde men zich zwaar gepasseerd.
Bovendien had men ernstige bezwaren tegen het voorstel zelf. Bij het ziekenhuis
tenslotte, werden de verpleegkundigen geconfronteerd met een andere roostermethodiek die hun zeggenschap over de roosters zou verminderen. Hoewel er
eerst een experiment zou worden gehouden met deze methodiek, kon er eigenlijk
geen sprake van zijn dat deze methodiek niet zou worden ingevoerd. In de drie
gevallen gaat het niet alleen om weerstand tegen de inhoud van een voorstel,
maar ook om de zeggenschap die de medewerkers ervaren.
Verwacht wordt dat naarmate de besluitvormingskwestie meer 'politiek geladen'
is, het proces langer5 zal duren, en er meer sprake zal zijn van vertragingen,
versnellingen, onderbrekingen en belemmeringen. Dit blijkt het geval te zijn wat
betreft de duur, vertragingen en belemmeringen.

5

In het Bradford-onderzoek wordt de besluitiijd en niet de doorlooptijd gebruikt, daarom richten we
ons ook op de besluittijd.
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Tabel 6.4.9 Dynamiek: duur van de verschillende fasen en van het totaal in maan<len

incubatic

ontwikke-

start

keuze

imple-

mentatic

ling

start

1/m

keuze

start 1/m

imple-

mentatie
alu

-

-

-

kartn

-

rijwl

60

1

druk2

24

0.5

drukl

36

-

bank

12

snack

6

magst

7
1.5

3
3

8

1

2
2

-

2

2

-

0.3

0.3

3

9

12

16

3

19

-

-

3

6

7

2

1

1

9

8

9

15

24

2

1

13

4

17

2

2

12

4

16

druk3

24

0.5

distr3

12

13

4

2

7

20

25

bibi

12

4

9

13

3

25

28

distrl

12

6

6

3

6

14

20

4

10

13

29

27

56

8

2

1

6

10

16

zknh
distr2

12

verpth

5

6

6

6

17

23

12

4

4

2

9

9

19

-

6

12

13

10

27

34

Gemiddelde over de
besluiten

19.2

4.2

5.5

4.9

9.3

12.0

189

Standaard-

15.4

3.4

3.5

4.8

7.0

9.0

13.4

14

14

14

16

17

Zuiv
pensf

-

deviatie
N

12

14

Legenda: De besluiten staan van boven naar onder gerangschikt in oplopende mate van politieke geladenheid. De
stippellijnen geven de grenzen aan tussen de typen kwesties (laag politiek geladen kwesties, matig politiek geladen
kwesties en hoog politiek geladen kwesties). Vetgedrukt staan de uitionderingen op het algemenc becki. Waar bij
de start-, ontwikkelings- of keuzefase cen staat, is de fase niet als zodanig te onderscheiden. Een - bij de incubatiefase betekent dat de duur van deze fase niet aan te geven is.
-

Vergelijken we de casussen in tabel 6.4.9 op besluitduur (de duur van de start
t/m de keuzefase) en de doorlooptijd (start t/m implementatie), dan blijkt dat de
minst 'politiek geladen' kwesties het kortst duren. De matig 'politiek geladen'
kwesties, als we de grensscore tot 3.2 verleggen, kennen een iets langere duur,
terwijl de 'politiek geladen' kwesties (score 3.2 of hoger) een besluittijd van 66n
jaar of langer kennen en een doorlooptijd van twee jaar of meer. We zien dit
algemene beeld weer statistisch ondersteund; er is een significant verband tussen
'politieke geladenheid' en besluittijd (r=.57; 1-zijdige p< .00; N=17) en
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tussen 'politicke geladenheid' en doorioop«id (T=.55; 1-zijdige p < .00;
N = 17). Zoals te verwachten valt, hangen besluit- en doorlooptijd trouwens

significant met elkaar samen (T=.80; 1-zijdige p< .00; N=17).
Van het algemene beeld wijkt een aantal casussen af. Allereerst zien we dat
wederom het besluitvormingsproces bij de rijwiel fabrikant
(rijwl) afwijkt. De
duur van dit proces is, hoewel nog onder het gemiddelde,
relatief lang, 9 maanden voor de besluittijd en 12 maanden voor de doorlooptij
d. Dit komt door de
aard van de oplossing die hier gezocht is. De oplossinge
n die voor de seizoensfluctuaties gezocht werden, maakten de medewerking van
partijen buiten de
organisatie, zoals een uitzendbureau en een sociale werkplaats, noodzakelijk. Bij
alle andere besluiten werd de oplossing intern
gezocht. Het overleg met (mogelijke) partners van buiten de organisaties nam de nodige tijd in beslag. Hierdoor
heeft het besluit relatief lang geduurd.

Verder zien we dat wederom het besluitvormingsproces bij de snackfabrikant
(snack) afwijkt. Hier treffen we een relatief lange, bovengemiddelde besluit- en
doorlooptijd, waarbij zowel de ontwikkelings- als de keuzefase de nodige tijd in
beslag nam. Ook in dit geval kan de relatief lange duur met het type oplossing in
verband worden gebracht. De oplossing voor de uitbreiding van de
productie
werd gezocht in een langere werkdag (4 x 9.5 uur). In die tijd, we spreken over
1986, werd een dergelijke regeling niet door de wet toegestaan; de regeling was
dan ook relatief nieuw. Men wilde de consequenti
es dan ook goed in kaart brengen. Zo is bijvoorbeeld met de arbeidsinspectie besproken onder welke voorwaarden deze regeling toch zou worden toegestaan. De arbeidsinspectie, ondersteund
door een specialist van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
raadde aan veranderingen in de arbeidsomstandigheden, taakroulatie en meer
(goed gespreide) pauzes door te voeren. Verder was de instemming van het
personeel met deze regeling van groot belang. Dit alles kostte de nodige tijd,
waardoor het besluitvormingsproces meer tijd in beslag heeft genomen dan bij
vergelijkbaar 'politiek geladen' kwesties.
Twee 'politiek geladen' kwesties kennen een iets sneller verloop. de
kwestie bij
het distributiecentrum2 (distr2) en de kwestie
bij de zuivelfabrikant (zuiv). Beide
kwesties speelden in de marktsector, en kenden een behoorlijke druk
van de
klant. Uit eerder onderzoek (De Lange, Van Eijk & Ng-A-Tham, 1995) kwam
een verschil in duur naar voren tussen de marktsector en de quartaire sector. Er
werd hierbij echter niet gecontroleerd voor het type kwestie, of andere variabelen. We gaan daarom bij de laag, matig en 'politiek geladen' kwesties na in
hoeverre snelheid verband houdt met de soort sector. We houden de grens
van
3.2 aan tussen hoog en matig 'politiek geladen' kwesties. Kijken we naar de laag
'politiek geladen' kwesties, dan zien we dat de kwesties alle spelen binnen productiebedrijven in de marktsector. Het proces zou dus snel moeten verlopen. Dit
is in twee van de drie gevallen ook zo. Alleen het besluit bij de rijwielfabrikant
nam relatief veel tijd in beslag, wat, zoals we hierboven hebben laten zien,
kwam door het type oplossing dat men op het oog had. De matig politiek geladen
kwesties speelden op 66n uitzondering na, het bankfiliaal, in
productiebedrijven
in de marktsector. Deze besluiten zouden dus, met uitzondering
van de bank, een
relatief snel verloop moeten hebben. De uitzondering vinden we niet
bij het
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bankfiliaal, maar bij de fabrikant van snacks waar het besluit een relatie f lange
duur kent. Kijken we naar de 'politiek geladen' kwesties, dan zien we dat alle
organisaties uit de marktsector, op tan uitzondering na, distributiecentrum3
(distr3), een sneller verloop kennen. Bij distr3 zou het besluit pas twee jaar na
het startsein spelen en had men de tijd. Er was hier dus geen sprake van de in de
marktsector veronderstelde 'druk van de klant'. De besluitvormingsprocessen bij
de vier dienstverlenende (semi-)overheidsorganisaties (bibl, zknh, verplh en
pensf) hebben alle een langere duur. Er lijkt dus wel enig verband te bestaan
tussen sector en duur. Opvallend is weI dat twee van deze organisaties groot zijn
(zknh en pens f). De beslissingen in de marktsector speelden alle in middelgrote
organisaties. Er lijkt echter op grond van het spreidingsdiagram geen verband te
bestaan tussen organisatiegrootte en besluit- respectievelijk doorlooptijd. Uit de
casevergelijking zien we dat bedrijfstak niet zonder meer bepalend is voor de
duur, ook andere factoren lijken van invloed te zijn. In elk geval kunnen we
concluderen dat de 'politieke geladenheid' van een kwestie een bepaalde duur
van het proces vraagt.
In tabel 6.4.10 staan de scores op de overige dynamische aspecten. Het algemene
beeld dat de tabel laat zien is dat er weinig sprake is van dynamiek. De behoorlijke dynamiek die wordt verwacht bij de meer politiek geladen kwesties, wordt
nauwelijks aangetroffen. Er is dan ook weinig sprake van versnellingen, vertragingen en onderbrekingen. Slechts in twee gevallen is er wel sprake van versnellingen. Dit was allereerst het geval bij de fabrikant van aluminium artikelen
(alu), waar het einde van het jaar zorgde voor een versnelling van het besluitvormingsproces. In dit geval staat de versnelling los van de 'politieke geladenheid'
van de kwestie. Daarnaast was dit ook het geval bij de magazijnstellingenfabrikant (magst). Hier zorgde het wereldkampioenschap voetbal voor een versnelling
van het proces: voor de aanvang van het wereldkampioenschap voetbal moest er
een betere oplossing voor de bedrijfstijduitbreiding zijn gevonden dan de reguliere twee-ploegendienst. Dit streven kon inderdaad gehaald worden omdat de
directeur direct met een goede oplossing voor het probleem kwam, waardoor de
zaak snel afgehandeld kon worden.
Vertragingen en onderbrekingen doen zich alleen bij het pensioenfonds in redelijke mate voor. Hoewel zich over het algemeen weinig vertragingen voordoen
nemen de vertragingen wel toe naarmate de kwestie meer 'politiek geladen' is
(T= .70; 1-zijdige p< .00; N= 17). Ook debelemmeringen nemen zoals voorspeld toe met de 'politieke geladenheid' (r= .64; 1-zijdige p < .00; N = 17).
Overigens correleren belemmeringen en vertragingen onderling ook met elkaar
(r= 57; 1-zijdige p< .00; N= 17). Dit is natuurlijk niet zo verwonderlijk;
belemmeringen in het proces leiden veelal tot vertraging in het proces. Verder
hangen zowel belemmeringen als vertragingen samen met organisatiegrootte
(respectievelijk T =.42; 1-zijdigep< .01; en T=.36; 1-zijdige p< .05; N= 17)
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label 6.4.10

Dynamiek, gemeten op een 5-puntsschaal (1 = helemaal niet; 5 = helemaal)

belemmeringen

versnellingen

vertragingen

onderbrekingen

alu

2.0

3.0

10

1.0

kartn

1.0

1.8

1.0

1.3

rijwl

1.4

1.2

1.0

10

druk2

1.8

1.5

1.7

1.0

drukl

1.7

1.0

1.0

1.0

bank

2.0

1.5

1.5

1.0

snack

1.3

1.6

1.3

1.0

magst

1.4

2.7

1.0

1.0

druk3

1.9

1.5

1.7

1.2

distr3

2.2

1.0

1.2

1.3

bibI

2.1

1.0

1.1

1.0

distrl

2.4

1.3

1.7

1.0

zknh

2.8

1.4

1.9

1.3

distr2

2.7

1.8

1.5

1.4

verplh

2.9

1.2

2.2

1.5

pensf

3.5

1.4

3 5

2.9

Zulv

2.3

1.3

2.2

1.2

Gemiddelde over
17 besluiten

2.1

1.5

1.6

1.3

Standdaardeviatie

0.7

0.6

0.7

0.5

Legenda: De besluiten staan van boven naar beneden gerangschikt in oplopende mate van politieke geladenheid. De
stippellijnen geven de grenzen aan tussen de typen kwesties (taag politiek geladen kwesties, matig politiek geladen
kwesties en hoog politiek geladen kwesties). Vetgedrukt staan de uitzonderingen op het algemene beeld

Er zijn wederom enkele casussen die afwijken van het algemene beeld. De besluiten bij de bibliotheek (bibl), distributiecentrum3 (distr3), en drukkerij 1
(drukl) en de fabrikant van magazijnstellingen (magst) kennen relatief zeer weinig vertragingen. Dit laatste besluit ondervindt ook relatief weinig belemmeringen. Eveneens weinig belemmeringen kennen de besluiten bij de snackfabrikant
en de zuivelfabrikant.
Op basis van deze resultaten komen we terug op de vraag naar de veronderstelde
relaties tussen het type kwestie en de dynamische aspecten van het proces. Onze
data lijken de veronderstellingen te ondersteunen die gedaan zijn ten aanzien van
het type kwestie en:
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• de

•
•

duur; naarmate de 'politieke geladenheid' toeneemt, neemt ook de duur
van het proces toe;
de vertragingen; naarmate de 'politieke geladenheid' toeneemt, neemt het
aantal vertragingen eveneens toe;
de belemmeringen; naarmate de 'politieke geladenheid' toeneemt, neemt het
aantal belemmeringen toe.

Tabel 6.4.11

Die aspecten van inrichting van het bestuitvormingsproces die wel en niet (donkere
balk) worden ondersteund en de casussen die een afwijkend verloop hebben

Casussen die afwijken van de gedane veronderstelling

DYNAMEK:
- duur besluit (besluittijd)

rijwl; snack; distr2; zuiv

-

drukl ; magst; distr3; bibI

vertragingen

- versnellingen
- onderbrekingen
- belemmeringen

magst; snack: zuiv

De meeste besluiten lijken op deze aspecten het verwachte patroon te weerspiegelen dat is weergegeven in tabel 4.2.2. De besluiten die van het verwachte
patroon afwijken worden in tabel 6.4.11 weergegeven. In de tabel zijn weer die
aspecten waarvoor geen ondersteuning wordt gevonden -versnellingen en onderbrekingen- donker gemaakt.

6.4.4 Kwesties over arbeidstijdregelingen en hun procesverloop: wordt het
Bradford-model ondersteund?

In ons onderzoek zijn verschillende typen at-kwestie te onderscheiden, waarvan
we het procesverloop zijn nagegaan. Op basis hiervan komen we terug op onze
tweede onderzoeksvraag: 'verlopen besluitvormingsprocessen over at-kwesties
zoals in het Bradford-model wordt verondersteld?'
In tabel 6.4.12 staan de hypothesen weergegeven die we op basis van het
Bradford-model hebben gesteld. Zoals te zien is, worden behoorlijk wat hypothesen over de verschillende typen kwesties bevestigd (witte blokken). ' Politieke
geladenheid' brengt bij de matig gevolgrijke kwesties meer informatiegebruik,
meer overleg en iets meer dynamiek met zich mee. In Bradford-termen gesteld:

'politieke geladenheid' brengt een grotere dispersie, dit wil zeggen een groter
speelveld, met zich mee en een minder vloeiend verlopend proces. 'Politieke
geladenheid' vertoont, met andere woorden, bij de matig gevolgrijke kwesties in
grote lijnen het procesverloop dat we verwachten. Toch vinden we enkele opmerkelijke zaken.
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Tabel 6.4.12

De bestuitvormingskwestier en hun veronderstelde proces·,·crloop

'

hoog 'politiek
geladen' kwesties

matig politiek
geladen' kwesties

veel

matig veel

weinig

veel

- kwalitcit

maug

matig tot goed

goed

matig tot goed

- variatie kwaliteit

enigszins

gering-enigszins

gering

enigszins

makkctijk noch
moeillik

makkelijk

makkelijk

makkelijk

enigszins divers

enigszins divers

enigszins divers

veel

weinig

laag 'politiek ge-

bekende kwesties

laden' (beheersbare ) kwesties

ZOEK& ANALYSE:
- aantal

-

bronnen

gennak

- type infobron

divers

tot divers

INRICHTING:

- form overleg

Veel

veel

-

veel

enigszins

weinig

weinig

ja

ja

beperkt

hoogste niveau

hoogste niveau

onder hoogste

inform overleg

- onderh ruimte
- autorisatie niveau

ja
hoogste niveau

niveau

DYNAMIEK:
-

duur

lang

matig lang

vertragingen

enigszins

weinig-emgszins

weinig

enigszins

versnellingen

enigszins

weinig-cnigszins

weinig

enigszins

-onderbrekingen

enigszins

weinig

nee

enigszins

enigszins

weinig-enigszins

weinig

enigszins

-

-

-

belemmeringen

kort

matig lang

Allereerst zien we in ons onderzoek dat 'politieke geladenheid' niet alleen samengaat met informeel overleg, maar ook met formeel overleg. Verder vinden
we geen ondersteuning voor de gedachte dat de kwaliteit van informatie zou
afnemen met de toename van 'politieke geladenheid', alleen de variatie in de
kwaliteit lijkt toe te nemen. Tot slot is het opmerkelijk dat de onderzochte besluiten zo laag beoordeeld worden op dynamische aspecten als vertragingen en onderbrekingen. Zoals gezegd, werd uit de interviews met de sleutelinformanten
duidelijk dat de mate waarin een belemmering of vertraging werd ingecalculeerd
meespeelt bij de beoordeling van dergelijke aspecten.
Over 'gevolgrijk' kunnen we weinig uitspraken doen. Hoewel we weI enkele
significante verbanden hebben geconstateerd, moeten we voorzichtig zijn met
uitspraken aangezien de spreiding op 'gevolgrijk' beperkt is. De enige kwestie
die weinig 'gevolgrijk' is bevestigt over het algemeen de verwachtingen over
'bekende' kwesties niet. Dit lijkt met name te komen door het geringe aantal
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mensen dat dit besluit betreft. Vooralsnog lijkt 'gevolgrijk' met name samen te
gaan met het overleg. Kortom, de casussen laten over het algemeen het voorspelde verloop ten aanzien van de meeste aspecten zien. Er kan daarom geconcludeerd worden dat de kwesties over atr-en in grote lijnen verlopen zoals het
Bradford-model veronderstelt. We hebben echter bij herhaling geconstateerd dat
telkens enkele casussen niet aan het verwachte beeld voldoen. Het is dan de
vraag of het soms soortgelijke casussen zijn die niet het verwachte procesverloop
laten zien.
In tabel 6.4.13 geven we een overzicht van de casussen die afwijken. We definieren een casus als afwijkend wanneer deze op drie of meer punten afwijkt van de
negen procesaspecten.
De tabel laat zien dat er inderdaad een aantal casussen met een afwijkend procesverloop is. Het gaat om de besluiten bij de bank (bank), de magazijnstellingenfabrikant (magst), de snackfabrikant (snack), de bibliotheek (bibI) en distributiecentrum2 en 3 (distr2 en distr3). Dit zijn allemaal casussen met een matig 'politiek geladen' kwestie. Blijkbaar lenen dergelijke kwesties zich meer voor het
verleggen van het procesverloop. Zoals we al gezegd hebben, lijken de afwijkingen bij de bank grotendeels toegeschreven te kunnen worden aan het uitzonderlijk geringe aantal mensen waarop het besluit van toepassing was.
De casussen magst en snack kunnen als elkaars tegenpolen worden gezien: waar
magst juist een minder 'politiek geladen' verloop kent in termen van informatiegebruik en dynamiek, kent snack juist in die termen een meer 'politiek geladen'
verloop. De reden voor het afwijkend procesverloop bij deze casussen is volgens
ons gelegen in de richting waarin de oplossing wordt gezocht, oftewel, de richting van de inhoud van het besluit. Via de oplossing die men op het oog heeft kan

de kwestie als het ware geherdefinieerd worden in een meer of minder 'politiek
geladen' richting. Het proces kan hiermee ook een meer of minder 'politiek
geladen' karakter krijgen. We lichten onze verklaring toe aan de hand van de
casussen. Bij magst wordt de oplossing voor de bedrijfstijduitbreiding naar de
avond direct gezocht in de vorm van een twee-ploegendienst met een beperkte
avonddienst (tot 20.00 uur) en een beperkte dienstduur (met behoud van salaris).
Met deze oplossing, die door de directeur vrijwel onmiddelijk naar voren wordt
gebracht, wordt de kwestie direct geherdefinieerd. Niet het werken in een tweeploegendienst of een langere werkdag staan ter discussie, maar een zeer beperkte
twee-ploegendienst. De mate waarin de geherformuleerde kwestie nog belangentegenstellingen met zich meebrengt wordt zo verkleind. Met deze herdefiniering
van de kwestie kan ook het proces minder 'politiek geladen' verlopen.
Bij snack doet zich iets tegengestelds voor. Hier wordt de kwestie met de mogelijke invulling in de vorm van 4 x 9.5 uur werken juist meer politiek geladen.
Deze optic komt in de loop van het proces steeds meer in de belangstelling
Aangezien deze optie wettelijk nog niet was toegestaan, moest ook de arbeidsinspectie als partij van buiten bij het besluitvormingsproces worden betrokken.
Bovendien kende dit alternatief felle voor- en tegenstanders. De kwestie wordt
dus meer 'politiek geladen'. De trekker van het proces die voorzitter van de OR
was, wilde dan ook niet over 66n nacht ijs gaan. Het procesverloop krijgt dan
ook een meer 'politiek geladen' karakter: het informatiegebruik en de dynamiek
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nemen toe. Opvallend is echter wel dat het informeel
overleg niet mecr, maar

juist minder is.
Tabel 6.4.13

Besj.

Bron

Casussen die afwijken van het voorspelde procesverloop
Kwal

Info-

Info

Ond.

Au-

bron

overt.

nnt.

tor.

Duur

Vertr

Be-

Afw.

lem

alu

kartn

rijwl

X

drue
druk 1

1

X

ix

X

X

bank
snack

X
X

magst

X

X

X

2x

3x
X

X

X

X

4x

X

3x

druk3

distr3

X

X

X

3x

bibI

X

X

X

3x

distrl

zknh

distr2

verplh

zuiv

X

X

X

3x

X

ix

X

X

2x

pensf

= Besluit, Bron= Aantal bronnen, Kwal= Variatie kwalitcit, Infobron=
Type infobron,
Info-overl. = Informatie-overleg, Ond.rmt. = Onderhandelingsruimte, Autor. = Niveau autorisatie,
Duur= Duur, Vertr= Vertragingen, Belem. = Belemmeringen, Afw. = Aantal afwijkingen. X =
afwijkend op het
desbetreffende procesaspect. Die casussen die drie of meer afwijkingen kennen zijn donker gemaakt
Legenda: Best.

Ook het afwijkend proces bij de bibliotheek kan op deze manier verklaard worden. Net als bij de magazijnstellingenfabrikant wordt hier de kwestie geherdefinieerd. De kwestie 'werken op zondag' wordt direct
gepresenteerd in de vorm
van 'het voorbereiden van een experiment met het werken
op zondag'. Zo geherdefinieerd staat het werken op zondag niet meer ter discussie. Het gaat alleen
nog maar om het voorbereiden van het experiment. De kwestie wordt zo minder
'politiek geladen'. Bovendien wordt in de loop van het proces de richting van de
oplossing zo gekozen dat de kwestie minder 'politiek geladen' wordt. Er is sprake van vrijwilligheid en de proef krijgt een
beperkte looptijd (september tot en
met maart). In de zomer wordt niet op zondag gewerkt. Hierdoor wordt de 'politieke geladenheid' van de kwestie dus beperkt gehouden worden. Het proces
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verloopt dan ook meer vloeiend, de variatie in informatie is ook geringer en de
onderhandelingsruimte kan beperkt worden gehouden.
Het afwijkend procesverloop bij de twee distributiecentra kan niet op bovenstaande manier worden verklaard. Het is dan ook moeilijker te interpreteren. Het
procesverloop is in beide gevallen over het algemeen iets ingeperkter in termen
van onderhandelingsruimte en meer vloeiend. De kwestie bij distr2 staat vanaf
het begin vast en kan niet geherdefinieerd worden; zij maakt deel uit van een
geheel van strategische veranderingen en het tijdsschema dat aan de veranderingen vastzit, dicteert dat de 'klanten' (winkels) vanaf een vastgesteld tijdstip anders moeten worden beleverd. De dagdienst moest dus snel worden uitgebreid
met de nachtdienst. Hoewel deze kwestie eigenlijk 'politiek geladen' is, wordt
hiermee gezien het vaste kader met de bijbehorende tijdsdruk geen rekening
gehouden in het procesverloop. De onderhandelingsruimte en de duur blijven
daarom beperkt. Mogelijkerwijze blijft hierdoor ook de variatie in de kwaliteit
van de informatie beperkt.
Bij distr3 was eveneens sprake van hetzelfde vaststaande strategische kader. De
kwestie werd dan ook niet geherformuleerd. In dit geval was geen sprake was
van tijdsdruk, in het strategische plan was er nog ruim de tijd voordat de nieuwe
atr-en echt operationeel moesten worden. Toch verloopt ook hier het proces
meer vloeiend en ingeperkt dan de kwestie eigenlijk zou vereisen.
We zien dus dat in een aantal gevallen (magst en bibl) de kwestie zo geherformuleerd wordt dat de kwestie minder politiek geladen wordt en het procesverloop
hierdoor een minder politiek verloop kent. Het tegenovergestelde zien we gebeuren bij de snackfabrikant. Hier is het procesverloop als gevolg van de gekozen
invulling van het besluit juist meer politiek geladen geworden.
Tot slot zien we dan nog dat het proces bij de twee distributiecentra ten onrechte
beperkt gehouden is. De kwestie is hier niet geherdefinieerd, maar desalniettemin kent het proces een minder 'politiek geladen' karakter. Het is dan de vraag
welke consequenties de verschillende vormen van 'afwijkend' procesverloop
voor het resulaat hebben. Dit wordt in hoofdstuk 7 nagaan.
We hebben hiervoor telkens geconstateerd dat een bepaalde politieke geladenheid
samengaat met bepaalde procesaspecten. Maar kan politieke geladenheid eigenlijk wel als apart aspect, los van de procesaspecten worden onderscheiden? Politiek gedrag wordt immers, zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, nogal eens als
procesvariabele beschouwd.
Onze dataset leent zich niet voor het beantwoorden van deze vraag op besluitniveau: we beschikken immers maar over 17 beslissingen. Om toch enig zicht te
krijgen op onze vraag gaan we op informanten-niveau exploratief na welke dimensies ten grondslag liggen aan (enkele) procesvariabelen en politieke geladenheidsvariabelen samen. De vraag die dan gesteld wordt is: 'welke dimensies
liggen ten grondslag aan de perceptie van proces- en politieke geladenheid-variabelen door sleutelinformanten, ongeacht het type besluit dat centraal staat?' Om
de vraag te beantwoorden gebruiken we een factoranalyse (principale componenten analyse). We gebruiken hiervoor die variabelen die beschikken over voldoen-
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de spreiding, niet te scheef verdecld zijn6 en wel voldoende gemeenschappelijke
variantie hebben. Het gaat hierbij om de procesvar
iabelen: 'formeel overleg',
'onderhandelingsruimte', 'belemmeringen', 'besluittijd'. Verder gaat het om de
politieke geladenheid-variabelen: 'totale invloed', 'diversiteit invloedsgroepen',
'overeenstemming van uitgeoefende invloed' en 'conflict'. Aangezien we uitsluitend die informanten gebruiken die geen ontbrekende waarden kennen, hebben
we een kleine steekproefgrootte (N = 66). De uitkomsten van de
analyses kunnen
gezien de beperkingen van onze dataset alleen als indicatie gezien worden.
Tabel 6.4.14

Factorladingen proces- en politieke geladenheid- variabelen (vetgedntja de ladingen
van de variabelen die alleen op unfactor laden en in donkere balk staan die variabelen weergegeven die op beide factoren laden)

variabele

factor

diversitcit inviodsgroepen

.51

.68

conflict

.71

.19

overeenstemming uitgeoefende invloed

.72

-.08

tolate invlocd

.22

.85

formeel overleg

.82

.32

-.40

.65

besluiuijd

.82

-.08

belemmeringen

.74

.17

onderhandelingsruimic

1

factor 2

De geroteerde (varimax) factoroplossing wijst in de richting van een twee-factoroplossing waarbij 64.6% van de variantie wordt verklaard. Op de eerste factor
laden de procesvariabelen, maar ook de politieke
geladenheid-variabelen 'conflict' en 'overeenstemming uitgeoefende invloed' en 'diversiteit invloedsgroepen'. Op de tweede factor laden de politieke geladenheid-variabelen 'diversiteit
invloedsgroepen' en 'totale invloed'. Daarnaast laden echter ook de procesvariabelen 'onderhandelingsruimte' en in mindere mate de
procesvariabele 'formeel
overleg' op deze factor. Dit alles lijkt erop te wijzen dat 'politieke geladenheid'
niet zo makkelijk van de procesvariabelen is te onderscheiden. 'Politieke geladenheid' is dus nauw verweven met het proces.

In de afgelopen paragrafen zijn we ingegaan op het procesver
loop zoals het
Bradford-model dit specificeert. Het besluitvormingsproces kan echter ook bena-

derd worden vanuit een veranderkundig perspectie
f. In de volgende paragrafen
gaan we in op de mate waarin binnen het besluitvormingsproces aandacht wordt
gegeven aan de wijze waarop het veranderingsproces wordt aangepakt.

6 Als grenzen voor de scheetheid zijn gebruikt plus/min 2x de standaardmeetfout van de skewness.
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6.5

Het proces: in hoeverre wordt er tegemoet gekomen aan
veranderkundige aanbevelingen?

Vanuit veranderkundig perspectief wordt, zoals we eerder (hoofdstuk 2) hebben
gezien, een aantal richtlijnen gegeven voor het laten slagen van een besluitvormingstraject. Binnen een besluitvormings- oftewel veranderingstraject moet de
informatievoorziening goed zijn, zodat de doelen helder zijn en iedereen weet
wat er waarom gaat gebeuren. Daarnaast wordt participatie voorgestaan: medewerkers moeten bij het besluitvormingsproces betrokken worden. Op die manier
kan de benodigde kennis en ervaring van de medewerkers aangeboord worden,
bijvoorbeeld informatie over consequenties van alternatieven. Aan de andere kant
kan via participatie ook de nodige motivatie voor verandering oftewel een
'draagvlak' tot stand komen. Tot slot moet er goed worden samengewerkt. Dit
betekent dat er open met elkaar wordt omgegaan en er vertrouwen en wederzijds
begrip bestaat. Maar samenwerken betekent ook dat er adequaat wordt omgaan
met conflicten. Problemen moeten dus worden opgelost en er zullen de nodige
compromissen moeten worden gesloten.
Zoals in ons onderzoeksmodel is aangegeven (hoofdstuk 4), gaan we ervan uit
dat het procesonderhoud belangrijk is voor het resultaat. Voordat we hier echter
op ingaan, onderzoeken we eerst in hoeverre er gehoor wordt gegeven aan deze
aanbevelingen voor de aanpak van het proces. Hiervoor gebruiken we allereerst
de gegevens van de medewerkers. Waar mogelijk worden deze gegevens aangevuld met de mening van de sleutelinformanten. Aangezien we pas in de loop
van de dataverzameling begonnen zijn met de ontwikkeling van een meetinstrument voor procesonderhoud (Rogaar, 1993; Frijters, 1994), ontbreken deze
gegevens helaas over de beginonderzoeken.

6.5.1

Informatievoorziening

Als eerste beginnen we met de informatievoorziening oftewel de mate waarin de
medewerkers geinformeerd worden en de doelen helder zijn. Over het algemeen
vinden de medewerkers de informatievoorziening redelijk goed; 73% van de
besluitvormingsprocessen hebben scores varierend tussen 2.7-3.57 (tabel 6.5.1).
In twee gevallen, bij de twee drukkerijen (druld en druk3), wordt de informatievoorziening als slechter beoordeeld met scores van respectievelijk 2.2 en 2.5.
De enige organisatie waarbij de informatievoorziening als beduidend beter wordt
beoordeeld, is het bankfiliaal. Hier is de informatievoorziening met een score van
4.8 goed, wat gezien de zeer geringe grootte van het bankfiliaal, slechts 3 medewerkers, niet verwonderlijk is. Al met al kan gesteld worden dat de medewerkers
in de door ons onderzochte besluiten vinden dat zij redelijk goed geinformeerd zijn
over de doelstellingen, de voortgang en de resultaten van het besluitvormingsproces. Om de medewerkers te informeren is gebruik gemaakt van plenaire bijeenkomsten, varierend van grote algemene bijeenkomsten tot afdelings- en teambijeenkom-

7 We hanteren bij de beschrijving telkens de volgende grenzen: 1.0-2.5 is niet tot weinig: 2.6-3.5 is
redelijk of matig en 3.6 of hoger is veel tot zeer veel.

165

swn. Verder worden allerlei manieren van schriftelijke communicatie gebruikt,
zoals het 'bedrijfsblad', speciale bulletins, memo's en brieven. De bedrijfsleiding
in de door ons onderzochte casussen heeft dan ook veel aandacht besteed aan de
informatievoorziening en lilla hiermee aan de aanbeveling tegemoet te komen.
Tabel 6.5.1

Informatievoorziening volgens de medewerkers

informatie voorziening

M

S

N

2.2

0.5

5

4.3

0.3

2

alu

-

kartn

-

riiwl
druk2
druki

bank
snack

-

magst
druk3

2.5

0.9

45

distr3

2.8

0.7

33

bibl

3.5

0.6

15

distrl

3.2

1.0

55

zknh

2.7

0.8

116

distr2

2.8

1.0

38

verplh

3.0

0.7

29

Zuiv

2.9

0.7

27

pensf

2.9

0.6

18

besluit niveau

3.0

0.6

11

Legenda: De casussen staan van boven naar beneden geordend van laag naar hoog op hun score op 'politieke
geladenheid'. De stippellijnen geven de grenzen aan tussen de typen kwesties (laag politiek geladen kwesties, matig
politiek gelaclen kwesties en hoog politiek gela(len kwesties). In het donkere blok staan de gegevens op bestuitniveau
weergegeven. M = gemiddelde; S = standaarddeviatic; N = aantal medewerkers, er is gemeten op een 5-puntsschaa!
waarbij 1 = helemaal niet op de situatie van toepassing en 5= helemaal op de situatie van toepassing

Dat er aandacht is besteed aan het informeren van de medewerkers wil overigens
nog niet zeggen dat de informatie de medewerkers ook altijd even goed bereikt.
In de interviews wordt wel naar voren gebracht dat de medewerkers de schriftelijke
informatie niet altijd lezen of zoals een sleutelinformant zei: "men leest liever de
Viva". Daarnaast wordt de informatie op diverse manieren geinterpreteerd.
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6.5.2

Participatie: benutten van kennis en ervaring en motivatie voor
verandering

Directe participatie is gemeten met een schaal die enerzijds verwijst naar de invloed
die de medewerkers hebben, en anderzijds verwijst naar het daadwerkelijk geven
van informatie en advies tijdens het proces. In tabel 6.5.2 is te zien dat de medewerkers vinden dat er gemiddeld sprake was van geringe tot matige participatie.
In bijna driekwart van de besluitvormingsprocessen (73 %) zijn de medewerkers
van mening dat zij weinig (scores van 2.0 tot en met 2.6) hebben geparticipeerd.
In de overige gevallen, bij drukkerij2 (druk2), de bank (bank), het verpleeghuis
(verplh) en het pensioenfonds (pensf), vinden de medewerkers dat zij redelijk
hebben kunnen participeren (scores 2.8-3.4). Helaas kunnen we deze scores niet
vergelijken met scores van de informanten; bij de sleutelinformanten was niet
geheel dezelfde schaal te construeren. Om toch een indruk van de mening van de
sleutelinformanten te krijgen, kijken we naar de 'mate van invloed van het uitvoerend personeel' en de 'ruimte voor ideeen en meningen' (tabel 6.5.2). Op deze
variabelen beschikken we over scores van zowel medewerkers als sleutelinformanten. 'Ruimte voor ideeen en meningen' correleert met participatiet' op besluitniveau
(T = .67; 1-zijdigep<.00; N= 12) enop respondentniveau per besluit (tabel 6.5.4
pagina 174, kolom A) en kan hiermee als indicator van participatie worden gezien.
Bij iets meer dan de helft van de besluiten (59%) vinden de sleutelinformanten dat
de medewerkers redelijk veel tot veel invloed hebben gehad (scores 2.7-4.0).
Hierbij moet opgemerkt worden dat we de sleutelinformanten hebben gevraagd naar
de directe invloed van de medewerkers. Bij de rest van de besluiten vinden de
sleutelinformanten dat de medewerkers weinig invloed hebben gehad (score 1.62.5). Dit resultaat komt overeen met het onderzoek van De Lange et al. (1996),
waarbij in 58% van de gevallen de sleutelinformant vond dat de medewerkers
'zeker wel' bij het besluit waren betrokken.
Opvallend is dat bij alle weinig politiek geladen beslissingen (in de tabel net als
in de voorgaande paragrafen zijn dat de beslissingen boven de eerste stippellijn)
de sleutelinformanten aangeven dat het uitvoerend personeel weinig invloed heeft
gehad.

Zoals gezegd, hebben we de medewerkers zelf ook naar hun invloed gevraagd. Dit
hebben we jammer genoeg niet altijd op eenzelfde manier gedaan. Bij twee van
de onderzoeken uit de beginperiode van de dataverzameling (verplh en kartn) is,
net als bij de sleutelinformanten, gevraagd naar de invloed van de medewerkers.
Omdat het voor de respondenten in deze onderzoeken niet altijd even duidelijk was
wat onder 'de medewerkers' moest worden verstaan, is in latere onderzoeken
gevraagd naar de invloed die de eigen afdeling of groep op het besluitvormingsproces heeft gehad. In vier gevallen (pensf, drukl, bibl en zknh) is zowel naar de
invloed van de eigen afdeling als naar de invloed van de medewerkers gevraagd.

8 Ruimte voor ideeen en meningen correleert
personeel: T= .2, 1-zijdige p=.5; N=11.

niet significant met invloed van het uitvoerend
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Tab:! 6.5.2

Participatie, ii,vtocd uirpoel·e,id perjuneei en,·utinte uieeen d mentngen per besluit en op
besluitniveau (best niv).M= gemiddelde, S= standaarddeviatie: N= aantal slewelinfor-

manten/medewerkers en op besl niv aantal besluiten

invloed
uitv personeel

participatic
medewerkers

MSN
alu

rU wl

-

inf

inf

mwS
drukl

int

nws
bank

inf

mws
snack

inf

mws

magst

inf

mwS
druk3

inf

mws
distr3

inf

/nws
bibi

inf

Inws
distrl

inf

inws

zknh

inf

mws
distr2

int

/n,t·s

verplh

inf

inws
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MSN

N

1

4.0

-

1

2.5

1.7

4

4.3

0.5

2./

0.2

5

3.0

0

2

2.5

0.4

5

-

-

-

1.6

0.9

5

2.7

0.7

5

mwS
druk2

& meningen

-

inf

mws

S

2.0

int

inws

karin

M

rutmle ideeen

-

-

-

-

--_

-

-

3.4

1.1

5

2.8

0.9

6

4.0

0.7

5

-

-

-

2.0

1.4

4

_

-

4.0

0.8

5

2

25

0.7

2

2.0

1.2

10

2.9

1.5

7

1.9

1.3

10

-

-

-

3.3

0.6

3

4.2

0.3

3

3.4

0.6

2

4.0

-

1

3.5

0.7

2

-

-

-

3.3

1.7

4

3.4

0.9

4

/0

1.7

0.8

H

2.0

13

2.5

1.7

-

-

-

2.5

1.3

4

3.3

1.0

4

2.1

1.0

0.9

25

2.0

1.4

24

2.3

1.1

23

-

-

-

**4.0

0.9

10

**3.1

0.9

10

2.0

0.9

46

2.2

-

-

-

2.4

2.2

0.8

31

1.8

-

-

-

2.0

2.5

1.0

13

-

-

2.3

37

1.9

1.0

44

1.7

5

3.0

1 6

5

1.1

29

2.1

0.8

30

0.8

8

3.0

0.6

8

2.0

1.3

N

2.6

1.0

11

-

**30

0.8

7

*3.3

0.8

7

1.0

56

1.6

49

2.3

1.2

55

-

-

-

**2.7

1.0

9

** 3.4

0.9

11

2.3

0.7

Ij 9

/.6

0.8

lll

2.0

0.8

-

-

-

2.8

1.0

4

2.4

0.2

5

37

1.4

0.9

36

2.1

0.9

37

-

-

2.9

1.1

7

3.6

0.7

7

0.9

25

1.9

1.0

26

2.3

.

2.8

0.8

1.1

U

1

I 2

Tabel 6.5.2 (vervolg)

partic,patic
medewerkers

Zulv

penst

best niv

mwS

Legenda ankerpunten:

1

S

N

M

S

N

3.1

1.1

9

8

3.4

0.7

8

/6

2.9

j.0

17

-

-

-

2.7

0.9

9

0.9

27

2.3

1.4

27

-

-

4.0

0.5

17

3.9

0.9

3.3

inf

M

N

-

inws

& meningen

S

2.6

inf

ruimte Ideeen

M
inf

inws

invloed

uitv personeel

0.6

-

-

-

2.8

0.7

17

3.3

0.6

17

2.4

0.5

15

2.7

1.0

12

2.3

0.5

12

=helemaal niet: 5= helemaal *= sign verschil p 6.05 medew/inf: **= sign verschilps.01

medew/inf.

De scores verschillen in deze vier casussen niet significant van elkaar. We beschouwen daarom de op verschillende manieren gemeten scores als vergelijkbaar.
In tabel 6.5.2 is te zien dat per besluit de meningen van de medewerkers over de
mate van invloed van het uitvoerend personeel nogal uiteen lopen Dit is gezien de
operationalisatie niet verwonderlijk: per afdeling kan de invloed immers verschillend zijn geweest. Overigens lopen de meningen per besluit bij de informanten
eveneens behoorlijk uiteen.

Wanneer we kijken naar de mening van de medewerkers over de invloed van de
eigen groep, dan zien we dat bij twee derde van de besluiten de medewerkers
vinden dat ze weinig invloed hebben gehad (score 1.4-2.5). In slechts een derde
van de gevallen vinden de medewerkers dat ze redelijk tot veel invloed gehad
hebben op het besluitvormingsproces (scores 2.7-4.0). Opvallend is dat het hierbij,
met uitzondering van het pensioenfonds (pensf), gaat om besluitvormingsprocessen
die wat minder politiek geladen zijn.

Tot slot kijken we naar de schaal 'ruimte voor ideeen en meningen'. De sleutelinformanten geven hierop een iets positiever beeld. Bij vrijwel alle besluitvormingsprocessen (88%) was volgens de sleutelinformanten sprake van (redelijk) veel
'ruimte voor ideeen en meningen' (score 2.7-4.3). Dit positievere beeld is niet
verwonderlijk: het gaat bij 'ruimte voor ideeen en meningen' om een minder
progressieve vorm van participatie. In slechts twee gevallen, bij drukkerijl (drukl)
en distributiecentrum2 (distr2), vonden de sleutelinformanten dat er weinig ruimte
voor ideeen en meningen was. Bij distr2 werden de mogelijkheden waarschijnlijk
als gering beschouwd omdat het van te voren vastgestelde nieuwe bedrijfstijdkader
dat dag-nachtdienst dicteerde, weinig ruimte liet voor andere ideeen. Bij drukl
werd het besluit voorbereid door een werkgroep waarbij de medewerkers geen
directe stem in het kapittel hadden.
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Aim we kijketi tiaar de beoordeling van ruimte voor ideeen en meningen' door de
medewerkers, zien we dat de medewerkers ook hiervan een minder rooskleurig
beeld geven dan de sleutelinformanten. Het gemiddelde op deze schaal bedraagt
op besluimiveau slechts 2.3. Bij ruim driekwart van de besluitvormingsprocessen
(77%) vinden de medewerkers dat er weinig 'ruimte voor ideeen en meningen'

was. Alleen bij het verpleeghuis (verplh) en het pensioenfonds (pens f), beide
'politiek geladen' kwesties, vonden de medewerkers dat er redelijk wat ruimte voor
ideeen en meningen was.

Concluderend constateren we dat het adagium 'participatie moet' in de praktijk
minder goed gestalte lilla te krijgen dan het adagium 'informeren moet'. Het goed
invullen van de mogelijkheden voor participatie wordt, zoals we tijdens de interviews en vragenlijstafnames merkten, bemoeilijkt door de verschillende perspectieven van de spelers. De beleidsmakers lijken teveel uit te gaan van hun eigen
beleving, zonder na te gaan in hoeverre deze ook daadwerkelijk overeenkomt met
de mening van de medewerkers. Daarnaast kunnen de verschillende partijen een
eigen invulling hebben van het begrip participatie. Zo kunnen besluitvormers van
mening zijn dat medewerkers toch invloed hebben gehad omdat er immers 'naar
hun mening' is gevraagd. De medewerkers van hun kant, kunnen dan van mening
zijn dat hier geen sprake van was, aangezien er uiteindelijk niets met hun meningen
en ideeen gedaan is. Een ander voorbeeld is te vinden in de situatie dat de besluitvormers menen dat de medewerkers invloed hebben gehad omdat zij betrokken
werden bij de uitwerking van de plannen. De medewerkers echter vinden dat zij
in deze situatie geen invloed hebben gehad, omdat zij geen inbreng hebben gehad
op de bedrijfstijdkaders waarbinnen de nieuwe regeling gestalte moest krijgen.
Deze verschillende perspectieven kunnen leiden tot misverstanden en onbegrip en
bemoeilijken het in goede banen leiden van het proces.
Aangezien met participatie kan worden beoogd dat de voor het proces benodigde
kennis en ervaring zoveel mogelijk worden benut -het cognitief model uit paragraaf
2.4.2-, zijn we nagegaan in hoeverre de sleutelinformanten en de medewerkers
eigenlijk van mening zijn dat de 'kennis en ervaring van de medewerkers' en de
'eigen kennis en ervaring' daadwerkelijk bij het besluitvormingsproces zijn gebruikt. Zoals in tabel 6.5.3 te zien is, zijn de informanten bij het overgrote deel
van de besluiten (88 %) van mening dat de kennis en ervaring van de medewerkers
in redel(ike tot hoge mate (scores tussen de 2.9-4.2) zijn gebruikt. Slechts bij drie
besluiten, de rijwielfabrikant (rijwl), drukkerijl (druk 1) en met name distributiecentrum2 (distr2), is men van mening dat de 'kennis en ervaring van de medewerkers' weinig zijn gebruikt (scores tussen de 1.8-2.6). De medewerkers zelf zijn
bij het merendeel van de besluiten een andere mening toegedaan. Bij een ruime
meerderheid van de besluiten (73%) vinden zij juist dat de 'kennis en ervaring van
de medewerkers'

weinig zijn benut (score 1.7-2.5). Bij slechts vier besluiten
(27%), de bank, de bibliotheek (bibl), het verpleeghuis (verplh) en het pensioenfonds (pensf), vinden zij dat hier wel (redelijk) veel gebruik van gemaakt is. Deze
resultaten zouden kunnen wijzen in de richting van schemata die medewerkers met
hi8rarchisch verschillende posities lijken te hebben (Konst, 1998).
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Tabel 6.5.3

Benutten kennis en ervaring (M= gemiddelde; S= standaarddeviatie, N= aantal respondenten; 1 = helemaal niet; 5 = helemaal) * = significant verschil tussen medewerkers en

informanten a 5.05
benutten kennis &

benutten eigen kennis

ervaring medewerkers

M
alu

inf

mws

kartn

rUwl

drukl

bank

snack

magst

druk3

distr3

bibi

distrl

zknh

distr2

verplh

S

N

M

S

N

-

1

3.5

-

1

-

inf

3.9

0.3

4

4.0

0.0

4

mws

2.0

0.0

5

2.6

1.0

5

inf

2.6

0.8

4

3.6

0.8

4

mwS

druk2

3.0

& ervaring

inf

-

-

4.2

0.6

5

3.3

0.5

5

mWS

2.2

1.3

6

2.1

/.5

6

inf

2.6

0.9

2

3.4

1.2

2

mws

2.5

1.4

10

2.5

1.3

10

inf

3.8

0.3

3

3.7

0.6

3

mws

4.0

-

1

4.0

-

1

inf

4.0

0.0

3

4.0

0.0

3

mwS

2.3

1.3

9

1.9

1.3

9

inf

3.4

1.0

3

2.9

0.7

3

mwS

2.4

1.2

21

2.2

1.2

21

inf

3.0

0.8

7

3.1

0.7

7

mws

2./

0.9

37

1.9

0.9

36

inf

3.3

0.3

3

3.5

0.5

3

mws

2.0

1.1

32

1.9

1.2

31

inf

3.0

1.3

7

3.0

1.5

7

mws

2.7

0.8

13

2.8

1.0

14

inf

3.1

1.2

5

3.5

1.0

5

mws

1.9

0.8

49

1.8

1.0

49

inf

2.9

0.6

7

3.6

0.7

7

mws

2.0

0.7

78

*1.8

0.8

79

inf

1.8

0.7

4

3.0

0.7

4

mws

/.7

0.8

38

*1.6

0.8

38

inf

3.4

0.8

6

3.4

0.9

7

mws

2.7

0.7

27

2.6

0.8

25
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label 6.5.3 (vervolg)
benutten kennis &

benutten eigen kennis

ervaring medewerkers

M
zuiv

pensf

best niv

inf

S

& ervaring

N

M

S

N

3.1

0.7

9

3.3

0.7

9

/NWS

2.2

0.8

25

2.1

1.0

24

inf

3.6

0.5

4

3.1

0.7

4

mws

2.7

0.6

17

2.5

0.8

17

inf

3.2

0.6

j4

3.4

0.3

j 4

mws

2.3

0.6

15

2.3

0.6

15

Hierarchisch bovengeschikten zouden van ondergesch
ikten het idee kunnen hebben
dat zij over weinig relevante kennis en ervaring beschikken. Zij zouden dan ook
niet uit zijn op het benutten van de kennis en ervaring van hun medewerkers.
Er is ook gevraagd in welke mate men vindt dat er van de
eigen kennis en ervaring
gebruik is gemaakt. We verwachten dat er nauwelijks verschillen zijn bij de
medewerkers, maar wel bij de sleutelinformanten. Bij de medewerkers verschillen
de scores inderdaad bij de meeste besluiten niet9, alleen in twee gevallen vinden
we een significant verschil: bij distributiecentrum2 (t= 2.1; df= 37;
2-zijdige p=
.04) en het ziekenhuis (t= 2.6; df= 76; 2-zijdige p= .01). In beide gevallen
vinden de medewerkers dat hun eigen kennis en ervaring
nog minder benut zijn,
dan de kennis en ervaring van de medewerkers in het
algemeen. Bij de sleutelinformanten zien we dat er inderdaad wat verschillen zijn. Er kunnen
echter geen
algemene tendensen gesignaleerd worden.
Bij de vier organisaties waar dit enigszins mogelijk wasm (druk3, bibl, zknh
en
zuiv) hebben we de verschillen getoetst met de Wilcoxon toets. Bij het ziekenhuis
is het verschil significant (Z= -2.0;
2-zijdige p= .04, N=7). Bij het ziekenhuis
vinden de sleutelinformanten dat hun eigen kennis en ervaring meer
gebruikt zijn
dan die van de medewerkers. Dit is niet verwonderlijk aangezien de sleutelinformanten het hele plan voor de roosterveranderingen hadden voorbereid. De medewerkers kregen alleen wat betreft de implementatie de mogelijkheid hieraan een
bijdrage te leveren.
Participatie wordt, zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, volgens het motivationeel model ook in verband gebracht met 'motivatie voor verandering
'. Bij 12
besluiten zijn we op het niveau van de medewerkers nagegaan hoe het gesteld was
met hun 'motivatie voor verandering'. In tabel 6.5.5 staat een overzicht van de
scores.

9 Er

is gezien de samenstelling van de data getoetst in die
gevallen waarbij het aantal medewerkers
groter of gelijk aan dertien was.
10 Er is gezien de samenstelling van de data, getoetst
in die gevallen waarbij het aantal sleutelinformanten groter of gelijk aan zeven was.
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De gemiddelde 'motivatie voor verandering' was over de 12 besluiten met een
score van 2.6 maar matig. Bij zeven besluiten (58%) vonden de medewerkers dat
de 'motivatie voor verandering' gering was (scores 1.4-2.3). Hierbij scoort met
name distributiecentrum2 (distr2), waarbij van een dag- naar een dag-nacht rooster
werd gegaan, extreem laag. Bij de overige vijf (42%) organisaties was de 'motivatie voor verandering' redelijk met scores van 2.9-3.6. Hierbij scoort het bankfiliaal,
waar het besluit viel de koopavond-openstelling af te schaffen, met een 3.6 het
hoogst. Toch kan zelfs bij dit besluitvormingsproces niet gezegd worden dat men
echt stond te springen om de verandering.

Tot slot gaan we na in hoeverre we ondersteuning kunnen vinden voor de veronderstelde verbanden tussen 'participatie' enerzijds en 'motivatie voor verandering' en
het 'benutten van kennis en ervaring' anderzijds. Hiervoor hebben we op zowel
respondent- als besluitniveau correlaties berekend.
Kijken we in tabel 6.5.4 allereerst naar de correlaties tussen 'participatie' en
'motivatie voor verandering' (kolom C) bij die organisaties waarbij het aantal
medewerkers dat de vragenlijst heeft ingevuld groter of gelijk aan 9" is. We zien
dat, bij de helft van de organisaties waar dit kon worden onderzocht, een positief
verband wordt gevonden tussen 'participatie' en 'motivatie voor verandering' op
respondentniveau. Opvallend is dat bij alle meer politiek geladen besluiten (distr2,
verplh, zuiv en pensf) dit verband niet wordt gevonden. Op besluitniveau vinden
we eveneens een verband (T= .30,1-zijdige p= .09; N=12). Er kan dus niet
zonder meer gesteld worden dat 'participatie' samengaat met 'motivatie voor
verandering'. Het lijkt er eerder op, dat dit soms wel maar soms ook niet het geval

kan zijn.
Het veronderstelde verband tussen 'participatie' en 'benutten van kennis en ervaring van de medewerkers' (algemene schaalscore van benutten eigen kennis en dat
van de medewerkers) vindt ook geen eenduidige steun (zie tabel 6.5.4, kolom B).
In zes van de elf besluiten vinden we een significant verband (tabel 6.5.4). Op
besluitniveau vinden we een bescheiden significant verband ('r= .28;1-zijdige p =
.08; N = 15). Ook nu zijn het weer de meer politiek geladen besluiten waarbij geen
significante verbanden worden gevonden.
We hebben ook gekeken naar het verband tussen 'motivatie voor verandering' en
het 'benutten van kennis en ervaring' (zie tabel 6.5.4, kolom D). Opvallend is dat
we bij 80% van de besluiten een significant verband vinden op het niveau van de
medewerkers. Alleen bij de zuivelfabrikant, het pensioenfonds en de bibliotheek
worden geen significante verbanden gevonden.
Op besluitniveau wordt dit verband tussen 'motivatie voor verandering' en het
'benutten van de kennis en ervaring' ook onderschreven (T= .58,1-zijdige p= .00;
N=

11

12).

Het getal van 9 is aan de kleine kant, maar aangezien de steekproeven over het algemeen zeer klein
zijn kiezen we toch een dergelijke arbitraire grens.
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Tahe! 6.5.4

Ccrrclatics :ussen scores val, de ined€,perkclaop purtkipatie, benutien van

kennia en

ervaring van de medewerkers (kennismw) en motivatie voor verandering (motivatie) op
respondentniveau en het besluitniveau

Corretatie tusscn:

Participatie &
ruimte meningen

Participatie &
kennismw

(A)

(B)

Participatie &
motivatie
( C)

Kennismw &
motivatie
(D)

matig potitiek
geladen
snack

.96** N=

9

magsi

.83** N=

22

.58** N= 20

.61** N=

24

.61** N= 22

druk3

.85** N= 44

.44** N= 35

.43** N=

41

.63** N= 33

distr3

.81** N= 30

.29'

.39*

N=

31

.35*

bibI

.89**

distrl

.79** N= 54

.55** N= 48

.31* N=

56

29*

N = 49

zknh

.80** N=

.35** N=

.24** N=

117

.42**

N = 77

distr2

.77** N= 37

-

X

-

N=

.83** N= 9

N=

29

X

X

N =

31

11

112

79

-

.46** N= 38

politiek gelaclen:

verplh
zuiv

X

penst

.71** N= 17

.35*

-

Besluitnivcau:

.31

.38' N=

15

.At' N=

12

'

N = 25

N = 25

.81** N= 12

Legenda: -= niet significante correlatie; X= scores ontbreken; ' =p g.10; * = p 5.05; **= p *.01; N= aantal
respondenten bij de afzonderlijke besluiten en op besluitniveau het aantal besluiten. Alleen die besluiten staan in de
tabel waarbij het aantal respondenten groter of gelijk aan 9 is. Voor de berekening op besluimiveau zijn ook de
besluiten gebruikt die met in de tabel vermeld staan. De besluiten staan van boven naar beneden gerangschikt naar
dc mate van politieke geladenheid.

Dit alles lijkt crop te wijzen dat voor het verkrijgen van motivatie voor verandering
met name het al of niet benutten van de kennis en ervaring van de medewerkers
belangrijk lijkt te zijn. Wanneer de medewerkers vinden dat hun 'kennis en
ervaring' benut worden, zijn zij ook meer gemotiveerd voor de verandering.

6.5.3

Samenwerking en conflict

Tot slot hebben we bij twaalf besluiten onderzocht in hoeverre er sprake was van
een goede samenwerking (tabel 6.5.5). Bij de overgrote meerderheid van de
besluiten (83 %) vinden de medewerkers dat er sprake is van een redelijk goede tot
goede samenwerking (scores tussen 2.7-4.8). Met name bij de fabrikant van

magazijnstellingen (magst) (score 3.8) en het bankfiliaal (bank) (score 4.8) is de
samenwerking goed. Bij twee besluiten, bij distributiecentrum2 (distr2) en drukkerij2 (druk2), vinden de medewerkers dat er maar matig sprake is van een goede
samenwerking met scores van respectievelijk 2.4 en 2.6.
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Tabel 6.5.5

Samenwerking en motivatie voor verandering volgens de medewerkers

motivatie voor verandcring

samenwerking

M
alu

S

-

N

M

-

S

N

-

kartn

rijwl
druk2

drukt
bank

2.6

0.3

4

2.3

-

1

2.9

4.8

snack

0.8

5

1.1

2

-

-

-

magst

3.8

0.9

23

3.6

0.7

26

druk3

2.7

0.9

35

2.3

0.9

43

distr3

2.8

0.9

29

2.2

0.8

33

bibI

3.2

0.8

14

3.2

0.8

15

distrl

2.9

0.9

48

2.3

0.9

57

zknh

2.8

0.7

85

2.2

0.8

118

distr2

2.4

0.7

38

1.4

0.5

39

verplh

3.6

0.7

23

3.3

0.7

28

Zuiv

3.3

0.8

27

2.3

0.7

29

pensf

2.9

0.9

17

3.2

0.6

19

besluit niveau

3.2

0.7

12

2.6

0.6

12

= aantal medewerkers; er is gemeten op een 5-puntsschaal
Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatie; N
waarbij 1 - helemaal niet op de situatie van toepassing en 5 = helemaal op de situatie van toepassing. De casussen
staan van boven naar beneden geordend van laag naar hoog op hun score op 'politieke geladenheid'. De stippellijnen
geven de grenzen aan tussen de typen kwesties (laag politiek geladen kwesties. matig politiek geladen kwesties en
hoog politiek geladen kwesties). in het donkere blok staan de gegevens op besluimiveau weergegeven.

Een andere indicator van de manier van samenwerking krijgen we als we kijken
naar de manier waarop met meningsverschillen die zich tijdens het proces voor-

deden, is omgegaan.

In tabel 6.5.6 wordt allereerst een overzicht gegeven van de mate waarin zich
conflicten'z voordeden. Bij vier organisaties (23.5%), de fabrikant van aluminiumproducten (alu), de rijwielfabrikant (rijwl), de magazijnstelllingenfabrikant en de
bank is nauwelijks sprake van conficten. Bij de overige besluiten is er in de helft
van de gevallen (kartn, druk2, snack, druk3, bibl en verplh), sprake van weinig
conflict en in de andere helft (drukl, distr3, distrl, distr2, zknh, zuiv en pensf)
sprake van redelijk tot veel conflict.

12 Conflict is gebruikt voor de constructie van politieke geladenheid. Voor een goed begrip van de
gebruikte conflicthanteringsmethoden, vermelden we daarom hier de scores op conflict.
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Tab", 6.5.5 0:k 'wi Luidliu, Oluiopen van problemen en problemen oplossen
(1 = helemaal niet; 5= helemaal)
conflict

problemen
ontlopen

M S N
alu

inf

1.0

karin

rijwl

druk2

drukl

bank

snack

magst

druk3

distr]

bibi

distrl

zknh

distr2

verplh

176

oplossen

M S N

M

--

1

Mws

problemen

S

N

--

-

inf

1.7

0.9

2

1.0

0.0

2

4.5

0.7

2

mwS

1.6

0.4

4

1.8

1.0

4

3.8

i.0

4

int

1.1

0.2

4

1.0

0.0

2

3.3

2.1

3

mit's

-

-

-

inf

2.5

0.3

5

1,4

0.9

5

3.8

0.8

5

mwS

2.8

0.9

6

3.0

1.9

6

2.8

1.3

5

inf

3.0

1.9

2

1.0

0.0

2

3.5

0.7

2

mw 's

3.0

0.5

8

2.6

1.5

10

1.9

0.8

8

inf

1.3

0.5

2

1,0

0.0

2

4.0

0.0

2

Illws

1.0

0.0

2

1.0

1

1.0

-

1

inf

1.6

0.4

4

1.0

0.0

3

3.3

0.6

3

inits

2.3

1.1

16

2.2

1.5

11

2.6

1.8

H

.

inf

1.4

0.8

3

1.0

0.0

2

4.0

0.0

2

inws

2.0

0.8

22

1.3

0.6

21

3.5

1.1

19

inf

2.3

0.4

10

*1.2

0.7

9

3.7

0.9

9

inws

2.6

1.0

36

2.1

1.2

28

3.0

1.2

32

int

3.1

1.0

5

*i.0

0.0

5

3.0

19

5

inws

3.6

0.9

30

2.4

1.4

30

2.2

1.2

32

int

2.3

0.7

8

2.0

1.0

7

1.0

8

inw's

2.2

1.0

12

1.8

1.5

10

3.4

1.1

11

inf

3.0

1.2

7

*1.4

0.8

7

3.6

0.5

7

mit's

3.1

1.0

51

2.3

1.3

47

2.8

1.3

48

3.1

inf

3.4

0.7

11

1.3

0.5

10

**3.6

0.5

9

inws

3.5

0.9

96

2.7

1.2

97

2.3

1.0

73

inf

3.8

0.3

5

1.2

0.5

5

4.0

0.0

3

mwS

3.8

0.9

37

2.7

1.2

37

2.1

1.2

36

inf

3.4

0.6

6

1.6

1.0

7

3.0

1.0

7

inws

2.0

0.9

28

1.5

0.9

26

3.4

1.3

23

Tabel 6.5.6 (vervolg)
conflict

problemen
ontlopen

M S N
zuiv

pensf

problemen
oplossen

M

S

N

M

S

N

1.0

9

3.3

1.2

9

inf

3.7

0.6

9

**13

mws

2.9

0.9

25

2.4

11

24

2.6

1.2

26

inf

3.5

0.7

8

1.4

0.7

8

*3.8

0.7

8

mwS

3.1

0.9

/7

1.9

0.9

M

3.0

0.9

17

Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatie; N = aantal sleutelinformanten (inO of medewerkers (mws). De
bestuiten staan van boven naar onder gerangschikt in oplopende mate van politieke geladenheid. De stippellunen geven
de grenzen aan tussen de typen kwesties (laag politiek geladen kwesties, matig politick geladen kwesties en hoog

politiek geladen kwesties). * = sign verschil medew-inf p s .05: ** = sign verschil medew-inf ps .01.

Opvallend is dat er 'op het oog' maar weinig erg grote verschillen (0.8 of meer)
zijn tussen de scores van de sleutelinformanten en medewerkers. Alleen bij het
verpleeghuis (verplh) en de zuivelfabrikant (zuiv) zijn er grote verschillen. Opmerkelijk is dat in deze gevallen de medewerkers vinden dat er minder conflict is
geweest dan de sleutelinformanten.
Over het algemeen zijn bij maar weinig besluiten de problemen bij conflicten
ontlopen.Volgens de sleutelinformanten is dit nergens echt het geval geweest, alle
besluiten scoren hierop volgens de sleutelinformanten 2.0 of lager. Volgens de
medewerkers is dit bij echter bij vier besluiten, het ziekenhuis, drukkerij 1,drukkerij2 en distributiecentrum2, wel in redelijke mate het geval geweest (scores tussen
2.6-3.0).

In de vier gevallen (kartn, rijwl, magst, snack) waarin vrijwel geen sprake is van
conflict, is men over het algemeen van mening dat de problemen die er waren, zijn
opgelost. Verder kan er in deze gevallen ook sprake zijn van compromis sluiten
(kartn, rijwl, magst, snack), maar is er (vrijwel) geen sprake geweest van toegeven
of forceren (tabel 6.5.7). Ondanks de weinige conflicten, komen bij kartn, snack
en magst de meningen van de informanten en medewerkers niet altijd overeen. Zo
vinden de medewerkers bij snack, magst en kartn bijvoorbeeld, dat er meer is
toegegeven.

Bij de rest van de gevallen (drukl, 2,3, distrl, 2,3, bibl, zknh, verplh, zuiv en
pensf), waar sprake is van enige tot behoorlijke conflicten, zien we ook dat de
sleutelinformanten bij elk van de besluiten van mening zijn dat de problemen in
redelijke tot hoge mate zijn opgelost. Deze visie wordt echter niet altijd door de
medewerkers gedeeld. Het gaat hierbij met name om drukkerijl (drukl), distributiecentrum2 en 3 (distr2 en 3), het ziekenhuis (zknh) en de zuivelfabrikant, (zuiv).
Bij deze besluiten vinden de medewerkers dat de problemen niet voldoende zijn
opgelost.
Of de medewerkers het hierbij over dezelfde problemen hebben als de sleutelinformanten is niet bekend. In elk geval kan wel gezegd worden dat de medewerkers
problemen hebben met de nieuwe roosters. Zo wil men bijvoorbeeld bij distr3 en
zuiv geen nachtdiensten lopen.
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-

---

uue, 0.3.,

Toegeven, compromis slutten en Jorceren volgens steutelinformanten en medewerkers
(ankerpunten 1 = helemaal niet; 5 = helemaal)

toegeven

alu

M

S

-

-

rU wl

drukl

bank

snack

magst

druk3

distr3

bibI

distrl

zknh

distr2

verplh
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M

S

forceren

N

inf

1.7

1.2

3

1.7

1.2

mws

2.5

1.7

4

3.2

1.1

5

inf

1.0

0.0

2

2.5

2.1

mws
druk2

N

sluiten

M

S

N

inf

mws

kartn

compromis

3

1.3

0.6

3

2.5

1.7

4

2

2.5

2.1

2

-

inf

3.0

0.0

5

2.8

0.8

5

1.6

1.3

5

inws

2.0

1.0

5

2.2

13

5

3.6

1.5

5

inf

1.5

0.7

2

2.5

2.1

2

2.0

1.4

2

mws

2.2

1.2

9

2.4

/.2

9

3.4

1.8

8

inf

1.5

0.7

2

1.0

0.0

2

1.5

0.7

2

mwS

1.0

-

1

1.0

.

1

J.0

inf

1.5

0.8

3

1.5

0.8

3

1.0

0.0

3

mws

2.4

1.6

11

2.8

1.6

9

2.6

1.9

10

inf

1.0

0.0

2

3.0

0.0

2

1.0

0.0

2

mwS

2.4

1

1

18

2.9

1.4

18

1.7

0.9

19

inf

2,2

1.0

9

2.9

0.8

9

**1.0

0.0

9

'nws

2.0

0.8

29

2.6

1.1

29

2.4

1.4

32

1

inf

1.6

1.3

5

1.6

1.3

5

2.2

1.3

5

mws

2.1

0.9

31

1.9

0.8

30

3.4

1.5

28

inf

2.3

1.6

6

3.4

0.7

8

**1.5

0.8

8

mws

2.6

1.3

11

2.8

1.3

10

2.7

0.9

11

inf

1.7

0.8

7

*3.5

0.6

6

2.0

0.6

7

mws

2.2

1.2

45

2.5

1.2

49

2.7

1.6

45

inf

1.7

0.7

11

1.0

9

*2.2

0.7

9

mws

2.0

0.9

95

2.1

0.8

97

3.0

1.3

95

inf

1.0

0.0

4

1.3

0.6

3

1.0

0.0

2

mws

/.9

1.0

37

2.0

0.7

37

3.3

1.2

35

inf

2.1

0.7

7

2.4

0.8

7

2.6

1.3

7

mws

2.5

1.1

24

2.7

0.8

22

2.0

1.1

20

**3.0

Tabel 6.5.7 (vervolg)

toegeven

Zuiv

pensf

compromls

sluiten

forceren

M

S

N

M

S

N

M

S

N

int'

2.6

0.7

9

2.7

0.7

9

2.7

0.7

9

'nws

2.4

0.9

25

2.4

1.1

25

2.3

1.2

23

3.1

1 5

8

**3.9

0.6

8

2.6

0.5

8

2.2

0.9

16

2.7

1.1

16

2.4

1.2

/6

inf
m.s

Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatie: N = aantal sleutclinformanten (inf) of medewerkers (mws). De
besluiten staan van boven naar beneden gerangschikt in oplopende mate van politicke getadenheid. De stippellunen
geven de greilzen aan tussen de typen kwesties (laag politiek geladen kwesties, matig politiek geladen kwesties en
hoog politiek getaden kwesties). * = sign verschil medcw-inf p s .05; ** = sign verschil medew-inf ps .01.

Ondanks de bezwaren die er zijn, moet men over het algemeen toch in de nieuwe
roosters werken. Verder zijn de meningsverschillen, volgens de sleutelinformanten
bij de 11 gevallen waarbij sprake was van conflict, beslecht door in redelijke tot
hoge mate compromissen te sluiten (tabel 6.5.7). Hierop zijn twee uitzonderingen:
bij distr2 en distr3 zijn vrijwel geen compromissen gesloten. De medewerkers
delen over het algemeen de mening van de sleutelinformanten hierover. Alleen bij
distributiecentruml (distrl), het ziekenhuis (zknh) en het pensioenfonds (pensf)
vinden de medewerkers dat er minder sprake was van het sluiten van compromissen.

De meningsverschillen kunnen ook worden beslecht door te forceren (tabel 6.5.7).
Bij slechts drie besluiten, de hoog 'politiek geladen' besluiten bij de zuivelfabrikant
(zuiv), het pensioenfonds (pensf) en het verpleeghuis (verplh), vinden de sleutelinformanten dat hier in redelijke mate (score 2.6 of hoger) sprake van is geweest.
In de rest van de gevallen vinden de sleutelinformanten dat forceren maar beperkt
is voorgekomen. De medewerkers hebben dit toch wat anders ervaren. Bij maar
liefst 8 van de 11 besluiten, waar conflicten zijn, vinden zij dat er in redelijke mate
sprake is geweest van forceren (score 2.6-3.6). Opvallend is echter dat in tegenstelling tot de sleutelinformanten, de medewerkers bij zuiv, pensf en het verplh vinden
dat er maar beperkt is geforceerd (scores 2.0-2.4).
Behalve forceren kan men natuurlijk ook toegeven om de meningsverschillen op
te lossen. Opvallend is dat de sleutelinformanten maar bij drie van de 11 besluiten
waar conflict is (zuiv en pensf), vinden dat er is toegegeven (score 2.6-3.1) (tabel
6.5.7). Bij drukkerij2 is het oorspronkelijke idee van werken op zaterdag, geleidelijk teruggebracht tot het uitbreiden van de avonddienst op vrijdagavond. Daarnaast
is bij het pensioenfonds met name in de sfeer van de secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding), toegegeven. Ook bij de zuivelfabrikant
is in enige mate toegegeven. Hier zijn de bedrijfstijdkaders in de loop van het
proces iets aangepast. Ook de medewerkers vinden dat er maar weinig is toegegeven; bij geen van de besluiten wordt hoger dan 2.6 gescoord. Overigens willen we
hierbij aantekenen dat in de vragenlijsten niet expliciet is aangeven wie de partij
is die heeft toegegeven of heeft geforceerd. Bij de sleutelinformanten is, waar
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nodig, wel mondelilig loegelicht dat de besluitvormers als handelende partij
moest
worden gezien; dit is niet bij de medewerkers
gebeurd. Desalniettemin krijgen we
de indruk dat ook hier het perspectief van de besluitvormers als forcerende of
toegevende partij is gehanteerd.
De manier waarop men met elkaar samenwerkt kan voor het
besluitvormingsproces
van belang zijn. We vinden dan ook een significant verband op besluitvormingsniveau tussen de rnate waarin de medewerkers aangeven dat er een 'open manier van

samenwerking' is en de mate waarin de medewerkers aangeven 'gemotiveerd te
zijn voor de verandering' (rs= -.76; 1-zijdige p= .00, N= 12). Een open samenwerking gaat dus samen met gemotiveerd zijn voor de verandering. Een probleem
bij dit resultaat is dat niets gezegd kan worden over causaliteit: draagt de
manier
van samenwerking bij tot de motivatie voor verandering of is dit eerder het resultaat van een gemotiveerd zijn voor de verander
ing.
Verder vinden we dat de mate van conflict een stempel
drukt op de algehele manier
van samenwerken: er bestaat een negatief significant verband tussen 'samenwerking' en de 'mate van conflict' (scores van de medewerkers) op besluitniveau (rs =

-.72; 1- zijdige p= .00; N= 12 ).
Al met al lijken er aan de ene kant besluitvormingsprocessen te zijn waarbij de
medewerkers vinden dat er veel conflict heerst, men
weinig open met elkaar
omgaat en de medewerkers niet erg gemotiveerd zijn voor de verandering, terwijl
er aan de andere kant besluitvormingsprocessen zijn
waar de medewerkers vinden
dat er weinig conflict is, men open met elkaar
omgaat en de medewerkers gemotiveerd zijn voor de verandering. Er lijkt geen sprake te zijn van een besluitvormingsproces waarbij de medewerkers na een tijdje vinden dat men weliswaar van

tijd tot tijd flink knokt, maar men toch open met elkaar omgaat en uiteindelijk ook
gemotiveerd raakt voor de verandering. Uit de interviews komt ook een dergelijk
beeld naar voren. Bij de besluiten waar zich de nodige conflicten hadden
voorgedaan, zijn de medewerkers, soms zelfs zeer lang na het besluit, zeer heftig in hun
reacties ten aanzien van datgene wat zich had afgespeeld. Er wordt
bijvoorbeeld
gezegd: 'we laten ons nooit meer zo naaien'. De verhalen ademen een sfeer van
wantrouwen, verwijten en gegriefd zijn. Bij de onderzoekers onstaat zo soms de
indruk dat als het management maar 6dn keer een steek laat vallen, bijvoorbeeld
door onhandig om te gaan met een conflict, dit maar moeilijk vergeten of vergeven
wordt. Opvallend vinden we overigens dat bij het management vaak een ander
beeld leeft. Over het algemeen zijn ook zij zich terdege bewust van de zaken die
niet vlekkeloos zijn gelopen, maar in tegenstelling tot de medewerkers hebben zij
het idee dat het allemaal wet goed is gekomen en dat de medewerkers wel vrede
met de zaak hebben, net zoals zijzelf.
Samenvattend kunnen we het volgende over de verandering
skundige aanbevelingen
zeggen. Alleen aan de aanbeveling voor goede informatievoorziening wordt bij de
onderzochte besluiten alom gehoor gegeven. Aan de overige
aanbevelingen wordt
over het algemeen maar matig gehoor gegeven. Ten aanzien van de
werking van

participatie kan op besluitniveau geconstateerd worden dat er geringe correlaties
worden gevonden met het 'benutten van kennis en ervaring' en 'motivatie voor
verandering'. Op besluitniveau zien we deze verbanden soms wel en soms niet.
180

Dit laatste is met name het geval bij de meer politiek geladen kwesties. Motivatie
voor verandering lijkt met name samen te gaan met het 'benutten van kennis en
ervaring' en met een 'open manier van samenwerking'. Verder kan geconstateerd
worden dat medewerkers lang niet altijd eenzelfde beleving van de zaken hebben
als de informanten. Bij de medewerkers lijkt met name een zwart-wit beeld te

bestaan: het besluitvormingsproces is in goede samenwerking en harmonie verlopen
of juist met de nodige conflicten en slechte samenwerking. Besluitvormers doen
er, zeker gezien de nodige verschillen in perceptie, goed aan voortdurend na te
gaan wat de medewerkers nu eigenlijk echt vinden. Alleen dan kan goed op de

situatie worden ingespeeld.

In het volgende hoofdstuk kijken we naar het resultaat van de besluitvorming en
mogelijke determinanten hiervan.
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7 De uitkomsten en hun relatie met de
kwestie, het doorlopen proces en het
procesonderhoud

In dit hoofdstuk draait het om de beoordeling van de uitkomsten van het besluitvormingsproces,

het zogenaamde resulaat van de besluitvorming.

We gaan op zoek

naar factoren die op het resultaat van invioed kunnen zijn. Hierbij dienen de in hoofdstuk 4 geformuleerde onderzoeksvragen als kidraad. Altereerst beschrijven we hoe de
uitkomsten van het bestuitvormingsproces worden beoordeek! (7.1). Daarna Keven we

een eerste indruk van de variabelen die mogelijkenvijze van belang zijn voor de uitkomsten. Hiervoor bekijken we de relaties tussen de uitkomsten aan de ene kant en
kenmerken van de kwestie en procesvariabelen aan de andere kant (7.2). Een belangrijke vraag die we hebben gesteld is in hoeverre de resultaten van de bestuitvorming
afhankelijk zijn van een goede afstemming tussen de kwestie en het besluitvormingsproces. Deze vraag naar de zogenaamde contingentierelatie tussen kwestie-proces en
uitkomsten onderzoeken we in paragraaf 7.3. Daarna gaan we na in hoeverre een

ander aspect, de aandacht voor de aanpak van het veranderingsproces, oftewel het
procesonderhoud, gerelateerd is aan de bestuitvormingsresuttaten (7.4). Hierbij wordt
eveneens nagegaan in hoeverre de relatie tussen het procesonderhoud en de uitkomsten
afhankelijk is van de politieke geladenheid van de kwestie (7.5). Tot slot komen we aan
de hand van onze resultaten tot veronderstellingen over wat nu eigenlijk van belang is

voor de uitkomsfen van de besluitvorming (7.6).

7.1 De uitkomsten van het besluitvormingsproces beoordeeld
Hieronder gaan we na hoe de uitkomsten van het besluitvormingsproces door de
sleutelinformanten en de medewerkers worden beoordeeld. We kijken hierbij
naar de beoordelingen op respondentniveau per besluit, maar ook naar de scores
over alle besluiten samen ('besluitniveau'). Bij de dataverzameling van de medewerkers zijn, zoals in hoofdstuk 5 is vermeld, niet bij elk besluit alle schalen
afgenomen. Dit resulteert in ontbrekende gegevens bij de desbetreffende besluiten. Bovendien zijn, zoals eveneens in hoofdstiik 5 is vermeld, niet altijd dezelfde schalen voor de medewerkers en de sleutelinformanten gebruikt. Waar dit wel
is gebeurd, wordt een vergelijking gemaakt tussen de beoordeling van de medewerkers en die van de sleutelinformanten.

7.1.1

Hoe tevreden is men met het besluit?

Over het algemeen zijn de sleutelinformanten met een gemiddelde score op besluitniveau van 3.9 (sd= .4; N = 17) tevreden met het besluit en haar resultaten.
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Tribel 711 Terredenheid irforman:en (inf) m :ii:d:'4:rk. 1 s (Ii#4 per baillit fi = zeer omevreden,
5 = zeer tevreden). De besluiten staan gerangschikt in oplopende mate van politieke

geladenheid. M = gemiddelde; S= standaarddeviatie: N= aantal sleutelinformanten of
aantal medewerkers: *= significant verschil tussen inf en mws,

tevredenheid

p 9.05

tevredcnheid proces

tevredenheid

oplossing

MSN
alu

inf

inws

karin

rijwl

drukt

bank

snack
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druk3

bibi

distr

1

-

-

4

mwS

3.2

0.7

5

inf

4.2

0.3

5

-

-

-

int

3.9

0.7

5

inws

24

0.9

6

inf

4.2

1.1

2

mit'S

2.7

0.7

10

inf

3.8

0.4

2

mwS

4.1

0.1

2

inf

3.6

1.1

4

"1WS

2.6

1.4

13

inf

4.5

0.5

3

mwS

4.0

0.8

23

inf

3.8

0.8

10

*2.7

0.9

43

inf

3.9

().0

4

tnws

2.3

0.9

32

inf

3.6

0.9

8

mws

3.2

0.9
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inf

3.8

0.5

7

*2.7

1.0

55

4.1

0.7

7
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0.7

Ij 7

inf

mws
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-

0.4

mws
zknh

1

4.3

inws
distr3

-

inf

mws

drukl

4.2

M

S

4.0

-

4.7

N

M

S

N

1

4.3

0.5

4

3.9

0.5

4

4.6

0.4

5

3.8

0.2

5

4.0

0.7

5

3.9

0.8

5

4.4

0.9

2

4.0

1.4

2

3.8

0.2

2

3.7

0.9

2

3.7

1.6

4

3.4

0.5

4

4.7

0.6

3

4.3

0.3

3

4.2

0.9
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3.5

0.8

9

4.3

0.6

3

3.4

0.5

4

3.4

1.4

8
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8

3.8

0.9

5
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0.6

4
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0.9

2

4.0

1.4

2

1

Tabet 7.1.1 (vervolgj
[evredenheid
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ZUIV

M

S

N

M

S

N

M

S

N
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0.4

5
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0.7

5
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0.3

5
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0.7
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0.8

7
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7
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7
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0.8

27
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9

3.4
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9

3.4

1.0

9

0.9
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3.9

0.3

8

3.8

0 4

7

4.0

0.4

8

*3.3

0.7

20

-
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penst

inf

inws
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De meeste besluiten (15 van de 17 besluiten) krijgen een score tussen de 3.6 en
4.5 (tabel 7.1.1). Het meest tevreden (score 4.5) is men bij het besluit bij de

magazijnstellingenfabrikant (magst). Alleen bij twee besluiten (zuiv en distr2)
zijn de sleutelinformanten matig tevreden' met scores van respectievelijk 3.4 en
3.1 (tabel 7.1.1). In het besluitvormingsonderzoek van Poop (1990) worden
vergelijkbare resultaten gevonden: de besluitvormers zijn ook in dit onderzoek
(redelijk) tevreden met het proces en de resultaten. Dit zou erop kunnen duiden
dat vooral organisaties die behoorlijk tevreden zijn over de besluitvorming, aan
onderzoek op dit gebied meewerken. Maar ook zou het kunnen dat besluitvormers altijd wel positief over het besluit zijn; zij hebben hier immers zelf aan
meegewerkt.
Bij de constructie van de schaal 'algemene tevredenheid', die bestaat uit 'tevredenheid met het proces' en 'tevredenheid met het resultaat', kwam uit de factoranalyse naar voren dat de sleutelinformanten een onderscheid maken tussen
'tevredenheid met het proces' en 'tevredenheid met de oplossing', terwijl de
medewerkers dit niet doen. We maken daarom bij de sleutelinformanten een
nader onderscheid tussen deze beide aspecten. Er bestaat nauwelijks verschil
tussen de tevredenheid van de sleutelinformanten met het proces en hun tevredenheid met het besluit als we naar de scores over de besluiten heen kijken (gemiddelde scores respectievelijk van 4.0 en 3.8). Letten we in tabel 7.1.1 op de
afzonderlijke besluiten, dan zien we 'op het oog' dat bij bijna de helft van de
besluiten (kartn, rijwl, drukl, snack, magst, druk3, distr3, zknh) de sleutelinformanten meer tevreden met het proces lijken te zijn dan met de oplossing. In

1
2

Bij de beschrijvingen hanteren we weer de volgende grensscores: niet tot weinig is score 1.02.5; matig is score 2.6-3.5 en 3.6 of hoger is veel tot zeer veel.
Dergelijke gegevens zijn niet voorhanden wat betreft het onderzoek van De Lange, Van Eijk &
Ng-A-Tham (1995).
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gevallen (alu, bibi, distri) lijkt men meer tevreden over de uiteindelijke oplossing dan over het proces. In het onderzoek van Pool ( 1990) wordt
overigens juist een grotere tevredenheid met het resultaat dan met het proces
gevonden.

Voor een volledig beeld van de tevredenheid met de besluitvorming, zijn ook de
medewerkers die een nieuwe atr hebben gekregen, naar hun tevredenheid gevraagd (tabel 7.L l). De medewerkers zijn maar matig tevreden (M =2.9, op
besluitniveau; sd= 0.7; N= 15). Zij zijn dan ook significant minder tevreden
dan de

sleutelinformanten (t= -6.1; df= 14; 2-zijdige p=.00).
Bij ruim een kwart van de besluiten (druk2, distr3, zknh, distr2) zijn de medewerkers ontevreden over de besluitvorming (score 2.4 of lager). Hierbij zijn de

medewerkers van het distributiecentrum2 (distr2) nog het minst tevreden (score
1.7). Alleen bij de bank (bank) en de fabrikant van magazijnstellingen (magst)
zijn de medewerkers tevreden met scores van respectievelijk 4.1 en 4.0.
Hoewel het aantal informanten per besluit over het algemeen erg klein is, zijn we
toch in die gevallen waar zowel het aantal informanten als het aantal medewerkers zeven of meer bedraagt, met de Mann-Whitney toets nagegaan in hoeverre
de scores van de sleutelinformanten verschillen van die van de medewerkers. Bij
vijf van de zeven besluiten (druk3, distr2, zknh, zuiv, pensf) vinden we een
significant verschil (2-zijdige p<.05) tussen de tevredenheid van de sleutelinformanten en die van de medewerkers (in de tabel aangegeven met een asterisk). In
al deze gevallen zijn de medewerkers significant minder tevreden dan de sleutelinformanten. Alleen bij het verpleeghuis (verplh) en de bibliotheek (bibl) zijn
de medewerkers even tevreden als de sleutelinformanten. Hierbij moet aangetekend worden dat bij de scores van de bibliotheek twijfel zou kunnen bestaan over
de representativiteit. De vijftien medewerkers (van de 110) die wij hier mochten
interviewen, waren door het management aangewezen.
Samenvattend kan gezegd worden dat in ons onderzoek de besluitvormers tevreden zijn met het besluitvormingsproces en de hieruit resulterende oplossing,
maar dat de medewerkers die de nieuwe werktijden hebben gekregen, hier lang
niet altijd even tevreden over zijn.

7.1.2

Verbetering voor het werk en de organisatie

Over het algemeen vinden de besluitvormers dat aan het doel of de doelen van
het besluitvormingsproces is voldaan. Het doel bestond over het algemeen uit het
verbeteren van de afstemming van de productiecapaciteit of dienstverlening op de
vraag. Daarnaast konden er nog neven-doelstellingen zijn (zie paragraaf 6.1).
Om een beter beeld te krijgen van de mate waarin het besluit het beoogde resultaat heeft bereikt, gaan we na in hoeverre de nieuwe atr ten opzichte van de oude
atr beter of slechter voldoet aan de verschillende eisen van de organisatie. In de
beschrijving hanteren we telkens de volgende grenzen: score 1-2.4 is een verslechtering; score 2.5-3.5 als ongeveer hetzelfde en score 3.6 of hoger als verbetering.
We maken op basis van de schaalconstructie een onderscheid in (a) het voldoen
aan de vraag naar producten/diensten en de eisen van het voortbrengingsproces;
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(b) het voldoen aan bezettingseisen; (c) het voldoen aan eisen die het werk stelt
en (d) het voldoen aan eisen die door de relevante wetgeving worden gesteld.
Een overzicht van de resultaten ten aanzien van punten a. t/m c. staat in tabel
7.1.2 en ten aanzien van punt d. in tabel 7.1.3.
Tabel 7.1.2

Betere of slechtere aansluiting bij de vraag, de werkeisen en de bezetting volgens de

sleutelinformanten en verbetering van de bezetting en de werksfeer volgens medewerkers

per organisatie
aansluiting bczettingseisen (inO

aansluiting op
vraag (inD

M

SNM

verbetering voor
werk (mws)

aansluiting
werkeisen (inO

SNM

SNM

S

N

-

-

-

3.0

-

kartn

3.0

0.0

3

3.0

0.0

4

3.0

0.0

4-

-

-

rijwl

3.3

0.5

4

3.6

0.5

5

3.3

0.6

3-

-

-

druk2

4.0

0.7

5

3.2

0.8

5

3.5
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3.5

0.7

2

3.0

-

1

3.0
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3.0

0.0

2

3.5

0.7

2

2.5
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4.0

0.0

3
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0.6

3
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0.5

4
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0.0

4

3.3

0.6

3

3.4
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0.7
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0.8
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0.7

8

2.8

0.5
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0.4

5
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0.0

3
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0.4

30
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0.4

7

3.0

0.0

7

3.0

0.0

7

2.8

0.3

15
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0.5

5
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0.4

5
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0.5

4
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0.7
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-

-

-
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0.8

8
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0.5

7
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3
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0.0

3
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0.7

39

verpth

3.5

0.6

4

3.1

0.4

7
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3.8

0.7

9

3.0

0.8

8

3.4

0.5

8

2.7

0.7

27

pensf

3.8

0.5

4

3.3

0.5

4

3.5

0.6

4

2.9

0.5

21
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3.5

0.3

15

3.1

0.3

17

3.1

0.3

17

2.8

0.3

alu

zknh

1

3.0

-

0.7

1

2

-10.7

2.5

3.2

2

0.6

0.4

0.6

2.6

2.9

4-

5-

5

-

0.1

-

-

2

23
48

-

11

Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatie; N = aantal steutelinformanten (inD, medewerkers (mws) of, in
het donker blok, aantal besluiten. l = veel slechter, 3 = hetzelfde; 5 = veel beter en cursief in donker blok over de
besluiten heen (besluit) De bestuiten staan in oplopende mate van politieke geladenheid.

Het gaat bij hierbij telkens om de mening van de sleutelinformanten. Aan de
medewerkers is alleen gevraagd in hoeverre de nieuwe atr een verbetering of
verslechtering betekent voor de bezetting en de werksfeeri (tabel 7.1.2 'verbetering werk' medew). In alle gevallen wordt even goed of beter voldaan aan de
vraag naar producten/diensten en de eisen van het voortbrengingsproces. De

3 De items van de schaal verbetering voor de bezetting en de werksfeer verwijzen naar 66n factor.
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besluiten scoren hier gemiddeld 3.5 (tabel 7.1.2). Opmerkelijk is het perspectief
van de informanten bij de bibliotheek. Ondanks de zondagsopens
telling zijn zij
niet van mening dat nu beter aan de vraag naar dienstverlening wordt voldaan.
Wanneer we vervolgens kijken naar de mate waarin de atr-en beter
aansluiten op
de bezettingseisen, dan zien we dat de nieuwe atr hierop weinig verandering laat
zien met een gemiddelde score van 3.1 op besluitniveau (tabel 7.1.2). Het gaat
hierbij om de bezettingseisen in termen van de inzetbaarheid van het personeel
en de bezettingseisen ten aanzien van scholing en de werkoverdracht. De grootste
verbetering laat de rijwielfabrikant (rijwl) zien. Bij de rijwielfabrikant konden de
oude regelingen absoluut niet aan de bezettingseisen voldoen. Er werden daarom
veel uitzendkrachten ingehuurd die niet over de vereiste kwaliteiten beschikken.
In Edn geval, (distr2) voldoet de nieuwe regeling echt slechter aan de bezettingseisen. Bij het distributiecentrum is men van dagdienst naar twee-ploegendienst
gegaan. Bovendien is hier sprake van veranderingen in de organisatie van het

werk.

Een atr moet ook aansluiten bij andere eisen die het werk stelt. Zo moet rekening
worden gehouden met de aard van het werk, de tijd die nodig is voor de afronding van de taakopdracht en de mogelijkheden voor werkoverleg. De nieuwe
regeling laat hierin weinig verandering zien (tabel 7.1.2). Bij het ontwerp van de
nieuwe regeling is dan ook uitdrukkelijk rekening gehouden met allerlei eisen
vanuit het werk, die, zoals we in paragraaf 6.1 hebben gezien, tot uiting komen
in de doelstellingen van de roosterveranderingen.
Ook de medewerkers kunnen vanuit hun ervaring met het nieuwe rooster een
beoordeling van de consequenties voor het werk geven. Jammer genoeg zijn
dergelijke vragen pas in de loop van de dataverzameling aan de medewerkers
gesteld, waardoor we, zoals gezegd, niet bij alle besluiten over deze gegevens
beschikken. De schalen die bij de medewerkers zijn geconstrueerd zijn niet geheel vergelijkbaar met die van de sleutelinformanten. Bij de medewerkers is een
schaal geconstrueerd die verwijst naar bezettingsaspecten (overwerk, werkdruk,
bezetting, overdracht) en werksfeer. In tabel 7.1.2 zijn de scores weergegeven.
Gemiddeld scoren de medewerkers bij de besluiten een 2.8; de bezetting en de
werksfeer is dus vrijwel hetzelfde gebleven. Hiermee lijken de medewerkers 'op
het oog' niet veel af te wijken van de referentiescores van de sleutelinformanten.
Bij vrijwel alle besluiten vinden de medewerkers dat de nieuwe atr geen verandering in de bezetting of de werksfeer heeft gebracht. Alleen bij distr2 vinden de
medewerkers dat er sprake is van een verslechtering. De sleutelinformanten
lijken overigens een iets positievere mening over de bezetting te hebben. Tijdens
de dataverzameling zijn we wel vaker indicaties van dergelijke perceptieverschillen tegengekomen, bijvoorbeeld bij de zuivelfabrikant (zuiv). Toen wij bij zuiv
met de dataverzameling bezig waren, hadden de sleutelinformanten in de wandelgangen gehoord dat enkele medewerkers zich in de interviews met ons hadden
beklaagd over de bezetting en de werksfeer. De sleutelinformanten waren hierover verbaasd, aangezien zij hiervan, ondanks de evaluatie, niet op de hoogte
waren. Zij wilden dan ook weten wat wij hadden gehoord. In dit geval vonden de
medewerkers dat het overwerk niet voldoende was teruggedrongen; hier was nog
steeds, zij het in mindere mate, sprake van. Bovendien vonden de medewerkers
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dat alle veranderingen naast positieve gevolgen als rust en orde, ook negatieve
gevolgen hadden: de saamhorigheid en de teamstructuur waren aangetast. Dit
voorbeeld geeft aan dat beleidsmakers vaak niet over belangrijke informatie over
de (veranderde) situatie beschikken, die wel nodig is voor een goede evaluatie
van de situatie. Overigens letten sleutelinformanten en medewerkers niet noodzakelijkerwijs op dezelfde aspecten.
Tabel 7.1.3

Beter of stechter aansluiten van de nieuwe regeling op de wetgeving, bij de mening van

de leidinggevenden en bij de mening van de medewerkers per besluit en cursief en in
donker blok over de besluiten heen (Bestuit)
beter/slechter voldoen aan
de wetgeving

M

S

N

-1

betere/slechtere aansluiting

bij mening leidinggevenden

M

S

-

-

N

betere/slechtere aansluiting
bij mening medewerkers

M

S

N

alu

3.0

kartn

3.0

0.0

rUW'

3.0

0.0

5

3.8

0.4

5

3.3

0.5

4

druk2

3.2

0.5

5

4.0

0.7

5

2.7

0.6

3

drukl

3.0

0.0

2

4.0

0.0

2

4.5

0.7

2

bank

3.0

0.0

2

3.0

0.0

2

3.0

0.8

4

snack

2.3

0.5

4

4.0

0.0

3

3.0

0.8

4

magst

3.0

0.0

3

3.3

0.5

4

3.3

0.6

3

druk3

3.0

0.5

10

3.2

0.4

10

3.3

0.7

9

distr3

3.0

0.7

5

3.4

0.9

5

2.6

0.5

5

bibi

3.0

0.0

7

3.0

0.0

7

2.8

0.4

5

distrl

3.0

0.0

5

3.0

0.7

5

2.6

0.5

5

zknh

3.3

0.5

7

3.7

0.8

7

3.0

0.0

8

distr2

3.0

0.0

5

3.3

0.6

3

2.0

0.0

5

verplh

3.9

0.4

7

3.6

0.5

7

3.6

0.5

5

Zuiv

3.8

0.9

8

3.6

0.5

9

3.6

0.5

7

pensf

3.2

1.3

5

4.2

0.4

5

3.8

1.0

4

Bestuit

3.1

0.3

17

3.5

0.4

15

3.2

0.6

14

4

-

Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatie; N = aantal slcutclinformanten bij de verschillende besluiten en
het aantal besluiten op besluitniveau. 1 = veel slechter; 3 = hetzelfde; 5 = veel beter. De besluiten staan gerangschikt in oplopende volgorde van politieke geladenheid.

Bij het ontwerp van een nieuwe atr geldt de relevante wet- en regelgeving als een
belangrijke set randvoorwaarden, die zoals uit tabel 7.1.3 blijkt, goed in het oog
wordt gehouden. Met uitzondering van de snackfabrikant (snack), die met de 9.5
uur durende diensten niet aan de toenmalige wetgeving voldeed, voldoen alle
nieuwe atr-en volgens de sleutelinformanten even goed of beter aan de relevante
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wei- eii regeigeving. In her geval dat even goed' wordt gescoord, betekent dit
dat zowel de oude als de nieuwe atr aan de relevante wet- en regelgeving voldoet. Als er sprake is van verbeteringen doen deze zich voor op het vlak van
structureel overwerk (zuiv) of het beter voldoen aan de CAO of relevante werktijdenbesluiten (zknh en verplh). In deze drie gevallen was dit ook 66n van de
doelstellingen van het besluitvormingsproces. De nieuwe atr komt dan aan dit
doel tegemoet.

Een atr moet, zoals in hoofdstuk 2 was te zien, aan vele eisen en wensen tegemoet komen. Hierboven hebben we naar een aantal van deze eisen gekeken. De
eisen die aan een atr worden gesteld zijn, zoals de Lange (1989) stelt, onder te
verdelen in eisen van het management of de organisatie en eisen van de medewerkers. Aan de sleutelinformanten werd gevraagd aan te geven of zij de nieuwe
regeling beter of slechter vonden aansluiten bij het standpunt van deze twee
partijen. In tabel 7.1.3 zien we dat de sleutelinformanten bij alle besluiten behoorlijk unaniem van mening zijn dat de nieuwe regeling hetzelfde of beter aansluit bij het standpunt van de leidinggevenden. Nergens is sprake van een verslechtering. De meeste verbetering laten de besluiten bij drukkerijl en 2, de
snackfabrikant en het pensioenfonds zien met scores van 4.0 of hoger.
De sleutelinformanten zijn ook vrij unaniem over de mate waarin de nieuwe
regeling beter of slechter aansluit bij het standpunt de medewerkers. De sleutelinformanten vinden dat de regeling hier hetzelfde of beter bij aansluit. Hierbij
is overigens opvallend dat bij alle drie hoog politiek geladen kwesties (verplh,
pensf en zuiv) sprake van een verbetering is. Alleen bij distributiecentrum2
(distr2) sluit de nieuwe atr volgens de sleutelinformanten slechter aan bij het
standpunt van de medewerkers. Hier werd van een dag- naar een dag-nachtroos-

ter gegaan.

Samenvattend zien we dat de nieuwe atr, volgens de sleutelinformanten, beter
tegemoet komt aan de hoofddoelstelling van de nieuwe atr: de nieuwe regeling
sluit over het algemeen beter aan op de vraag naar producten of diensten. Men
slaagt er verder bij het merendeel van de besluiten in de nieuwe atr even goed of
beter te laten aansluiten bij bezettings-, werk- en wetgevingseisen. De nieuwe
regeling komt dan ook even goed of beter dan de oude regeling tegemoet aan de
mening van de leidinggevenden. Zij sluit volgens de sleutelinformanten zelfs in
vrijwel alle gevallen even goed of beter aan bij de mening van de medewerkers.
In de volgende paragraaf gaan we na hoe de medewerkers zelf tegen de nieuwe
atr aankijken.

7.1.3

De nieuwe atr: een verbetering of verslechtering voor de medewerkers?

Met het in kaart brengen van de beoordeling van het nieuwe rooster voor de
gezondheid en het welzijn van de medewerkers zijn we, evenals met de beoordeling van enkele specifieke proces-aspecten zoals informatievoorziening, pas na
verschillende onderzoeken begonnen. Hierdoor ontbreken gegevens over enkele
besluiten. Dit probleem is nog eens vergroot doordat we in sommige gevallen
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geen toestemming kregen om alle schalen op te nemen. Dit heeft geresulteerd in
een onvolledig beeld van vermoeidheid en belasting/herstel bij het nieuwe rooster. Aangezien we ook niet over een (retrospectieve) voormeting beschikken,
gebruiken we deze scores alleen ter illustratie. Wel hebben we meer gegevens
over de mate van verbetering voor het sociale leven en de gezondheid en over de
bezwaarlijkheid van het rooster; hiermee beginnen we.
De medewerkers is gevraagd de nieuwe atr ten opzichte van de oude regeling te
beoordelen op de gevolgen voor hun sociale leven en gezondheid (tabel 7.1.5)
Verder hebben de medewerkers het oude en het nieuwe rooster beoordeeld op de
mate van bezwaarlijkheid (tabel 7.1.4). Naast deze beoordeling van de medewerkers zelf, hebben we ook een andere bezwaarlijksheidsscore. Het gaat hierbij om
een score die op basis van de roosterkenmerken wordt berekend (Van Limborgh,
1996). We berekenen deze algemene bezwaarlijkheidsscores van de beschikbare

roosters met behulp van de regressievergelijking die Van Limborgh heeft opgesteld (schema 7.1.1) en waarmee de bezwaarlijkheid van een rooster kan worden

bepaald. Bij de bibliotheek (bibl), de bank, het verpleeghuis (verplh) en het
ziekenhuis (zknh) is sprake van individueel verschillende roosters. Daarom zijn
van deze roosters geen bezwaarlijkheidsscores berekend. Verder kunnen geen
bezwaarlijkheidsscores worden berekend voor distr2, aangezien we hier alleen
beschikken over globale roosters en niet over de exacte roosters. Met de op basis
van de formule berekende bezwaarlijkheidsscores wordt een meer algemene
indicatie van de bezwaarlijkheid van de roosters verkregen, die we kunnen gebruiken als referentiepunt ten opzichte van de scores van de medewerkers.
Schema 7.1.1

Regressieformule voor het berekenen van de bezwaarlijkheid van Van Limborgh
(1996: 131)

Bezwaarlijkheid =
+ 0.1890* aandeel te werken weekends
+ 0.1210* aandeel half te werken weekends
+ 0.0023* (aandeel nachtdiensten)2
+ 0.0820* aandeel nachtdiensten
+ 0.0050* (aandeel avonddiensten)2
0.0237* aandeel avonddiensten
+ 1.8140* aantal verschillende dienstsoorten
+ 1.9420* gemiddelde reekslengte
+ 27.5700 (constante)

Legenda: alle variabelen worden uitgedrukt in percentages, met uitzondering van aantal verschillende
dienstsoorten en reekslengte

Allereerst is in tabel 7.1.4 te zien dat de medewerkers het nieuwe rooster in het
algemeen als bezwaarlijker beoordelen dan de nieuwe roosters. Dit komt overeen
met de constatering in paragraaf 6.2, dat de roosterveranderingen over het algemeen gepaard gaan met een uitbreiding van de bedrijfstijd en hiermee tot een
toename van de inconveniente diensten leiden. De bezwaarlijkheidsscores die de
medewerkers aan het nieuwe rooster toekennen zijn dan ook over het algemeen
hoger dan de bezwaarlijkheidsscores van het oude rooster.
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Tnhel 71 d De beD·.'Gartijkhcid van .ic oude ulitieuwe roustera volgens de medewerkers (bezwth oud
en nieuw mws) en Zoals berekend op basis van de vergetijking van Van Limborgh (1996)
(bzwtf oud en bzwlf nieuw)

bzii·If

bzwlf

bezwlh oud

bezwth nieuw

Verschil bezwlh

oud

meuw

mws

mws

oud-niew mws

M

S

alu

41.6

40.9

kartn

41.6

45.7

28.5

rliwl

39.1

39.1

-

druk2

41.6

43.4

drukl

47.2

47.2

hank

M

t

S

21.9

34.7

33.2

41.3

28.2

35.7

14.2

64.4

29.4

34.5

28.2

010

00.0

01.0

00.0

-

-

2.4

N

-

5

-

6

0.04

10

-

2

snack

39.1

39.0

18.5

30.1

61.7

43.1

-2.3

0.04

13

magst

39.1

41.6

39.7

26.0

19.6

22.4

3.2

0.00

25

druk3

48.7

514

310

28.8

55.1

24.7

-3.6

0.00

42

distr3

49.4

51.2

33.8

26.3

55.4

26.8

-3.1

0.00

32

-

-

16.0

19.0

26.4

20.7

-1.7

0.13

12

45.6

bibi
distrl

-

p

50.5

24.7

24.7

48.9

28.8

-5.4

0.00

55

zknh

-

263

22.1

47.9

24.6

-0.8

0.00

115

distr2

-

10.5

22.5

84.0

22.2

-

0.00

39

11.7

31.1

26.3

19.6

18.6

1.8

0.08

24

43.8

19.2

23.4

48.7

26.8

4.0

0.00

28

47.7

437

28.9

31.8

21.9

1.3

0.22

19

verplh
ZUIV

41.6

pensf

45.7

Legenda: M = gemiddekle; S = standaarddeviatie: N = aantal medewerkers; t= toetsingsgrootheid: p= overschriidingskans. Dc scores lopen op cen schaal 1-100, waarbij 1 = geheel niet bezwaarlijk; 100= zeer bezwaarlijk.

De bezwaarlijkheidsscores die de medewerkers aan de oude roosters toekennen

lijken dan ook, met uitzondering van druld, magst en pensf, 'op het oog' te
verschillen van de bezwaarlijkheidsscores op basis van de regressievergelijking.
Opmerkelijk is dat de bezwaarlijkheidsscores op basis van de regressievergelijking dit bovenstaande beeld niet ondersteunen: er zijn weinig (grote) verschillen
tussen deze scores op de oude en nieuwe roosters te zien.
Wanneer we de bezwaarlijkheidsscores van de medewerkers met de bezwaarlijkheidsscores op basis van de regressievergelijking met elkaar vergelijken zien we
dat er met name verschillen zijn wat betreft de beoordelingen van het oude rooster. In een aantal gevallen (kartn, snack, druk3, distr3, distrl, zuiv) beoordelen
de medewerkers het oude rooster als minder bezwaarlijk dan dat op grond van de
regressievergelijking gebeurt. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn
dat de medewerkers het oude rooster ten opzichte van het (bezwaarlijkere) nieu192

we rooster beoordelen. Hierdoor beoordelen zij het oude rooster gunstiger. Een
andere verklaring zou kunnen zijn dat de lagere score op het oude rooster duidt
op aanpassing van de medewerkers aan het oude rooster. Zij zouden dit hierdoor
als minder bezwaarlijk beoordelen.
Er zijn minder verschillen in de beide soorten beoordeling wat betreft de nieuwe
roosters. Alleen bij drukl, snack, magst en pensf zijn er 'op het oog' verschillen
In het geval van magst, druk 1 en pensf geven de medewerkers het nieuwe rooster een geringere bezwaarlijkheidsscore dan de formule. Bij snack gaat het juist
om een hogere bezwaarlijkheidsscore van de medewerkers. Een mogelijke verklaring hiervoor kan in het geval van druk 1, snack en magst gevonden worden in

Hierin zijn de parameters 'dienstduur' en 'vrije dagenniet
opgenomen. Bij snack en magst speelt de dienstduur, respectievelijk
cyclus'
dan gebruikelijk, een rol bij de beoordeling van de medeweren
korter
langer
kers. Bij drukl is het de verbetering in vrije dagen cyclus die een rol speelt.
de regressievergelijking.

Om na te gaan of de bezwaarlijkheid van het oude rooster, zoals beoordeeld door
de medewerkers, verschilt van hun beoordeling van het nieuwe rooster, hebben
we t-toetsen uitgevoerd in die gevallen waar het aantal medewerkers ten minste
10 bedroeg (tabel 7.1.4). De tabel laat zien dat bij zeven besluiten (snack, druk3,
distr 1,2,3, zknh en zuiv) de medewerkers het nieuwe rooster als significant
bezwaarlijker beoordelen. In drie gevallen (pensf, bibl, verplh) vinden zij de
nieuwe situatie ongeveer even bezwaarlijk. In slechts drie gevallen (drukl,
magst, verplh) vinden de medewerkers het nieuwe rooster minder bezwaarlijk.
Deze scores komen in grote lijnen overeen met de mate waarin de medewerkers
het rooster als verbetering/verslechtering zien voor de gezondheid en het welzijn
(tabel 7.1.5). De resultaten lijken echter behoorlijk af te wijken van het beeld dat
de sleutelinformanten geven over de mate waarin de nieuwe regeling aansluit bij
de mening van de medewerkers (paragraaf 7.1.2). De sleutelinformanten vinden
immers dat de regeling in vrijwel alle gevallen beter of hetzelfde aansluit bij de
mening van de medewerkers.
Om beter inzicht te krijgen in de resultaten is het belangrijk dat we nagaan in
hoeverre deze resuitaten te verklaren zijn uit de veranderingen die hebben plaatsgevonden (zie paragraaf 6.2).We beginnen eerst met de besluiten die als een verbetering voor de gezondheid en/of het sociale leven kunnen worden beschouwd.
Bij deze besluiten wordt significant beter gescoord op bezwaarlijkheid en is vaak
ook sprake van een verbetering van de gezondheid en welzijn (score 3.6 of hoger). Daar waar we beschikken over scores op vermoeidheid en belasting/herstel
gaan we na of deze eveneens in het beeld passen.
Alleen bij het besluit bij de magazijnstellingenproducent (magst) en drukkerij 1
(druk 1) is sprake van een duidelijke verbetering van de bezwaarlijkheid. De
verbetering kan goed verklaard worden uit de veranderingen die zijn doorgevoerd (paragraaf 6.2, tabel 6.2.1). In paragraaf 6.2 hebben we gezien dat bij
magst weliswaar sprake was van een uitbreiding van de bedrij fstijd naar de
avond, maar dat daar flinke tegenwaarde-maairegelen tegenover staan. Het gaat
hierbij om een kortere arbeidstijd en een kortere dienstduur. Verder eindigt de
avonddienst al om 20.00 uur en blijft het salaris gelijk.
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Tabel 7.1.5

Scores van de medewerker. op verbetering ge:ordheid en *elzijn, mate van vermoeid-

heid en mate van belasting en hersteld zijn per bestuit en cursief in donker blok voor alle
bestuiten samen (bestuil)
vermoeidheid

belasting/herstel

verbetering

gezondh/wekijn

M
alu

-

kartn

-

S

N

M

S

N

M

S

N

rijwl
druk2

-

-

-

-

3.2

1.1

5

-

-

-

-

3.0

0.0

2

-

3.7

0.7

26

48

drukl

bank
snack

magst

-

_

druk3

4.9

3.0

distr3

4.3

3.1

bibi
distrl

-

44

3.1

0.8

48

2.0

0.6

32

2.6

0.8

32

2.3

0.9

32

_

-

2.7

0.4

15

_

-

2.4

0.7

55
116

-

-

-

zknh

3.2

2.8

112

2.9

0.7

118

2.6

0.7

distr2

7.8

2.7

33

3.6

1.0

33

1.5

0.5

-

3.2

0.6

28

verpth

-

Zuiv

-

38

_

-

2.4

0.7

26

pensf

4.8

3.3

20

2.8

0.8

20

3.2

0.9

21

Besluit

5.0

1.7

5

3.0

0.4

5

2.7

0.6

12

Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatie; N = aantal medewerkers bij de verschillende besluiten en het
aantal besluiten op besluitniveau. Score van vermoeidheid 0-13 (0 = geen klachten; 13 = extreern veel
klachten).
Score belasting/herstel op 5-puntssch:lai (1 = zeer weinig
belasting/herstel klachten; 5 = zeer veet belasting/ herstel
klachten). Score verbetering gezondheid/weizijn op 5-puntssch:tai (1 = veel stechter; 3 = hetzelfde; 5= veel beter).
De besluiten staan in oplopende mate van politieke geladenheid gerangschikt.

Bij drukl zorgt de vrije week om de drie weken ervoor dat het behoorlijk zware
drie-ploegenrooster (Jansen, 1987; Klein Hesseling, Verboon & Van den Berg,
1995) wordt verlicht. In de oude situatie had men weliswaar een enorme hoeveelheid roostervrije dagen, maar vanwege ziekte en dergelijke waren die niet
altijd even goed op te nemen. In de nieuwe situatie is men negen maanden van
het jaar verzekerd van tan vrije week om de drie weken. We zien dus dat een
positief resultaat mogelijk is bij voldoende substantiele tegenwaarde-maatregelen.
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Vervolgens kijken we naar de besluiten waarbij de oude en nieuwe situatie niet
erg van elkaar verschillen. In deze gevallen doet zich geen significant verschil
tussen de bezwaarlijkheid van het nieuwe rooster en het oude rooster voor. Het
nieuwe rooster wordt dan ook als weinig verschillend op gezondheid/welzijn
beoordeeld (score 2.5-3.5). Bij de besluiten kartn, druk2, bank, zknh, verplh en
pensf is hier sprake van. Het besluit bij zknh zit net op de grens tussen ongeveer
hetzelfde of slechter.
Allereerst zien we dat bij het verplh sprake lilla te zijn van een lichte verbetering
van de situatie. De roosterveranderingen die onder andere gericht waren op het
verbeteren van gezondheid en welzijn (tegenwaarde-maatregelen), zoals het
verkorten van de nachtdienst van 9.00 naar 8.00 uur en het instellen van een
pauze, lijken hieraan inderdaad, zij het zeer bescheiden, bij te dragen. Bij het
bankfiliaal is de verandering (afschaffen van de koopavond) te gering om van
invloed te zijn op welzijn of gezondheid.
Anders ligt dit bij het pensioenfonds (pensf), drukkerij2 (druk2), de kartonfabrikant (kartn) en de bibliotheek (bibl). In al deze gevallen deed zich een bedrijfstijdverlenging voor, die, met uitzondering van druk2, leidde tot een negatieve
verandering in de grondvorm van het rooster (zie tabel 6.2.2 in paragraaf 6.2).
Dat de verandering desalniettemin weinig effect heeft op de gezondheid en/of het
sociale keven, is bij bibl en kartn te verklaren met behulp van de geboden keuzemogelijkheid en de beperkte looptijd van het meer inconveniente rooster. Zowel
bij bibl als bij kartn is sprake van 'vrijwilligheid' om respectievelijk op zondag
of in drie-ploegendienst te werken. Daarnaast geldt de invoering van de zondag
bij bibl alleen in de periode van september-april en kan elk jaar opnieuw opgegeven worden of men al of niet op zondag wil werken. Bij kartn blijft het werken
in drie ploegen beperkt tot een periode van ongeveer zes maanden. Dergelijke
maatregelen zorgen voor een zekere selectie: de mensen voor wie het rooster
echt bezwaarlijk is, hoeven hier over het algemeen niet in te werken (Smith &
Barton, 1994). Hierdoor blijft de negatieve invloed op de gezondheid en/of het
sociale leven beperkt.
Bij pensf en druk2 gaat deze vrijwilligheid niet op. Dat desalniettemin de verandering bij pensf niet leidt tot een verslechtering van de gezondheid en/of het
sociale leven zou toegeschreven kunnen worden aan de diverse tegenwaardemaatregelen die zijn genomen. Omdat er (bijna 20%) meer mensen in dienst zijn
genomen kan het aandeel nachtdiensten verminderd worden van 33.3 % naar
17.9%. Verder zijn nog enkele gezondheidkundige criteria, zoals een hogere
rotatiesnelheid van de avonddienst, in de roosters doorgevoerd. Klaarblijkelijk
wegen deze maatregelen op tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de ingevoerde weekenddiensten. Dit wil overigens niet zeggen dat het nieuwe rooster
niet de nodige bezwaarlijkheid kent. De medewerkers scoren behoorlijk hoog op
vermoeidheid en kennen redelijk veel klachten wat betreft belasting/herstel.
de bedrijfstijdverlenging uiteindelijk beperkt gebleven; er doet zich
geen verandering in de grondvorm van het rooster voor. De avonddienst is uitgebreid met twee uur en duurt nu tot 24.00 in plaats van tot 22.00. Daar tegenover
staat dat deze dienst met een uur is ingekort tot 6.75 uur. Men hoeft daardoor
pas om 17.00 te beginnen. Deze maatregel en het beperkt houden van de extra
avonddienst op vrijdag (14.00-20.00 uur) wegen blijkbaar op tegen de latere

Bij druld is
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avonddienst en het vervallen van de ingeroostcrde atv-maandag/vrijdag. Overigens moet hierbij worden vermeld dat het uiteindelijk ingevoerde rooster bij
druk2 niet het rooster is waartoe oorspronkelijk besloten was. Binnen dit rooster
was geen sprake van een kortere (vrijdag)avonddienst. Toen dit rooster werd
ingevoerd, bleek het in de praktijk niet te werken -op sommige momenten waren
er bijvoorbeeld meer medewerkers dan meubilair- kwamen de medewerkers met
het uiteindelijk ingevoerd rooster.

Bij het ziekenhuis (zknh) is geen sprake van bedrijfstijdverlenging, maar hier is
wel sprake van tegenwaarde-maatregelen: gezondheidkundige veranderingen in
roosterkenmerken die voor verbetering van de gezondheid en het welzijn moeten
zorgen. We zien echter dat deze niet tot positieve effecten leiden. Er is eerder
sprake van een verslechtering. De reden hiervoor zou gelegen kunnen zijn in het
verlies aan roostercontrole. In het nieuwe roostersysteem worden de mogelijkheden voor roosterwensen van de verpleegkundigen aanzienlijk verminderd. De
bedoeling van het nieuwe roostersysteem is meer regelmaat en rust in de roosters
te brengen door de medewerkers een vast basisrooster te geven dat op gezondheidkundige principes gebaseerd is. Aan de randvoorwaarde voor een dergelijk
systeem, een bezetting die voldoende is, wordt echter niet voldaan. Dit betekent
dat de in principe vaste basisroosters toch telkens worden veranderd bij problemen met de bezetting, bijvoorbeeld bij ziekte. Echter, nu worden de roosters
uitsluitend veranderd om tegemoet te komen aan de bezettingseisen van de organisatie. Tegenover dit ongemak staat in de nieuwe situatie geen roosterautonomie
van de verpleegkundigen meer: er is dus sprake van onevenwichtigheid. Het
mogelijk positieve effect van de gezondheidkundige roosterprincipes wordt hierdoor verminderd.
Bovenstaande besluiten lijken erop te wijzen dat negatieve roosterveranderingen
tot op zekere hoogte 'geneutraliseerd' kunnen worden. Allereerst lijken substantitle tegenwaarde-maatregelen als het beperken van het aandeel inconveniente
diensten en het beperken van de (inconveniente) dienstduur de negatieve roosterverandering te kunnen 'compenseren'. Daarnaast kan vrijwilligheid en een beperking van de looptijd van het rooster mogelijk hebben geleid tot het beperken van
de negatieve effecten.

Tot slot komen we bij die gevallen waarin het rooster als bezwaarlijker en/of
slechter wordt beoordeeld voor de gezondheid en het sociale welzijn (score 2.4
of lager): snack, druk3, distr3, distrl, distr2, zuiv. Allereerst merken we op dat
het bij elk van deze besluiten gaat om een substantiele uitbreiding van de bedrijfstijd die veelal gepaard gaat met een verslechtering in de grondvorm van het
rooster (tabel 6.2.2). Hierdoor krijgt men een langere werkdag (snack), extra
zaterdagdiensten (distr3), of moet men in de nacht werken (druk3 en zuiv),
waarbij soms ook nog (extra) zaterdagdiensten (distrl, distr2) komen. De verslechtering is dan ook niet zo verwonderlijk.
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Bij snack weegt de extra vrije dag blijkbaar, zeker na enkele jaren ervaring
hiermee, niet op tegen de langere werkdag. Bij distr2 is de overgang naar het
dag-nachtrooster voor de dagdienstmedewerkers die niet voor nachtwerk hebben
gekozen of hier soms zelfs voor zijn gevlucht, wel erg groot. De nieuwe roosters, waaraan men nog niet erg lang gewend is, gaan dan ook gepaard met een

excessieve vermoeidheid en klachten op gebied van belasting/herstel (tabel
7.1.4), Bij druk3 worden weliswaar niet veel nachtdiensten ingevoerd, maar de
nachtdienst van vrijdag op zaterdag is wel erg ongelukkig gekozen. In het rooster
valt deze dienst die zaterdagochtend vroeg begint (bijvoorbeeld om 2.00 uur), op
veel afdelingen na een ochtend- of dagdienst op vrijdag. Officieel heeft men zo
voldoende rusttijd tussen deze twee diensten, maar aangezien de rusttijd net op

vrijdagavond, de vrije tijdsavond bij uitstek, valt blijft in de praktijk weinig over
van de rust. Hierdoor is men van vrijdagochtend tot zaterdagochtend in touw. De
vermoeidheid is dan ook behoorlijk hoog en er zijn redelijk wat klachten op het
gebied van belasting/herstel (tabel 7.1.4).
Bij de zuivel fabrikant (zuiv) en distributiecentra 1 en 2 (distr 1 en distr2) heeft
men de introductie van de nachtdiensten getracht te verzachten door keuzemogelijkheid toe te passen. Bij distrl en distr2 konden de medewerkers uit een aantal
verschillende roosters kiezen. Maar deze roosters kennen alle wet extra bezwaren ten opzichte van de oude situatie. De keuzemogelijkheid werkt zo niet
'compenserend'. Bij de zuivelfabrikant is het geven van keuzevrijheid mislukt.
Men heeft niet, zoals bij distrl het geval was, van te voren gepeild of de roosters
op basis van vrijwilligheid gevuld konden worden. Uiteindelijk bleek dat het
rooster met nachtdiensten niet gevuld kon worden, waardoor men, zoals eerder
vermeld is, medewerkers moest dwingen het rooster met nachtdiensten te lopen.
Niet alleen op dit terrein is in dit laatste geval de controle of de roosterautonomie
in het geding, dit is ook het geval bij het afschaffen van het vrijwillig overwerken. Het uitbreiden van de bedrijfstijd met de verplichte en niet vrijwillige nachtdienst zorgt immers voor een afschaffing van het vrijwillig overwerken in de
nacht. Bovendien is ook de roosterautonomie die men de medewerkers bij het
veranderingsproces zelf geeft, uiteindelijk niet zo groot. De roostercommissies
die de roosters moesten ontwerpen, moesten rekening houden met gezondheidskundige principes die soms haaks stonden op de voorkeuren van de medewerkers. Roosterautonomie wordt verondersteld een belangrijke factor te zijn bij de
beoordeling van roosters (Thierry & Ng-A-Tham, 1992). Het positieve effect
van de gezondheidskundige principes die in de roosters bij zuiv zijn verwerkt,
zou door een vermindering van de controle over de werktijden mogelijkerwijze
kunnen zijn verminderd. Vermindering van de roosterautonomie speelt ook,
zoals in paragraaf 6.2 vermeld, een rol bij distr3.
Bij distr3 bestaat de verslechtering uit een vermeerdering van het aantal zaterdagsdiensten tot maximaal 8 zaterdagen per jaar. Dit betekent dat er, wanneer dit
nodig is, zaterdagsdiensten kunnen worden ingeroosterd. In de oude situatie lag
hier een stukje roosterautonomie. Wie dat wilde kon af en toe op zaterdag overwerken. De feitelijke verandering is dus relatief gering, maar doet zich wet voor
in een situatie waar het oude rooster met een groot aandeel nachtdiensten
(33.3 %-50%) al behoorlijk zwaar was. In tabel 7.1.4 zien we dan ook dat hoewel de belasting/herstelklachten beperkt zijn, de vermoeidheid van de medewer-
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kets bij dist13 behooilijk is. Bovendien merklen we tijdens de dataverzameiing
dat er bij distr3 sprake was van veel onvrede met de gang van zaken binnen de
organisatie en de vele organisatieveranderingen (tabel 6.2.4). Het verlies aan
autonomie op een terrein (werktijden) waarover men autonomie denkt te hebben,
zou er dan toe kunnen hebben bijgedragen dat de onvrede juist op dit terrein
wordt gericht. Ook bij distr 1, distr2 en zuiv was er sprake van veranderingen in
de organisatie van de werkprocessen. Deze zouden, al of niet in combinatie met
de vermindering in roosterautomie, van invloed kunnen zijn geweest op de beoordeling van de roosters.
Kortom, bij alle besluiten waarin sprake is van een verslechtering van het sociale
leven en/of de gezondheid, is sprake van negatieve veranderingen in de grondvorm van het rooster die niet voldoende gecompenseerd worden door substantiele
tegenwaarde compensaties zoals we die bij de overige besluiten gezien hebben.
In deze gevallen waren bijvoorbeeld geen of onvoldoende mogelijkheden om de
gevolgen van de negatieve roosterveranderingen te beperken door meer keuzemogelijkheden of een beperking van de looptijd van het inconveniente rooster. In
veel van deze gevallen doen zich bovendien nog andere organisatieveranderingen
voor en is er vaak ook sprake van een beperking van de roosterautonomie. Dit
alles zorgt ervoor dat de uiteindelijke roosterverandering negatief uitpakt voor de
gezondheid en het sociale leven.
Samenvattend kan gezegd worden dat de verandering voor de medewerkers zeker
niet overal even gunstig is, ook al denken de sleutelinformanten hier nogal eens
anders over. De resultaten voor de gezondheid en het sociale welzijn van de
medewerkers zijn over het algemeen goed te begrijpen tegen de achtergrond van

de rooster- en andere veranderingen. Een verslechtering in de grondvorm van het
rooster gaat vrijwel altijd gepaard met een verslechtering van de gezondheid
en/of het sociale welzijn. Alleen daar waar substantiale tegenwaarde-maatregelen
worden genomen slaagt men erin de negatieve effecten te verminderen of zelfs in
een enkel geval in positieve zin om te buigen. De inhoud van de veranderingen is
dus zeker van belang voor de beoordeling van de resultaten van de besluitvor-

ming.

In de volgende paragraaf gaan we na welke andere zaken hierop verder van
invloed zijn.

7.2 Uitkomsten en hun relatie met kwestie- en procesvariabelen:
een eerste indruk
Om een eerste indruk te krijgen van de mogelijke relaties tussen uitkomstvariabelen enerzijds en kwestie- en procesvariabelen anderzijds, hebben we op besluimiveau correlaties (Kendall's r) berekend tussen beide typen variabelen.
In tabel 7.2.1 staan alle correlaties weergegeven die groter of gelijk zijn aan plus
of min . 10. Waar de correlaties significant zijn (significantieniveau kleiner of
gelijk aan . 10 in verband met de kleine N) is dit eveneens aangegeven.
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Tabel 7.2.1 Kendall's T correlaties op besluitniveau tussen uitkomsten. kwestie en proces met

2-zijdige overschrijdingskansen: *=p..10; **= p s.05; ***= ps .01: -=
Kwestic

Proces

T<+ /-0.1

Onderh.
proces

poll

scores

[evredenh.

inform.

gevolg-

geladenh

rijk

-.46**

-

n=17

aansl.

-

mening leiding

aansluiting

omvang

kwal

-.33*

-

n=17

.21

-.10

n=15

-

.15
n=14

-

.42**

regelgeving

n=17

aansluiting vraag

aansluiting bezet-

.23

n=15

-

.49**

n=12

n=15

mening personcel
aansluiting

ruimte

.50**
n=11

.33*

.24

.22

n=17

n-!7

n=12

.36*

.22

-

-.22

n=15

n=15

n= 11

-

ting

aansluiting werk

scores

tevredenh.

medew.

verbetering

.25

.29*

n=17

.19

n=17

n=17

-.11

-.22

n=17

-.17

n=17

n=15

-

-

-

werkasp

verbetering

-

-

.21

n=15

.67**

n=12

.16

.42*

n=11

n=11

-

·47**
n=11

gezondh/welz.
verbetering
bezwaarlijkh.

-.24

-.16

-.17

.27

n=15

n=15

n=15

n=12

vermocidheid

_

.20

..60

-.20

-.60

n=5

n=5

n=5

n=5

Zoals verwacht, vertoont de samengestelde variabele procesonderhou#, die
bestaat uit de verschillende aspecten van procesonderhoud, de meeste verbanden
met de uitkomsten. Hoe meer aandacht er volgens de medewerkers tijdens een
besluitvormingsproces aan het procesonderhoud wordt gegeven, des te groter is
de tevredenheid van de medewerkers met het proces en de uitkomsten. Bovendien zien de medewerkers de verandering dan ook meer als een verbetering voor
het werk en voor de gezondheid en het welzijn. Dit laatste verband bestaat niet
alleen in de ogen van de medewerkers, maar wordt ook ondersteund door de
informanten: naarmate er volgens de medewerkers meer aan het procesonderhoud is gedaan komt volgens de informanten het besluit meer tegemoet aan de

4 Op basis van de scores op de aspecten van procesonderhoud (samenwerking, participatie, benutten kennis en vaardigheden medewerkers en informatievoorziening) is een samengestelde score
'procesonderhoud' gemaakt.
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inelling van het personeei. Naast het verwachte verband tussen procesonderhoud
en uitkomsten zien we ook enkele verbanden tussen uitkomsten en kwestie, en
tussen uitkomsten en gevolgd proces. Naarmate de politieke geladenheid, en
hiermee de omvang van het besluitvormingsproces, groter wordt, zijn de sleutelinformanten minder tevreden met het besluit en het besluitvormingsproces. De
besluiten komen dan wel meer tegemoet aan de regelgeving. De mate waarin de
kwestie gevolgrijk is, laat ook enkele verbanden met het resultaat zien: naarmate
de kwestie meer gevolgrijk is, vinden de sleutelinformanten dat het uiteindelijk
geYmplementeerde besluit meer tegemoet komt aan de vraag en vinden zij dat het
beter aansluit bij het werk. Dit betekent dat in onze steekproef de besluiten bij de
meer gevolgrijke atr-kwesties positievere resultaten voor de organisatie laten
zien. Tot slot is opvallend dat er alleen kleine (en dus niet significante) correlaties zijn tussen de uitkomsten en de kwaliteit van de informatie en de ruimte voor
alternatieven tijdens het proces.

Kortom, op het eerste gezicht lijken kwestie, proces en procesonderhoud in
verband te kunnen worden gebracht met uitkornsten van het proces. In de volgende paragrafen onderzoeken we deze relaties verder.

7.3

Afstemming tussen kwestie en proces: is dit van belang voor de
uitkomsten?

Zowel kwestievariabelen als procesvariabelen laten dus op besluitniveau verbanden zien met uitkomsten. Maar in hoeverre zijn de uitkomsten van het besluitvormingsproces eigenlijk afhankelijk van een goede afstemming tussen type proces
en type kwestie? Met andere woorden: in hoeverre is er sprake van een contingentierelatie tussen kwestie, proces en uitkomsten?
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden moeten we eerst weten bij welke
besluiten de kwestie goed is afgestemd op het proces en bij welke besluiten dit
niet het geval is. We wijzen er hier uitdrukkelijk op dat het alleen gaat om een
afstemming op de politieke geladenheid van de kwestie.
In paragraaf 6.4.5 hebben we bepaald in welke mate elk van de besluiten een
procesverloop laat zien dat bij de desbetreffende type kwestie aansluit. Zes van
de besluiten (bank, snack, magst, bibl, distr2 en distr3) vertonen op drie of vier
punten een procesverloop dat niet aansluit bij de kwestie. Het afwijkende procesverloop bij de bank kan, zoals eerder vermeld, toegeschreven worden aan het
zeer geringe aantal medewerkers waarop dit besluit van toepassing is. Het besluit
wijkt daarom af van wat gebruikelijk als een ingrijpend besluit wordt gezien. We
laten dit besluit daarom verder buiten beschouwing. Hiermee houden we de
besluiten snack, magst, bibl, distr2 en distr3 over als besluiten waarbij de verwachte afstemming tussen kwestie en proces niet geheel gevonden wordt. In
paragraaf 6.4.5 is verder geconstateerd dat een procesverloop kan afwijken als
de kwestie geherdefinieerd wordt. Dit is het geval bij magst, bibl en snack. In de
eerste twee gevallen wordt de kwestie tijdens het proces minder 'politiek geladen', terwijl de kwestie in het laatste geval meer 'politiek geladen' wordt. Bij
distr2 en distr3 is het procesverloop minder 'politiek geladen' dan de kwestie
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vraagt. De hypothesen die in paragraaf 4.2.2 zijn geformuleerd, gaan ervan uit
dat het resultaat van een 'procesverloop dat bij de kwestie past' als beter wordt
beoordeeld dan een resultaat van 'een procesverloop dat niet bij de kwestie aansluit'. Het is dus de vraag wat nu onder 'niet goed aansluiten' moet worden
verstaan: moeten we hier alle vijf besluiten onder verstaan of moet er een onderscheid gemaakt worden naar het soort afwijking? Aangezien we beide alternatieven mogelijk achten, kijken we eerst naar de vijf besluiten (bibI, magst, distr2,
distr3 en snack) waarbij de kwestie niet goed aansluit op het procesverloop,
zonder een nader onderscheid te maken.
In tabel 7.3.1 staan beschrijvende data van de groep besluiten met een ' slechte
fit' en van de groep overige besluiten waarbij sprake is van een zogenaamde
'goede fit'. Eerst kijken we naar de bovenste helft van de tabel, boven de
stippellijn. Hier gaat het om de resultaten van de besluitvorming zoals de sleutel-

informanten deze beoordelen. Als we deze gegevens op 'het oog' bekijken -we
toetsen niet aangezien de aantallen zeer klein zijn- dan lijken er zich name verschillen voor te doen in de mate waarin de nieuwe atr tot een 'verbetering van de
bezetting' leidt en in de mate waarin de nieuwe atr 'beter aansluit bij de mening
van het personeel'. De besluiten met een 'goede' fit tussen proces en kwestie
lijken iets beter tegemoet te komen aan de bezetting en ook iets meer aan te
sluiten bij de mening van het personeel dan de besluiten met een 'slechte' fit.
Deze gegevens lijken onze hypothese te bevestigen dat een goed resultaat afhankelijk is van de fit tussen proces en kwestie.
We kijken vervolgens naar de beoordeling van het resultaat door de medewerkers
(onderste helft van de tabel, onder de stippellijn). Hoewel het aantal casusssen
bij sommige schalen erg gering is, lijken de besluiten met een 'slechte' fit als
ernstiger voor de bezwaarlijkheid en de vermoeidheid te worden beoordeeld.
Ook dit lijkt in de richting van onze veronderstelling te wijzen. De besluiten met
een 'slechte' fit tussen kwestie en proces lijken echter nogal verschillend door de
medewerkers te worden beoordeeld: de standaarddeviaties zijn aan de hoge kant.
Een nadere onderverdeling van de groep besluiten met een 'slechte' fit lijkt dus
gerechtvaardigd. Voor een nadere onderverdeling van de groep besluiten met een
'slechte fit' gaan we uit van de volgende veronderstellingen. Zoals we hiervoor
hebben gezien, kan er sprake zijn van een 'slechte' fit als de kwestie tijdens het
proces zo geherformuleerd wordt dat deze minder 'politiek geladen' wordt. De
kwestie wordt, met andere woorden, minder controversieel en het proces kan
dan relatief 'eenvoudig' worden gehouden. Deze besluiten waarbij het proces
wordt omgebogen, kunnen beschouwd worden als besluiten met een 'positief
afwijkende' fit. We veronderstellen dat deze besluiten vanwege hun geringere
controverses uiteindelijk als positiever door de medewerkers worden beoordeeld
dan besluiten met een 'goede' fit. In ons geval zijn dat de besluiten bij de magazijnstellingenfabrikant (magst) en de bibliotheek (bibl)
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i avel /.3.1

Bestua€n met een ' goede

en 'stechte

jit lussen kwesne en proces, beoordeeta door

informanten (boven de stippeltijn) en medewerkers (onder de stippellijn) ten aanzien van
verschillende aspecten
'goede' fit

Uitkomsivariabele

M

'slechte' fit

S

N

M

S

N

tevredenheid (inf)

4.0

.3

11

3.7

.5

5

verbetering bezetting (inD

3.2

.2

11

2.8

.3

5

verbetering aansluiting bij mening

3.7

.4

9

3.4

.4

5

verbetering aansluiting bij mening
personeel (inf)

3.4

.6

9

2.8

.5

5

verbetering aansluiting bij vraag
(int)

3.5

.3

9

3.6

.4

5

verbetering werkeisen (inf)

3.2

.3

11

3.0

.3

5

verbetering aansluiting bij regelgeving (inO

3.2

.3

11

2.9

.3

5

tevredenheid (mws)

2.8

.4

9

2.8

.9

5

vooruitgang gezond/welz (mws)

2.7

.5

7

2.6

.9

4

vooruitgang werkaspecten (mws)

2.8

.1

6

2.9

.4

4

verbetering/verslechtering
bezwrlijkh alg (mws)

2.9

.5

9

2.4

.8

5

belasting/herstel (mws)

3.0

.2

3

3.1

.7

2

vermoeidheid (mws)

4.3

.9

3

6.1

2.5

2

lei(ling (inf)

= aantal besluiten. Tevredenheid wordt gemeten op een 5Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatie; N
puntsschaal (1= zeer ontevreden; 5= zeer tevreden). Bij de verbeteringsschalen (informanten) en de vooruitgangsschalen (medewerkers) geldt: 1 = veel slechter: 5 = veel beter. De belasting/herstel schaal kent de ankerpunten: 1 = zeer weinig klachten. 5= zeer veel klachten. De vermoeidheidsschaal loopt van 1 - geen vermoeidheidsklachten tot 1 3= zeer veel vermoeidheidsklachten.

Dan zijn er nog besluiten (distr2 en distr3) waarbij tijdens het proces minder
aandacht wordt besteed aan de controverses dan de kwestie zou rechtvaardigen.
Hier spreken we van een 'negatief afwijkende' fit. We veronderstellen dat de
geringere aandacht voor de controverses zich weerspiegelt in het uiteindelijke
besluit dat zodoende een minder positieve beoordeling van de medewerkers krijgt
dan besluiten met een 'goede' fit tussen proces en kwestie. Tot slot is er nog het
besluit bij de snackfabrikant waarbij het proces juist gaandeweg controversieler
wordt dan de kwestie in feite zou vragen. We spreken daarom ook in dit geval
van een 'negatief afwijkende' fit en veronderstellen dat het besluit een minder
positieve beoordeling van de medewerkers krijgt dan een besluit met een 'goede'
fit. In tabel 7.3.2 staan de beschrijvende gegevens van deze drie typen besluiten
naast elkaar.
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Tabel 7.3.2

Besluitenmet een 'goede; 'positief afwijkende' en 'negatief afwijkende' fit tussen kwestie

en proces beoordeeld door informanten (boven stippellijn) en medewerkers (onder stippellijn) op verschillen(ie aspecten
Uitkomstvariabele

'negatief
afwijkende' fit

'goede'

fit

'positief

afwilkende' fit

M

SNM

S

N

M

S

N

tevredenheid (int)

3.5

.4

3

4.0

.3

11

verbetering bezetting (inf)

2.7

.4

3

3.2

.2

11

verbetering aansluiting bij mening
teiding (inO

3.6

.4

3

3.7

.4

9

verbetering aansluiting bu mening

2.5

.5

3 3.4

.6

9

3.1

4

2

verbetering aansluiting bij vraag
(inD

3.7

.4

3 3.5

.3

9

3.4

.4

2

verbetering werkeisen (inO

2.83

3

3.2

.3

11

32

.2

2

verbetering aansluiting bij regelgeving (inO

2.8

.4

3

3.2

.3

11

3.0

0

2

tevredenheid (mws)

2.2

.5

3 2.8

.4

9

3.6

.6

2

vooruitgang gezond/welz (mws)

1.9

.6

2

2.7

.5

7

3.2

.7

2

vooruitgang werkaspecten (mws)

2.6

.3

2

2.8

.1

6

3.1

.5

2

verandering bezwrlijkh alg (mws)

2.0

.6

3 2.9

.5

9

3.1

.5

2

belasting/herstel (mws)

3.1

.7

2

3.0

.2

3-

-

-

vermoeidheid (niws)

6.1

2.5

2

4.3

.9

3-

-

-

4.1

.6

3.0

0

3.12

2
2

2

personeel (inD

Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatie; N = aantal besluiten. Tevredenheid wordt gemeten op cen 5puntsschaal 1 = zeer ontevreden; 5= zeer tevreden. Bij de verbeteringsschalen (informanten) en de vooruitgangsschalen (medewerkers) geldt: 1 = veel slechter; 5 = veel beter. De belasting/herstel schaal kent de ankerpunten:
= zeer weinig klachten; 5 = zeer veel klachten. De vermoeidheidsschaal loopt van 1 = geen vermoeidheidsklachten
tot 1 3= zeer veel vermoeidheidsklachten.
1

Eerst kijken we in tabel 7.3.2 weer naar de beoordeling door de sleutelinformanten (boven de stippellijn). Allereerst lijkt 'op het oog' de tevredenheid van de
sleutelinformanten bij de besluiten met een 'negatief afwijkende' fit minder groot
te zijn dan de tevredenheid van de sleutelinformanten bij de overige besluiten.
Als we vervolgens kijken naar de mate waarin de nieuwe atr beter of slechter
aansluit bij de visie van de leiding, zien we dat bij de besluiten met een 'negatief
afwijkende' of 'goede' fit de nieuwe atr beter dan de oude atr aansluit bij de
visie van de leiding. De besluiten met een 'positief afwijkende' fit laten hierin

geen verandering zien.
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Hoewel de verschillen klein zijn, is het opmerkelijk om te zien dat de besluiten
met een 'negatief afwijkende' fit ook relatief de meeste
verbetering laten zien ten
aanzien van de mate waarin de nieuwe atr beter aan 'de vraag' voldoet. Vervolgens kijken we naar de beoordeling van het resultaat door de medewerkers (in de
tabel onder de stippellijn). Allereerst zien we dat, zoals hierboven werd ver-

wacht, de tevredenheid van de medewerkers het grootst is bij de besluiten met
een 'positief afwijkende' fit; de medewerkers bij deze besluiten zijn tevreden.
Dit staat in contrast met de tevredenheid van de medewerkers bij de besluiten
met een 'negatief afwijkende' fit. Deze medewerkers zijn ontevreden. De medewerkers bij de besluiten met een 'goede' fit tenslotte, nemen een tussen-positie in
met een matige tevredenheid. Dit zelfde beeld zien we ook ten aanzien van de
beoordeling van de verbetering gezondheid/welzijn. Verder zien we bij de besluiten met een 'negatief afwijkende' fit dat het nieuwe rooster als bezwaarlijker
wordt beoordeeld dan het oude rooster, terwijl er geen verschil wordt gezien in
bezwaarlijkheid tussen de oude en nieuwe roosters bij de overige beslissingen.
Tot slot is het opmerkelijk dat de beslissingen met een 'negatief afwijkende' fit
ook minder positief lijken te worden beoordeeld dan de beslissingen met een

'positief afwijkende' fit op werkaspecten. Het gaat hierbij om de werkaspecten
bezetting en werksfeer.
De resultaten op besluitniveau lijken erop te wijzen dat de manier waarop kwestie en proces op elkaar zijn afgestemd van belang is voor de
beoordeling van het
resultaat van de besluitvorming. Vanwege de kleine aantallen besluiten zijn de
opgemerkte verschillen echter niet getoetst. Om meer inzicht in de verschillen te
krijgen, kunnen we de vraag ook onderzoeken op informanten- en medewerkersniveau. De vraag is dan echter niet geheel hetzelfde. Het gaat dan niet om de
vraag of besluiten van elkaar verschillen wat betreft het beoordeelde resultaat,
maar om de vraag in hoeverre groepen medewerkers dan wet informanten van
elkaar verschillen qua beoordeling van het besluitvormingsresultaat. De groepen
medewerkers en informanten verschillen dan van elkaar wat betreft het type
besluitvorming waarbij zij betrokken zijn geweest: besluitvorming met een 'goede', 'positief afwijkende' of 'negatief afwijkende' fit tussen kwestie en proces.
We beperken ons bij de vergelijking van de groepen medewerkers en informanten tot die besluiten waarbij de 'politieke geladenheid' van de kwesties zoveel
mogelijk vergelijkbaar is. Concreet betekent dit dat we ons beperken tot medewerkers en informanten bij besluiten met een matige politieke geladenheid, dit
wil zeggen, varierend van 2.8 tot 3.5. Op deze manier proberen we de factor
'politieke geladenheid' van de kwestie zo gelijk mogelijk te houden. In totaal
vergelijken we dan de scores bij acht besluiten: twee met een 'positief afwijken-

de' fit (bibl

en magst), drie met een 'negatief afwijkende' fit (distr2, distr3 en
snack) en drie met een 'goede' fit (druk3, distr 1 en zknh). De gemiddelde politieke geladenheid van de besluiten per groep is behoorlijk gelijk gehouden met
gemiddeldes tussen 3.13-3.25. Het gaat bij vrijwel alle beslissingen, met uitzondering van het ziekenhuis, om een uitbreiding van de bedrijfstijd. Er zijn, voor
zover we kunnen nagaan, weinig systematische verschillen tussen de groepen
besluiten.
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Tabel 7.3.3

Beschrijvende

gegevens, toersingsgrootheid en 2-zijdige overschrijdingskans van de

groep informanten bij besluiten met een 'negatief afwijkende' fit, de groep informanten
bij besluiten met een 'positief afwijkende' fit, en de groep informanten bij bestuiten met
'goede' jit tussen kwestie en proces

Uitkomst-

afwijkende'

M
tevredenheid

'goede' fit

'negatief

variabele

S

FKy

positief

fit

p

afwijkende' fit

NM

S

NM

S

N
1.7

.19

0.0 11

6.0*

.05

3.1

0.3

3.2*

.20

22

3.0

0.5

15

3.4

0.5

3.5

1.2

12

4.1

0.8

22

3.8

1.4

2.8

0.6

11

3.3

0.7

23

3.0

3.5

0.7

11

3.3

0.6

22

2.5

0.7

14

3.0

0.6

sluiting bij
vraag (inf)

3.7

0.7 10

3.4

0.6

1.0

.39

verbet.
werkeisen
(inO

2.8

0.4

10

3.0

0.7 19 3.1 0.3 10 0.8

45

2.8

0.6

14

3.1

0.4

11

(inf)
verbet. bezetting (inD
verbet. aan-

sluiting bij
mening leiding (inD

11

verbet. aan-

sluiting bij

9 4,0 .03

mening personeel (inD
verbet. aan-

11

verbet. aan-

siuiting bij
regelgeving
(inD

22

3.0

0.0

10

4.1*

.13

Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatie; N = aantal besluiten. X2= toetsingsgrootheid bij Kruskal Wallis
p= 2-zijdige overschrijdingskans. Tevredenheid wordt gemeten op een 5-puntsschaal 1 = zeer ontevreden; 5 =
zeer tevreden. Bij de verbeteringsschalen geldt: 1 = veel stechter, 5 = veel beter.
t: Om na te gaan in hoeverre de gemiddelden van etkaar verschillen is een variantie-analyse gedaan met toetsingstest,

*:

grootheid F. Als niet voldaan is aan de assumptie van getijke variantics is de Kruskall-Wallis test gebruikt in
dat geval duidt de waarde op de toetsingsgrootheid chi-kwadraat.
Hier is de chi-kwadraat gebruikt

Er kan alleen opgemerkt worden dat de besluiten met een 'positief afwijkende
fit in relatief kleine organisaties speelden, terwijl de beslissingen in de overige
groepen besluiten, met uitzondering van snack, speelden in relatief grote organisaties.

In tabel 7.3.3 staat een overzicht van de beoordelingen van de verschillende
groepen informanten en in tabel 7.3.4 van de beoordelingen van de verschillende
groepen medewerkers. We gaan de verschillen na met behulp van 'one way'
variantie-analyses waarbij we post-hoc met behulp van de Bonferroni-toets nagaan welke gemiddelden precies van elkaar verschillen. In die gevallen waarbij
niet aan de assumptie van gelijke varianties wordt voldaan, gebruiken we de
Kruskal-Wallis toets. Tabel 7.3.3 laat allereerst zien dat de groepen informanten
significant van elkaar verschillen in de mate waarin de nieuwe atr slechter/beter
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aansiuit op de bezetting. Wanneer de groepen paarsgewijs worden vergeleken
met de Bonferroni-toets worden er echter geen significante verschillen gevonden.
Verder wordt er ook een significant verschil gevonden wat betreft de mate waarin de nieuwe regeling beter/slechter aansluit bij de mening van het personeel.
Hier blijkt uit de post hoc analyse dat de groep informanten bij de besluiten met
een 'negatief afwijkende' fit significant afwijkt van de groep informanten bij de
besluiten met een 'goede' fit.
Kortom, de beoordeling van het resultaat van de besluitvorming door de besluit-

vormers lijkt dus slechts op een enkel onderdeel af te hangen van de 'fit' tussen
kwestie en proces. De fit lijkt met name van belang te zijn voor hun oordeel ten
aanzien van de mate waarin het resultaat tegemoet komt aan de wensen van de
medewerkers. Alleen als er sprake is van een 'negatief afwijkende' fit komt het
besluit naar het oordeel van de informanten slechter tegemoet aan de wensen van
de medewerkers. Verder lijkt ook het oordeel over de bezetting af te hangen van
de 'fit' tussen kwestie en proces, alleen is in dit geval minder duidelijk op welke
manier. In elk geval zien we dat de informanten bij besluiten met een 'goede' fit
het meest

positief op dit punt zijn.

Vervolgens kijken we naar tabel 7.3.4. Hierbij moet allereerst opgemerkt worden dat door de vele ontbrekende gegevens niet altijd drie groepen met elkaar
vergeleken kunnen worden. Met name de gegevens wat betreft belasting/herstel
klachten en vermoeidheidsklachten zijn onvolledig. Niet alleen ontbreekt hier de
groep medewerkers bij besluiten met een 'positief afwijkende' fit, maar ook
ontbreken hier scores van distrl ('goede' fit) en snack ('negatief afwijkende' fit).
Gegevens van medewerkers bij snack ontbreken ook voor verbetering gezondheid/welzijn en verbetering werkaspecten. De meest volledige vergelijking treffen we daarom aan op 'tevredenheid' en de verbetering/verslechtering van de
bezwaarlijkheid van het rooster. We kijken daarom in eerste instantie naar de
verschillen op deze scores.
We zien dan dat de groepen medewerkers significant verschillen op deze twee
variabelen. Dit is overigens, met uitzondering van belasting/herstel klachten, ook
het geval voor de scores op de rest van de variabelen. Uit de post hoc vergelijkingen (Bonferroni) kan geconstateerd worden dat elk van de onderscheiden
groepen medewerkers significant van elke andere groep verschilt (a <.00). Er
kan gesteld worden dat medewerkers bij de besluiten waarbij sprake is van een
'negatief afwijkende' fit negatiever oordelen over de uitkomsten van het besluit
dan medewerkers bij de besluiten waarbij sprake is van een 'positieve' fit. Deze
laatste groep medewerkers oordeelt op hun beurt weer negatiever over de uitkomsten dan de groep medewerkers bij de besluiten waarbij sprake is van een

'positief afwijkende' fit.
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Tabel 7.3.4

Beschrijvende gegevens met toetsingsgrootheid F oft en 2-zijdige overschrijdingskans
van de groep medewerkers bij besluiten met een 'negatief afwijkende' fit, de groep medewerkers bij bestuiten met een 'positief afwijkende' jit, en de groep medewerkers bij

bestuiten met een 'goede' jit tussen kwestie en proces

Uitkomstvariabele

'goede' fit

'negaticf
afwijkende' fit

M

'positief
afwijkende' fit

S

N

M

S

N

M

S

Plet

p

N

tevredenh.
(mws)

2.1

1.0

82

2.6

0.9

211

3.6

1.0

37

35.3

0.00

vooruitg

1.9

0.8

70$

2.4

0.7

219

3.4

0.8

41

53.5

0.00

vooruitg.
werkasp.
(mws)

2.6

0.6

69$

2.8

0.5

220

3.2

0.8

38

13.9

0.00

verander.

1.9

1.2

82

2.5

0.9

212

3.3

0.8

37

28.7

0.00

3.1

1.0

65$

3.0

0.7

166

-

-

-

0.58

0.56

6.2

3.4

65$

3.7

3.0

156

-

-

-

5.25

0.00

gezond/

welz (mws)

bezwrlijkh
alg (mws)
belasting/
herstel

(mws)

vermoeidh.
(mws)

=
Legenda: M = gemiddelde; S = standaarddeviatie; N aantal besluiten. Tevredenheid wordt gemeten op een 5puntsschaal (1 = zeer ontevreden; 5 - zeer tevreden). Bij de vooruitgangsschalen geldt: 1 = veel slechter; 5 = veel
beter. De belasting/herstel schaal kent dc ankerpunten: 1 = zeer weinig klachten; 5= zeer veel klachten. De
vermoeidheidsschaal loopt van 1= geen vermoeidheidsklachten tot 1 3= zeer veel vermocidheidsklachten.
t: er is een ANOVA gebruikt (toetsingsgrootheid F) bij vergelijking tussen drie groepen en een t-toets (toelsingsgrootheid t) in geval van twee groepen
t: bij deze aspecten bestaat
zijn afgenomen bij snack

de groep uit de medewerkers van alleen distr2 en distr3 aangezien deze schalen niet

Wat kan nu geconcludeerd worden over de mate waarin de beoordeling van het
resultaat afhankelijk is van de 'fit' tussen de politieke geladenheid van de kwestie
en het proces? De 'fit' tussen kwestie en proces lijkt in elk geval bij matig politiek geladen kwesties van belang te zijn voor het resultaat. Bij besluiten over atren lijkt het proces te moeten worden afgestemd op de politieke geladenheid van
de kwestie om ervoor te zorgen dat de belangen van de medewerkers in enige
mate in het resultaat verdisconteerd worden. Daar waar sprake is van een 'goede' fit en het proces dus tegemoet komt aan de politieke geladenheid van de
kwestie, impliceert dit echter nog geen verbetering voor de medewerkers. Onze
resultaten wijzen erop dat ook bij besluiten waarbij het proces wel tegemoet
komt aan de politieke geladenheid van de kwestie, de uiteindelijke atr nog altijd
een verslechtering inhoudt van de situatie. lets dat overigens gezien het type
besluiten waar het om gaat -uitbreiding van de bedrijfstijd- geen verwondering
wekt. Er zou hooguit gezegd kunnen worden dat de negatieve gevolgen van
dergelijke besluiten beperkt zijn gebleven.
Een tweede belangrijk punt waarop ons onderzoek wijst, is dat het zinvol lijkt te
zijn een onderscheid te maken naar de manier waarop de afstemming tussen de
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kwestie ell 11el proceb afwijkt. We hebben een onderscheid gemaakt op basis van

kwalitatief inhoudelijke gronden. Allereerst lijken er besluiten te zijn waarbij het
proces onvoldoende aansluit bij de vereisten van de politieke geladenheid van de
kwestie. In deze gevallen, waarin sprake is van een 'negatief afwijkende' fit,
komt het resultaat wel tegemoet aan het primaire belang van de organisatie: er is
een verbetering van de afstemming van de atr op de vraag. Het resultaat laat
echter te wensen over op het punt van aandacht voor de belangen van de medewerkers. Hiervoor laat het proces blijkbaar te weinig ruimte. Daarnaast zijn er
nog besluiten onderscheiden die op een andere manier afwijken. Het gaat hierbij
om besluiten waarbij de kwestie in de loop van het proces zo geherformuleerd
wordt dat er eigenlijk sprake is van een 'andere' kwestie. Hierbij speelt de invulling van het besluit oftewel de inhoud van het besluit, een belangrijke rol. Via de
inhoud kan dus sturing worden gegeven aan het proces. Hierbij kan deze sturing
op twee manieren uitpakken: de inhoud kan er toe leiden dat het proces een
ingrijpender karakter krijgt, maar ook kan het proces juist een minder ingrijpend
karakter krijgen. In het eerste geval is weer sprake van een 'negatief afwijkende'
fit, terwijl in het tweede geval juist sprake is van een 'positief afwijkende' fit.
Het zijn dan deze laatste type besluiten waarbij sprake is van een positief resultaat voor de medewerkers en de organisatie. Hierbij is de mate waarin het resultaat positief is, afhankelijk van de specifieke oplossing die gevonden wordt.
Er lijkt dus niet alleen sprake te zijn van congruentie tussen kwestie en proces,
maar ook van contingentie tussen kwestie, proces en uitkomsten.

7.4 Procesonderhoud en uitkomsten: een 'lineaire' relatie?
In hoofdstuk 4 hebben we ten aanzien van de relatie procesonderhoud-uitkomsten
een aantal mogelijkheden gespecificeerd. De eerste mogelijkheid is het bestaan
van een 'lineaire' relatie. Wanneer hiervan sprake is, veronderstellen we dat
besluiten met goede resultaten gekenmerkt worden door veel procesonderhoud en
dat besluiten met slechte resultaten gekenmerkt worden door weinig procesonderhoud.

Om dit te onderzoeken moeten we de besluiten allereerst op hun resultaat indelen
in besluiten met 'goede', 'slechte' en 'matige' uitkomsten. Dit doen we aan de
hand van een aantal uitkomstvariabelen die tezamen een goed algemeen beeld
moeten geven van de uitkomsten. Bij het bepalen hiervan hebben we de volgende
uitgangspunten gehanteerd.
We gaan we ervan uit dat bij een 'goed' besluit het resultaat een goed evenwicht
vormt tussen de diverse eisen. Dit houdt in dat verbetering ten aanzien van een
bepaalde eis niet ten koste mag gaan van andere eisen. Wat dit betekent werken

we hieronder uit.
Alle besluiten zijn geinitieerd met als belangrijkste doel het beter tegemoet komen aan de vraag naar producten en/of diensten (tabel 6.3). Hierbij kan het
accent liggen op het verbeteren van de interne organisatie of meer op het uitbreiden van de bedrijfstijd. Willen de uitkomsten van het besluit dus als 'goed' gekwalificeerd worden, dan moet er in elk geval sprake zijn van een verbetering
van de mate waarin het rooster aan de vraag naar producten en/of diensten tege-
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moet komt. Concreet vertalen we dat in een score 3.6 of hoger (waarbij 1 = veel
slechter; 3 = hetzelfde; 5 = veel beter). Verder worden er soms op het vlak van
zaken die aan de organisatie van het werk zijn gerelateerd, zoals de bezetting, en
voor wat betreft gezondheid en welzijn, expliciete doelstellingen geformuleerd.
Dit is echter lang niet altijd het geval; vaker wordt gesteld dat de nieuwe regeling zo goed mogelijk moet (blijven) voldoen aan dergelijke aspecten. Deze
aspecten worden dus veeleer als randvoorwaarde behandeld. Daarom gaan we
ervan uit dat bij een 'goed' resultaat hierin geen verslechtering mag optreden.
Uitkomsten worden dus alleen als 'goed' gekwalificeerd, wanneer de verandering hetzelfde of beter scoort op aspecten van de werkorganisatie of de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. We hanteren hiervoor de score 3.0 ( =

hetzelfde) als ondergrens.
We beoordelen de uitkomsten als 'slecht' als het nieuwe rooster niet aan de
primaire doelstelling 'goed voldoen aan de vraag naar producten of diensten'
beantwoordt, of wanneer er afbreuk wordt gedaan aan werkgerelateerde eisen 6f
aan de eisen ten aanzien gezondheid en welzijn van de medewerkers. Het resultaat wordt, met andere woorde9, als 'slecht' beoordeeld als er geen goed evenwicht wordt bereikt tussen de verschillende eisen die aan het rooster gesteld
worden. Verbetering ten aanzien van 66n van de eisen is dan ten koste gegaan
van andere eisen. Concreet vertaald betekent dit dat er lager dan 3.0 gescoord
moet zijn op het voldoen aan de vraag naar producten of diensten. Of wanneer er
sprake is van een score 2.4 of lager (een verslechtering) op de variabelen ten
aanzien van gezondheid/welzijn of ten aanzien van de werkorganisatie.
We beoordelen de resultaten als 'matig' als men onveranderd aan de vraag voldoet (score 3.0 tot 3.5) en/of het algemene beeld op de werkgerelateerde aspecten of gezondheid en welzijn iets verslechterd is, dit wil zeggen tussen de 2.5 en

3.0 ligt.
Samenvattend worden op deze manier 'goede' uitkomsten gedefinieerd als het
goed tegemoet komen aan de primaire doelstelling 'verbetering van de afstemming op de vraag naar producten of diensten', zonder dat er verslechtering optreedt ten aanzien van andere criteria die aan de atr worden gesteld. 'Matige'
uitkomsten worden gedefineerd als uitkomsten waarbij geen duidelijke verbetering is ten aanzien van de primaire doelstelling en/of de de atr iets is verslechterd
ten aanzien van werkgerelateerde of welzijns- en gezondheidseisen. 'Slechte'
uitkomsten, tot slot, worden gedefinieerd als uitkomsten waarbij misschien de
primaire doelstelling wel gehaald wordt, maar waarbij dit ten koste is gegaan van
welzijns- en gezondheidseisen en/of de werkgerelateerde eisen.
We hebben acht uitkomstvariabelen geselecteerd: vier uitkomstvariabelen die
gemeten zijn bij de medewerkers en vier die bij de informanten gemeten zijn.
Ter bepaling van de mate waarin aan de primaire doelstelling wordt voldaan,
gebruiken we de variabele 'mate waarin de nieuwe regeling beter aan de vraag
voldoet' (vrbt vraag) samen met de schaal 'tevredenheid van de informanten met
het resultaat' (tevr opl inf); beide zijn gemeten bij de informanten.
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Tabc: 7.4.1

D. bes&,kli ell hwi gentiddeide s.ort: j (geaggr€git:rd niveau, op de ais criteria
gebruikte uitkomstvariabelen

vrbt

goed

tevr

vraag opt

Resultaat

werk

vrbt

vrbt

gezh/

bezw-

(mws)

werk

bezer

wiz

tijk

(inD

(inO

(mws)

(mws)

(mws)

tevr
mw

(inO

(inD

3 5

3.6

-

3.2

3.1

3.2

3.3

3.5

magst

3.8

4.3

3.4

3.3

3.0

3.7

3.5

4.0

pensf

3.8

4.0

2.9

3.5

3.3

3.2

3.3

3.3

druk]

3.5

4.0

-

3.0

3.0

-

3.8

2.7

karin

3.0

3.0

-

3.0

3.0

-

2.8

3.2

druk2

4.0

3.9

2.6

3.5

3.2

3.2

3.3

2.4

distrl

3.6

3.8

2.9

2.8

3.2

2.4

2.4

2.7

bank

3.0

3.7

2.9

2.5

3.5

3.0

3.0

4.1

bibi

3.1

3.9

2.8

3.0

3.0

2.7

2.8

3.2

ver-

plh

matig

slecht

zknh

-

3.9

2.8

3.4

3.5

2.6

2.5

2.4

snack

4.0

3.4

-

2.5

2.7

-

2.1

2.6

druk3

3.3

3.5

2.8

2.8

3.3

2.0

2.4

2.7

distr2

3.3

3.7

2.4

3.0

2.3

1.5

1.3

1.7

distr3

3.8

3.4

2.8

3.0

3.2

2.3

2.5

2.3

zuiv

3.8

3.4

2.7

3.4

3.0

2.4

2.3

2.6

De werkgerelateerde criteria zijn: de schaal 'verbetering van werkaspecten volgens de medewerkers' (werk) naast twee criteria die bij de informanten zijn
gemeten: de variabelen 'verbetering van werkaspecten' (vrbt werk), en 'verbete-

ring van de bezetting' (vrbt bezet). De criteria voor gezondheid en welzijn zijn
alle gemeten bij de medewerkers: de schalen 'verbetering van het rooster voor
gezondheid en welzijn' (gezh/wlz), 'verbetering van de bezwaarlijkheid'
(bezwlijk) en 'tevredenheid van de medewerkers' (tevr mw5).
In tabel 7.4.1 staan de besluiten ingedeeld naar hun resultaat: 'goed', 'matig' of
'slecht'. Zoals hierin te zien is, ontbreken helaas weer hier en daar enige scores,
en ook de rijwielfabrikant en de fabrikant van aluminiumproducten ontbreken. In
deze twee gevallen hebben we geen data van de medewerkers. In sommige gevallen is het niet eenvoudig de casus eenduidig in te delen. Het gaat dan om die
casussen waarbij niet alle indicatoren van een criterium hetzelfde beeld geven.
Bij deze zogenaamde grensgevallen houden we zoveel mogelijk het algemene

de medewerkers wordt niet de score tevredenheid oplossing gebruikt zoaIs bij de informanten, omdat er geen aparte schaal tevredenheid oplossing bij de medewerkers kon worden onder-

5 Bij

scheiden.
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(gemiddelde) beeld aan. Allereerst valt te zien dat bij de besluiten met een 'goede' uitkomst het pensioenfonds (pensD niet helemaal aan de criteria voldoet. De
medewerkersscore op verbetering werkaspecten ligt met een 2.9 eigenlijk net
onder de grens van 3.0. Daar staat echter tegenover dat de informanten vinden
dat de werkaspecten wel verbeterd zijn (score 3.5). Bovendien scoort dit bestuit
op de overige criteria goed. Het besluit wordt daarom ingedeeld bij de 'goede'
resultaten. Verder scoort het verpleeghuis (verplh) op verbetering ten aanzien
van de vraag met de score 3.5 net onder de grens van 3.6. Maar aangezien de
tevredenheid van de sleutelinformanten een 3.6 scoort en het besluit ook op de
overige criteria goed scoort, delen wij ook dit besluit in bij de besluiten met

'goede' resultaten.
De besluiten met 'slechte' resultaten komen, zoals de tabel laat zien, over het
algemeen behoorlijk tegemoet aan de primaire doelstellingen. Dit gaat echter ten
koste van de gezondheid en het welzijn van de medewerkers en, zij het in mindere mate, ten koste van de eisen ten aanzien van (de organisatie van) het werk.
Tot slot is bij de groep besluiten met een 'matige' uitkomst het volgende beeld te
zien: 6f een matige verbetering op de primaire doelstelling (bank, kartn), 6f een
geringe verslechtering ten aanzien van de andere eisen. Er is een aantal grensgevallen. Allereerst zijn dat die gevallen waarbij enigszins sprake is van een verslechtering voor het welzijn en de gezondheid (druk2, distrl en zknh). De indicatoren voor welzijn/gezondheid liggen echter op de grens tussen een grote verslechtering en een geringe verslechtering. Dit is met name het geval bij distrl en
zknh. Beide rekenen we toch bij de matig goede resultaten, omdat het gemiddelde van de drie indicatoren hoger is dan 2.4. Opvallend goed zijn de scores van
drukl. Toch delen we dit besluit niet in bij de 'goede' resultaten. Bij drukl
bestaat een grote discrepantie tussen de tevredenheid van de medewerkers en de
vooruitgang in bezwaarlijkheid van de atr. Aangezien ook de nodige scores ontbreken, vinden we dat dit besluit niet zonder meer bij de besluiten met 'goede'
uitkomsten geplaatst kan worden.
Tabel 7.4.2 Overzicht van geaggregeerde scores op procesonderhoudisschalen van de besluiten met
'slecht', 'matig' en 'goed' resuhaat (M= gemiddelde: S= standaarddeviatie; N= aantal
besluiten)
besluiten met 'slecht'
resultaat

bestuiten met 'matig'
resultgat

bestuiten met 'goed'
resultaat

M

S

N

M

S

N

M

S

N

samenw.

2.8

0.4

4

3.3

0.9

5

3.4

0.5

3

particip.

2.2

0.2

5

2.5

0.5

7

2.7

0.6

3

benutten

2.0

0.3

5

2.4

0.8

7

2.5

0.0

3

2.7

0.2

4

3 2

0.8

5

3.0

0.0

2

2.1

0.4

4

2.6

0.5

5

3.4

0.2

3

ken. mws
info-

voorz.

motivatie
verand.
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Vervolgens gaan we na m hoeverre 'goede', 'slechte' en 'matige' besluiten van
elkaar verschillen op de aspecten van procesonderhoud. Om een eerste indruk te
krijgen, kijken we allereerst naar de geaggregeerde scores op procesonderhoud.
Tabel 7.4.2 laat zien dat de besluiten met een 'slecht' resultaat lager lijken te
scoren op de aspecten van procesonderhoud dan de besluiten met 'matige' en
'goede' resultaten. Wat verder opvalt is dat de spreiding van de scores bij de
besluiten met een 'goed' en met een 'slecht' resultaat klein is. De medewerkers
zijn bij dergelijke besluiten vrij unaniem in hun oordeel.
Vanwege de zeer kleine aantallen besluiten toetsen we de verschillen niet. We
gaan wel na in hoeverre het beeld op besluitniveau ondersteund wordt op medewerkersniveau. Hiervoor gebruiken we 'one way' variantie-analyses waarbij we
post-hoc met behulp van de Bonferroni-toets nagaan welke gemiddelden precies
van elkaar verschillen. In die gevallen waarbij niet aan de assumptie van gelijke
varianties wordt voldaan, gebruiken we de Kruskal-Wallis toets, waarna we met
behulp van de Mann-Whitney U toets nagaan welke verschillen er zijn. De overschrijdingskans wordt in deze gevallen gecorrigeerd volgens Bonferroni, voor het
aantal keren dat getoetst moet worden om na te gaan welke gemiddelden van
elkaar verschillen (telkens 3x). We hanteren dan dus een a < 0.02.
In de tabellen 7.4.3 en 7.4.4 zijn de resultaten weergegeven. Er wordt niet alleen
naar de aspecten van procesonderhoud gekeken, maar ook naar de conflicthanteringsmethodes die gebruikt worden. Met het oog op dit laatste wordt ook de mate
van conflict opgenomen.
Allereerst komt uit de variantie-analyses naar voren dat, op tan uitzondering na
(de mate waarin bij conflicten is toegegeven), de drie groepen medewerkers van
elkaar verschillen op hun beoordeling van de aspecten van procesonderhoud. De
post hoc analyses op samenwerking, participatie, benutten kennis en vaardigheden en mate van conflict geven een zelfde beeld te zien. De groep medewerkers
bij de besluiten met een 'goed' resultaat coort telkens significant beter dan de
overige twee groepen medewerkers, terwijl tussen deze laatste twee groepen
geen significante verschillen worden gevonden. Met andere woorden, bij het

besluitvormingsproces van besluiten met 'goede' resultaten is rneer sprake van
samenwerking, participatie en het benutten van kennis en vaardigheden van de
medewerkers dan bij besluiten met 'slechte' of 'matige' resultaten. Verder kennen besluiten met goede resultaten minder conflict. Over de conflicthanteringsmethodes die gebruikt worden om de conflicten te beslechten, verschillen de
groepen medewerkers eveneens. De groep medewerkers bij de besluiten met een
'goed' resultaat vinden meer dan de overige groepen medewerkers dat de conflicthanteringsmethodes 'oplossen van problemen' en 'sluiten van compromissen'
zijn gebruikt. Deze groep vindt verder minder dan de overige groepen medewerkers, dat de conflicthanteringsmethoden 'forceren' en 'ontlopen van de problemen' zijn gebruikt. Er is alleen geen verschil te zien op de conflicthanteringsmethode 'toegeven': alle groepen medewerkers vinden dat er weinig is toegegeven
door het management.
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Tabel 7.4.3

Overzicht van gemiddelden (M), standaarddeviaties (S), aantal medewerkers (N), toet-

singsgrootheid %12) en overschrijdingskans (p) van de groepen medewerkers bij bestuiten met 'slecht', 'matig' en 'goed' resultaat op procesonderhoudsschalen en variabelen
die omgaan met conjlict meten
scores medewerkers
bij bestuiten met
'slecht' resullaat

M
samen-

S

scores medewerkers
bij besluiten met
'matig' resultaat

NM

S

scores medewerkcrs
bij besluiten met
'goed' resultaat

NM

S

N

F/X,t

p

2.8'

0.9

129

2.9

0.8

152

3.5"

0.9

63

15.9

0.00

participatie

2.2'

0.9

154

2.3'

0.8

211

2.6,

1.0

67

6.2

0.00

benutten

2.9

1 0

139

2.0'

0.9

192

2.5"

1.0

63

8.3

0.00

2.7'

0.9

143

2.9

0.9

193

3.0

0.7 47

7.7

0.02

2.0*

0.8

144

2.3"

0.9

197

3.4"

0.7

73

67.3

0.00

conflict

3.1'

1.1

144

3.2'

1.0

179

2.3"

1.0

67

19.3

0.00

probl

2.4'

1.3

130

2.5'

1.3

175

1.5.b

0.8

63

15.8

0.00

toegeven

2.1

1.0

132

2.1

1.0

170

2.4

1.1

58

1.7

0.20

compromis
sluiten

2.2'

1.0

130

2.3'

1.0

176

2.8"

1.1

56

6.2

0.00

forceren

2.9

1.4

128

2.9

1.4

169

2.0*

1.1

55

9.9

0.00

probl

2.5'

1.3

137

2.6*

1.2

150

3.3

1.1

58

11.8

0.00

werking

kennis mws

informatievoorz

motivatic
v verand.

ontiopen

oplossen

Legenda:

t: Om na te gaan in hoeverre de gemiddelden van elkaar verschillen is een variantic-analyse gedaan met toetAls
a=

b=
c=

singsgrootheid F. Als niet voldaan is aan de assumptie van gelijke varianties is de Kruskall-Wallis test g€bruikt;
in dat geval duidt de waarde op de toetsingsgrootheid chi-kwadraat.
een gemiddelde significant verschilt (p <.02)van de andere gemiddelden staat bij dit gemiddelde een letter:
significant verschillend van medewerkers bij besluiten met een 'slecht resultaat'
significant verschillend van medewerkers bij besluiten met een 'matig resultaat'
significant verschillend van medewerkers bij besluiten met een 'god resultaat'

Wat betreft motivatie voor verandering en informatievoorziening zien we een iets
ander beeld. De motivatie voor verandering verschilt significant tussen elk van
de drie groepen medewerkers. De groep medewerkers bij besluiten met een
'slecht' resultaat scoort het laagst op motivatie voor de verandering en de groep
medewerkers bij de beluiten met een 'goed' resultaat het hoogst.
Bij informatievoorziening zien we dat de groep medewerkers bij besluiten met
een 'slecht' resultaat de informatievoorziening lager beoordelen dan de groep
medewerkers bij besluiten met een 'matig' resultaat.
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Toi nu we zijn we nagegaan in hoeverre groepen medewerkers van elkaar verschillen wat betreft hun beoordeling van het procesonderhoud en de manieren
van conflicthantering. We beschikken echter ook over een aantal beoordelingen
van de informanten wat betreft procesonderhoud en conflict en conflicthantering
Het gaat hierbij om 'het benutten van kennis en vaardigheden van de medewerkers', 'de mate van participatie', 'de mate van conflict' en manieren van 'conflicthantering'6. Aan de hand van deze scores gaan we na in hoeverre de informanten bij de besluiten met een 'goed', 'matig' en 'slecht' resultaat van elkaar
verschillen. We gebruiken hierbij eveneens 'one way' variantie-analyses, of,
wanneer de varianties niet gelijk zijn, de Kruskal-Wallis-toets. Om na te gaan
welke groepen precies van elkaar verschillen gebruiken we de post-hoc
Bonferroni-toets of de non-parametrische Mann-Whitney U-toets. In het laatste
geval hanteren we een a < 0.02 op grond van de Bonferroni-correctie.
De informanten bij besluiten met 'goede', 'matige' en 'slechte' resultaten verschillen alleen van elkaar op de beoordeling van conflicthantering (tabel 7.4.4
donkere gedeelte). Het gaat hierbij om de mate waarin 'problemen zijn ontlopen', compromissen zijn gesloten en er geforceerd is.
Tabel 7.4.4 laat zien dat de informanten bij besluiten met 'slechte' resultaten
minder dan de informanten bij de overige besluiten van mening zijn dat er
compromissen zijn gesloten.
Dit resultaat komt redelijk overeen met het beeld bij de medewerkers, waar de
medewerkers bij de besluiten met een 'slecht' en 'matig' resultaat verschilden
van die bij besluiten met een 'goed' resultaat. Verder is de groep informanten bij
besluiten met 'matige' resultaten meer dan de overige groepen informanten van
'
mening dat er sprake was van forceren' en het 'ontlopen van problemen'. Hierbij verschilt met name het beeld dat de informanten bij de besluiten met een
'
slecht' resultaat geven van het beeld dat de medewerkers bij deze besluiten
geven. Volgens de informanten bij deze besluiten is er vrijwel geen sprake geweest van 'forceren' of 'problemen ontlopen', maar volgens de medewerkers bij
deze besluiten met een 'slecht' resultaat was dit wel in redelijke mate het geval.
Deze discrepantie duidt op verschillende interpretaties van de situatie. Deze
interpretatieverschillen zouden ertoe hebben kunnen bijdragen dat het eindresultaat slecht is.
Al met al laten de bovenstaande resultaten zien dat daar waar goede resultaten
worden geboekt, de belangenverschillen minder scherp speelden dan daar waar

slechtere resultaten worden geboekt.
De bovenstaande resultaten duiden op het belang van het procesonderhoud voor
de uitkomsten van de besluitvorming. In paragraaf 7.2 hebben we ook gezien dat
op besluitniveau het proces-onderhoud samengaat met uitkomstvariabelen.

6 Hierbij moet opgemerkt worden dat een aantal scores niet helemaal op dezelfde manier is geme-

ten als bij de medewerkers. Participatie is aan de hand van slechts twee van de vier items uit de
medewerkersvragenlijst gemeten. De manieren waarop met conflict is omgegaan is, in tegenstelling tot de meting bij de medewerkers, gemeten door meerdere items.
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Tabel 7.4.4 Ovenicht van gemiddelden (M), standaarddeviaties (S), aantal informanten (N),
toetsingsgrootheid (F/X en 2-zijdige overschrudingskarts (p) op de procesonderhoudsvariabelen bij besluiten met 'slecht', 'matig' en 'goed' resultaal

scores informanten
bij besluiten met
'slecht' resultaat

M

S

N

scores informanten

scores informanten

bij besluiten met

bij besluiten met

'matig' resultaat

M

S

Fixit

p

'goed' resultaat

NM

S

N

participatie

3.3

1.0

32

3.2

0.8 37

3.5

0.7

19

0.8

0.50

benutten
kennis mws

3.2

1.1

31

3.3

1.0

3.3

0.9

17

0.7

0.90

conflict

2.9

1.0

33

2.7

1.0 37 3.1 1.0 17 1.0 0.40

probl
ontlopen

1.2'

0.5

24

1.5,

0.7

29

1.3

0.6

16

5.4

0.07

toegeven

1.7

0.8

25

2.0

1.0

28

2.3

1.2

16

2.1

0.10

compromis
sluiten

1.9*

0.8

23

2.9

0.9 30

2.7

0.8

15

9.3

0.00

forceren

1.2A

0.6

25

1.6'

0.7 29 1.3 0.7 16

6.9

0.03

probl

3.3

1.0

24

3.3

0.8

0.6

0.60

37

31

3.5

0.7

15

oplossen

Legenda:

t: Om na te gaan in hoeverre de gemiddelden van elkaar verschillen is een variantie-analyse gedaan met toetsingsgrootheid F. Als niet voldaan is aan de assumptie van gelijke varianties is de Kruskall-Wallis test gebruikt; in
dat geval duidt de waarde op de toetsingsgrootheid chi-kwadraat.
Als een gemiddelde significant verschilt (p <.02) van de andere gemiddelden staat bij dit gemiddelde een letter:
a = significant verschillend van medewerkers bij besluiten met 'slecht resultaat'
b= significant verschillend van medewerkers bij besluiten met 'matig resulriat'
c = significant verschillend van medewerkers bij besluiten met 'goed resultaat'

Om beter zicht te krijgen op welke aspecten van procesonderhoud met name van
belang zijn voor welke uitkomstvariabelen, hebben we op medewerkersniveau
correlatiecoefficienten berekend tussen uitkomsten en de aspecten van procesonderhoud: 'participatie', 'benutten van kennis en vaardigheden van de medewerkers', 'informatievoorziening', 'samenwerking' en 'motivatie voor verandering'.
Deze laatste variabele is overigens geen aspect van procesonderhoud, maar ook
geen zuivere uitkomstvariabele. De uitkomstvariabelen 'belasting/ herstel' klachten en vermoeidheidsklachten laten we in verband met de beperkte afname van
deze schalen buiten beschouwing. In tabel 7.4.5 staat een overzicht van de correlaties. Aangezien op medewerkersniveau niet wordt gelet op de invloed van het
besluit, hebben we ook per besluit correlaties berekend tussen de aspecten van
procesonderhoud en de uitkomsten. We hebben dit daar gedaan waar het aantal
respondenten 17 of meer was (verplh, magst, pensf, druk3, distrl, 2,3, zknh).
In tabel 7.4.5 staat aangegeven bij welke besluiten geen significante correlaties
(2-zijdige p >.20 in verband met de kleine aantallen per besluit) worden gevonden. We bespreken eerst de correlaties op medewerkersniveau voor alle besluiten
samen.
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Tabe! 7.4.5 Pearson corrclatic:025:kir:en op nied:w:rk: r·s- 611 Iitful·,iwue,ittiveuu
*p ..05: **=p s.01
participatte

benutten
kennis mws

informatic

samen-

voorziening

werking

motivatie

alg. tevr.heid

.39

.53**

.42**

.60**

.71**

(score mws)

n = 404

n = 378

n=361

n= 324

n= 386

met blt: zuiv

nier bij: penst

niet bij:

met b,): zuiv

verph, zuiv

verbetering
welz/gezh
(score mws)

23**

.36**

.20**

.41**

.68**

n=391

n=359

n=371

n=334

n=403

nier bij:

niet bij:

niet bij:

niet bij·

verplh, zuiv,

Zuiv, pensf

zknh, zuiv,

distrl, zuiv,

pensf

pensf

penst

verbetering
bezwl Ukh.
(score mws)

17**

n=401
niet bij:
druk3, distrl,
distr2, pensf

verbetering
werkasp.
(score mws)

.25**

.27**

.57**

n=370

n=319

n=386

niet

bu:

niet bij:

magst. distrl,
distr3, pensf

druk3, distr2,
pensf

.20**

,29**

.24**

.32**

.48 **

ii=366

n=332

n= 345

n=310

n = 375

niet by:
magst, druk3,

niet bij:

met bO':

distr3, zuiv,

magst, distr3,

distr2, pensf

pensf

ZUIV

zuiv

niet by:
,

pensf

De tabel laat zien dat motivatie voor de verandering als een goede indicator kan
worden beschouwd voor de beoordeling van de uitkomsten: naarmate men meer
voor de verandering gemotiveerd is, is ook de beoordeling van het resultaat
positiever. Verder worden de hoogste verbanden gevonden tussen de verschillende aspecten van procesonderhoud en de algemene tevredenheid. De overige
verbanden zijn over het algemeen met waarden tussen de 0.20 en 0.40 niet erg
groot. Relatief de grootste verbanden met de resultaatvariabelen laat de mate van
'
samenwerking' zien.
Als we in de tabel kijken naar de besluiten waarbij de correlaties niet worden
ondersteund, valt op dat met name de besluiten bij het pensioenfonds (pensf) en
de zuivelfabrikant (zuiv) frequent voorkomen. Dit is opvallend omdat juist deze
beide besluiten het meest politieke geladen zijn. Hoewel we ondersteuning hebben gevonden voor het bestaan van lineaire verbanden tussen de aspecten van
procesonderhoud en de uitkomsten, lijkt de vraag gerechtvaardigd of er sprake is
van een contingentierelatie tussen procesonderhoud en uitkomsten. Het is met
andere woorden de vraag in hoeverre een goed resultaat afhankelijk is van de
afstemming (congruentie) tussen politieke geladenheid en procesonderhoud. In de
volgende paragraaf onderzoeken we dit verder.
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7.5 De relatie tussen het procesonderhoud en de uitkomsten:
een contingentierelatie?
Deze paragraaf staat, zoals gezegd, in het teken van een mogelijke contingentierelatie tussen uitkomsten en de afstemming tussen procesonderhoud en de politieke geladenheid van de kwestie. We gaan hierbij in op de sterkte van de relaties.
De vorm kan niet worden onderzocht zoals we zouden willen; het aantal besluiten waarover wij beschikken (afhankelijk van de variabelen ongeveer 15) achten
we te gering om de benodigde regressievergelijkingen te kunnen uitvoeren.
We gaan, zoals gezegd, na in hoeverre het resultaat afhankelijk is van een afstemming tussen de politieke geladenheid van de kwestie en het procesonderhoud. De veronderstelling is dan dat naarmate de politieke geladenheid van de
kwestie groter is, er meer aandacht aan het proces moet worden besteed voor een
goed resultaat. We verwachten, met andere woorden, dat het verband tussen
procesonderhoud en uitkomsten groter zal zon bij de meer 'politiek geladen'
kwesties met een goed resultaat dan bij de minder 'politiek geladen' kwesties met
een goed resultaat.
Om dit te onderzoeken maken we eerst een indeling in meer en minder politiek
geladen besluiten. Hierbij kiezen we voor de meest simpele grens: het midden
van de schaal, grenswaarde 3.0. Alle kwesties die een waarde kleiner of gelijk
aan 3.0 op politieke geladenheid hebben worden als minder politiek geladen
aangemerkt en alle kwesties die hoger dan 3.0 scoren worden als meer 'politiek
geladen' beschouwd. Op basis van deze indeling onderscheiden we medewerkers
die horen bij meer 'politiek geladen' kwesties en medewerkers die horen bij
minder 'politiek geladen' kwesties. Per subgroep medewerkers berekenen we
Pearson-correlatiecoefficienten tussen de uitkomsten enerzijds en de aspecten van
procesonderhoud en de algemene score op procesonderhoud7 anderzijds. We
laten wederom de uitkomstvariabelen vermoeidheids- en belasting/herstel klachten achterwege, vanwege de beperkte afname hiervan. De resultaten staan in
tabel 7.5.1.
De tabel laat een aantal verschillen zien tussen de correlaties in beide groepen.
De verschillen in correlatie van . 15 of meer staan in de donkere blokken weergegeven. Om na te gaan in hoeverre deze verschillen significant zijn, transformeren we de correlaties met behulp van Fischer Z naar respectievelijk Zn en ZF1,
waarna de standaardnormaal verdeelde toetsingsgrootheid Z met de hand berekend wordt (Hays, 1981; Van den Brink & Koele, 1987). De verschillen in
correlatie zijn significant bij de correlaties tussen benutten kennis en vaardigheden en verbetering werkaspecten (Z= 1.92; 1-zijdige p = .03), tussen informatievoorziening en algemene tevredenheid (Z = 1.63; 1-zijdige p = .05) en tussen

samenwerking, en gezondheid en welzijn (Z= 1.79. 1-zijdige p = .04). Bij deze
significante verschillen zien we dat in tegenstelling tot onze verwachting de
correlaties bij de groep medewerkers van de minder 'politiek geladen' kwesties
hoger zijn dan de correlaties bij de groep medewerkers van de meer 'politiek
geladen' kwesties.

7

Algemene procesonderhoud bestaat uit participatie, samenwerking, info voorziening en benutten
kennis medewerkers.
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Tabe! 7.5.1

Pearson corrclatiecoMicient€n tuism aspect€n van procaoilderhoud en uitkoniski, op
medewerkers niveau uitgesplitst naar meer 'politiek geladen' kwesties (pg) en minder
'politiek geladen' kwesties (niet pg)

onderhoud

niet

PG

PG

alg.
tevr.heid

.71

N=
60

kennis

participatie

niet

PG

PG

niet

PG

PG

samen

info

niet

PG

PG

niet

PG

PG

.47

.45

.53

.50

.60**

.41

.69

.52

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

298

96

315

85

274

49

313

56

273

.61

gezondh/ .51

.36

.29

.24

At

.36

.23

.18

welzijn

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

63

299

76

315

63

271

51

320

61

273

verbeter.

.42

.27

werkasp.

N=
62

N=
274

N=

verbeter.

.29

.27

bezwaar-

N=

N=

.19

N=
74
.21

N=

.24

N=
292

.48**

.60**

.34

.24

.20

.25

N=

N=

N=

N=

N=

N=

62

245

51

294

58

252

.47*

.27

19

.19

.28

.15

.09

.29

.24

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

84

263

48

310

58

261

lijkh. 61 288 96 305

Legenda: * = de correlaties verschillen van elkaar bij een 1-zijdige p c .10; **= de correlaties verschillen van
elkaar bij een 1 -zijdige p s .05, N = aantal medewerkers

Dit zou kunnen betekenen dat juist bij de minder 'politiek geladen' kwesties
sommige aspecten van procesonderhoud meer samengaan met enkele resultaatvariabelen. Bij de medewerkers van de minder 'politiek geladen' kwesties gaat het
echter om een zeer gering aantal besluiten (3); de data kunnen daarom alleen als
een indicatie worden gezien voor het bestaan van een contingentie-relatie tussen
onderhoud en kwestie. We gaan daarom met behulp van casevergelijkingen na of
er nog meer indicaties zijn voor een dergelijk contingentie-effect.
We vergelijken allereerst twee besluiten met elkaar die verschillen op politieke
geladenheid, maar hetzelfde, slechte, resultaat hebben (zie paragraaf 7.3). Het
gaat hierbij om druk3 en zuiv. In beide gevallen gaat het om een vergelijkbare
verandering: nacht- en zaterdagdiensten worden toegevoegd aan het rooster. Bij
zuiv gaat het alleen om meer nachtdiensten dan bij druk3. Tabel 7.5.2 laat zien
dat bij zuiv significant meer aan procesonderhoud is gedaan dan bij druk3, maar
dat desondanks het resultaat bij zuiv als slecht te karakteriseren valt. Deze vergelijking wijst in dezelfde richting als bovenstaande resultaten, namelijk dat procesonderhoud in tegenstelling tot onze verwachting minder van belang lijkt te zijn
bij meer politiek geladen kwesties. Vergelijken we nu nog twee cases met een
goed resultaat (pensf en magst) met elkaar. Pensf scoort relatief hoog op 'politieke geladenheid' (3.9) en magst scoort hier relatief laag op (2.9).
In tabel 7.5.2 zien we dat de beide besluiten niet significant van elkaar verschillen op procesonderhoud. Bij beide besluiten is redelijk veel aan procesonderhoud
gedaan. Dit is echter niet significant meer dan bij het besluit bij de zuivelfabrikant (zuiv) dat een slecht resultaat heeft (F =.57.; df= 59; p =.57).
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Tabel 7.5.2

Besluit

Casevergelijkingen op potitieke geladenheid, procesonderhoud en resultaat

Politieke

Resultaat

procesonderhoud

geladenheid

&1

S

N

t/F

p

2.70

.01

-.36

.72

2.01

.14

druk3

3.0

slecht

2.33

0.77

41

ZUIV

3.9

slecht

2.74

0.43

26

magst

2,9

goed

2.85

0.96

17

pensf

3.9

goed

2.94

0.43

17

distrl

3.4

matig

2.58

0.79

52

distr2

3.5

slecht

2.28

0.54

38

distr3

3.5

slecht

2.44

0.74

32

Legenda: M =gemiddelde; S = standaardafwijking;

N=

aantal medewerkers;

t/F= toetsingsgrootheid; p= 2-zijdige

overschrijdingskans.

De vergelijkingen lijken in de richting van een contingentierelatie te wijzen tussen politieke geladenheid en procesonderhoud. Procesonderhoud lijkt van minder
belang bij meer 'politiek geladen' kwesties: procesonderhoud lijkt in dat geval
geen garantie te zijn voor een goed resultaat. Er blijven echter alternatieve verklaringen mogelijk, bijvoorbeeld dat de inhoud van het besluit zorgt voor het
gevonden effect. De besluiten bij zowel pensf als magst zijn te karakteriseren als
goede besluiten, terwijl het besluit bij zuiv niet helemaal als een goed besluit kan
worden gezien. Het goede resultaat is dan simpelweg toe te schrijven aan de
(goede) kenmerken van het besluit dat genomen is.
Om een beter zicht te krijgen op de invloed van het specifieke besluit vergelijken
we nog drie cases die niet alleen vergelijkbaar zijn wat betreft politieke geladenheid, maar ook wat betreft allerlei organisatie-specifieke variabelen. We vergelijken de drie distributiecentra met elkaar die alle decl uitmaken van 66n organisatie. Tabel 7.5.2 laat zien dat deze drie politiek geladen besluiten niet verschillen
op procesonderhoud, maar wel op het resultaat. Aangezien bij deze laatste vergelijking de casussen redelijk met elkaar vergelijkbaar zijn behalve wat betreft de
roosterverandering, kan geconstateerd worden dat de specifieke roosterverandering, oftewel de inhoud van het genomen besluit, in elk geval van invloed is op
het resultaat.
Procesonderhoud lijkt dus niet altijd een even grote rot te spelen voor het resultaat. Bovenstaande resultaten lijken erop te wijzen dat de mate van 'politieke
geladenheid' van de kwestie een rol zou kunnen spelen, maar dat de verandering
zelf zeker ook van belang is. Aangezien politieke geladenheid kan samengaan
met het type verandering is het moeilijk te zeggen of politieke geladenheid los

van het type verandering een rol speelt. De beperkingen van onze dataset laten
niet toe hier uitspraken over te doen. We willen daarom alleen nog op de dataset
van de medewerkers nagaan of ook op dit niveau het besluit zelf een rol speelt
bij de beoordeling van de uitkomsten. Hiervoor hebben we op het niveau van de
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niedewerkers twee regressie-analyses gedaan. in de eerste regressievergelijking
voorspellen de totale samengestelde score 'procesonderhoud' en het specifieke
besluit het criterium 'verbetering in het welzijn'. Deze laatste hebben we samengesteld uit de schalen 'verbetering welzijn/gezondheid' en 'verandering in de
bezwaarlijkheid'. In de tweede regressievergelijking wordt door dezelfde predictoren het criterium 'verbetering werkaspecten' voorspeld. We gebruiken voor
deze regressievergelijkingen de negen besluiten (verplh8, zuiv, magst, pensf,
druk3, distr 1,2,3, en zknh) waarbij we beschikken over tenminste veertien
respondenten per besluit. 'Het besluit', wordt in de vorm van dummy variabelen
opgenomen, waarbij we het besluit bij het ziekenhuis als referentiepunt (constante) nemen bij de voorspelling. Het ziekenhuis heeft van de meegenomen besluiten
niet alleen de meeste respondenten, maar ook is de score op zowel 'verbetering
welzijn' (2.6) als 'verbetering werkaspecten' (2.8) gelijk aan het gemiddelde van
de tien besluiten. In tabel 7.5.3 staan de resultaten van de voorspelling ten aanzien van het criterium 'verbetering welzijn' en in tabel 7.5.4. de resultaten van
de voorspelling ten aanzien van het criterium 'verbetering werkaspecten'.
Tabel 7.5.3

Uitkomsten regressievergelijking (methode 'enter') waarbij de predictoren proces-

onderhoud en specifieke besluit (dummy) 'verbetering van weizijn' voorspellen

Predictoren

B

t

constante (zknh)

1.90

12.62

0.00

procesonderhoud

.28

5.16

0.00

verplh

.57

3.89

0.00

ZUIV

-.29

-1.97

0.05

magst

1.08

6.24

0.00

pensf

.43

2.44

0.02

druk3

-.39

-.321

0.01

distrl

..19

-1.71

0.09

distr2

-1.14

-9.05

0.00

distr3

-.17

-1.27

0.20

significantie N R,
359

.43

Tabel 7.5.3 laat allereerst zien dat de predictoren een behoorlijk deel van de
variantie verklaren. Verder laat de tabel zien dat bij het voorspellen van het
criterium 'verbetering van welzijn', naast het specifieke besluit ook het procesonderhoud een rol speelt bij de beoordeling van het resultaat van het besluit.

8 Het verpleeghuis doet alleen mee bij de eerste regressievergelijking aangezien hier geen scores
zijn op 'verbetering werkaspecten'.
9 Naast het specifieke besluit kan geen onderscheid gemaakt worden in de 'politieke geladenheid'
van de kwestie. Op medewerkersniveau beschikken we nl. niet over individuele
scores op 'politieke geladenheid'. Hierdoor zouden alle medewerkers van 66n besluit eenzelfde score op politieke geladenheid krijgen. Op deze manier is geen goed onderscheid meer te maken tussen het
besluit in kwestie en de politieke geladenheid ervan.
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Procesonderhoud draagt positief aan het resultaat bij, terwijl het specifieke besluit hieraan in vrijwel alle gevallen (met uitzondering van distr 1 en distr3) positief of negatief bijdraagt. Voor elk besluit kan de regressievergelijking worden
ingevuld aan de hand van de resultaten in tabel 7.5.3. We geven hiervan een
voorbeeld.

Verbetering van het welzijn wordt bij het verpleeghuis voorspeld door:
1.9 + .28 * procesonderhoud t.57 * het besluit. Ten opzichte van het ziekenhuis draagt het besluit bij het verpleeghuis dus . 57 bij aan de verbetering van het
welzijn. We zien dan dat de besluiten verplh, magst en pensf ten opzichte van het
besluit bij het ziekenhuis een positieve bijdrage leveren aan 'verbetering van
welzijn'. Deze drie besluiten blijken precies die besluiten te zijn waarvan wij het
resultaat als goed hebben beoordeeld. De overige besluiten dragen in mindere of
meerdere mate negatief bij aan het resultaat. Hoewel met de opname van het
specifieke besluit als predictor allerlei karakteristieken die gerelateerd zijn aan

dit specifieke besluit en de organisatie een rol kunnen spelen bij de verklaring,
veronderstellen we dat het met name de kenmerken van het besluit zef zijn die
hierbij van belang zijn. Uit paragraaf 7.1.3 bleek immers dat de resultaten goed
te verklaren zijn uit de specifieke veranderingen.
Tabel 7.5.4

Uitkomsten regressievergelijking (methode enter) waarbij de predictoren proces-

onderhoud en specifieke besluit (dummy) 'verbetering werkaspecten' voorspellen

significantie N R,

Predictoren

B

t

Constante (zknh)

2.06

16.01

.00

procesonderhoud

0.29

6.35

.00

-0.17

-1.35

.18

magst

0.46

3.13

.00

pensf

-0.02

-0.16

.88

druk3

0.03

.31

.76

distrl

0.02

.27

.79

distr2

-0.35

-3.39

.00

distr3

0.04

0.40

.69

ZUIV

330

.20

Tabel 7.5.4 laat zien dat procesonderhoud weer positief bijdraagt aan de voorspelling van de uitkomst. Het specifieke besluit draagt nu slechts in enkele gevallen bij aan de voorspelling van verbetering van de werkaspecten bezetting en
werksfeer. Het gaat dan om het besluit bij de magazijnstellingenfabrikant (magst)
(positieve bijdrage) en het besluit bij distributiecentrum2 (distr2) (negatieve
bijdrage). Wij achten het waarschijnlijk dat in beide gevallen de (positieve en
negatieve) bijdrage is toe te schrijven aan de veranderingen bij magst en distr2.
Het gaat hierbij om de volledige herbezetting bij magst en de nieuwe werkwijze,
de tijdsdruk en de bezetting bij de nieuwe roosters bij distr2.
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Samenvattend lijkt het erop dat procesonderhoud bijdraagt aan het resultaat,
maar dat de mate waarin dat gebeurt, afhankelijk is van de inhoud van het besluit
en/of de politieke geladenheid. Op grond van onze resultaten kan helaas geen
algemeen antwoord worden gegeven op de vraag in welke mate het om de' politieke geladenheid' van de kwestie gaat dan wel om de inhoud van het besluit.

7.6 Besluitvorming over arbeidstijdregelingen: wat is belangrijk voor een
goed resultaat?

Voor een goed resultaat van de besluitvorming lijken met name drie onderling
afhankelijke zaken van belang te zijn: de inhoud van het besluit, de afstemming
tussen proces en kwestie en het procesonderhoud, met name bij de minder politiek geladen kwesties.
De kwaliteit van het besluit, oftewel de kwaliteit van de specifieke veranderingen
die uiteindelijk worden ingevoerd, is van zeer groot belang voor de resultaten.
Aangezien het veelal om bedrijfstijdverlenging gaat waarbij de grondvorm van
het rooster verandert, betekent een verandering in het algemeen dat de inconvenienten zullen toenemen. De moeilijkheid bij het vinden van een oplossing is dan
ook gelegen in het vinden van een regeling waarbij de nadelen voor de medewerkers worden geminimaliseerd. Zoals we hebben gezien is dit niet al te makkelijk. Hoe strakker en vaster de bedrijfstijdkaders maar ook de overige randvoorwaarden worden neergezet, des te geringer is de speelruimte voor het vinden
van een goede oplossing. Slechts daar waar het mogelijk is om substantiele
tegenwaarde-maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld een kortere duur van
inconveniente diensten, of een vermindering van het aandeel inconveniente diensten, kan men er daadwerkelijk in slagen een goede oplossing voor alle partijen
te vinden. Naarmate er ook andere zaken worden veranderd, bijvoorbeeld in de
organisatie van de productie, wordt het bereiken van een goede oplossing moeilijker. Hierbij willen wij er op wijzen dat besluitvormers vaak geen goed beeld
hebben van de nadelen die de medewerkers ervaren. Dit belemmert het zoeken
naar een adequate oplossing. Hier komt nog bij dat het terrein van de arbeidstijden erg specialistisch is. Met name de hoogst leidinggevenden hebben dan ook
een beperkte visie op de consequenties van alternatieven, maar ook op de mogelijkheden voor alternatieve oplossingen. Dit alles zorgt ervoor dat de oplossing
die gevonden wordt altijd wel goed tegemoet komt aan de eisen van de organisatie, maar vaak nadelig uitpakt voor de medewerkers.
Verder lijkt ook de afstemming van het proces op de politieke geladenheid van
de kwestie van belang voor de mate waarin het resultaat tegemoet komt aan de
belangen van de medewerkers. Deze afstemming zou als indicator kunnen worden gezien voor de mate waarin tijdens het proces de belangentegenstellingen aan
bod komen. Meer aandacht voor de verschillen(le belangen komt in het proces
onder andere tot uiting in een langere duur, meer dynamiek, meer onderhandelingsruimte en meer variatie in de kwaliteit van informatie. Als niet voldoende
aandacht aan de belangentegenstellingen wordt gegeven, zal dit weerspiegeld
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worden in het resultaat: daardoor zullen met name de belangen van de organisatie worden behartigd.
De richting van de oplossing die wordt gekozen, maakt bijsturing van het proces
mogelijk. Wordt de angel uit een kwestie verwijderd, dan kan het proces simpeler worden en is het resultaat beter. Wordt de kwestie echter door de oplossingsrichting negatiever, dan doet zich het tegengestelde voor.

Tot slot draagt het procesonderhoud in retrospectie bij aan een goed resultaat.
Aangezien niet longitudinaal is gemeten, is het onduidelijk of de bijdrage van het
procesonderhoud aan het resultaat alleen retrospectief wordt geconstateerd, of
dat ook meer in het algemeen sprake is van een dergelijke bijdrage. De retrospectief positieve bijdrage van het procesonderhoud aan een goed resultaat doet
zich met name bij de minder politiek geladen kwesties voor. Bij de meer politiek
geladen kwesties bereikt men een goed resultaat niet alleen door veel aandacht
aan de aanpak van het proces te besteden. Zoals we hiervoor al gezegd hebben,
is juist in deze gevallen de kwaliteit van de inhoud van het besluit van belang.
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8

Conclusies, discussie en aanbevelingen

In dit afsluitende hoofdstuk gaan we na wat ons onderzoek nu eigenlijk heeft opgeleverd, maar allereerst resumeren we kort de uitkomsten van het onderzoek. We Keven

aan waarover atr-kwesties gaan, hoe ze verlopen en wat de resultaten hiervan zijn
(8.1). Aangezien we de contingentiebenadering als verklaringskader voor de besluitvor-

mingsprocessen en haar uitkomsten hebben gebruikt, komen we terug op de mogelijkheden en de beperkingen van de contingentiebenadering (8.2). Hierbij gaan we zowel

in op de contingentiebenadering in het algemeen als op het door ons gebruikte
Bradford-model. Het besluitvormingsresultaat hebben we in ons onderzoek niet alleen
aan de hand van het Bradford-model verklaard, maar ook aan de hand van het procesonderhoud en de inhoud van het besluit. We gaan daarom na wat uiteindelijk geconcludeerd kan worden over de determinanten van de kwaliteit van het besluitvormingsresultaat, de nieuwe atr (8.3). Hierna komen we op grond van onze bevindingen terug op
enkele aspecten van de methoden van onderzoek (8.4). Tot slot geven we op drie verschillende terreinen aanbevelingen. Op het terrein van contingentie-onderzoek gericht
op organisationele besluitvorming, op het terrein van onderzoek op het gebied van
arbeidstijdregelingen en op het terrein van de praktijk van bestuitvorming over atrkwesties (8.5).

8.1 Besluitvorming over arbeidstijdregelingen: de kwesties die spelen, het
procesverloop en het resultaat
We begonnen dit onderzoek met de vraag naar het verloop van besluitvormingsprocessen over atr-kwesties, de resultaten hiervan en de mogelijke relatie tussen
proces en resultaten. Voor de beantwoording van deze probleemstellingen is met
name aansluiting gezocht bij het Bradford-onderzoek (Hickson et al., 1986) en
het DIO-onderzoek (Heller et al., 1988), die beide uitgaan van een contingentiemodel van besluitvorming. Op de waarde van de door ons gekozen contingentiebenadering en de relaties tussen het proces en de uitkomsten gaan we in de volgende paragrafen in. Hier schetsen we eerst kort een beeld van de atr-kwesties,
het verloop van de besluitvormingsprocessen en de uitkomsten.
In dit onderzoek zijn belangrijke beslissingen over atr-en onderzocht. We hebben
geconstateerd dat dergelijke beslissingen genomen worden om te komen tot een
betere aansluiting van de productiecapaciteit of de dienstverlening op de vraag.
Bij het merendeel van de onderzochte beslissingen ging het om een bedrijfstijdverlenging. Dit impliceert meestal een verandering in de grondvorm van het
rooster en kan een vergroting van de risico's voor de gezondheid en het sociale
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welzijn bctekenen. Daarnaast zijn er vaak veranderingen in roosterkenmerken die
de invulling van het rooster bepalen, en andere veranderingen, zoals die in de
organisatie van de productie of in de apparatuur waarmee gewerkt wordt. Bij
belangrijke beslissingen over atr-kwesties gaat het dus om verschillende roosteren andere veranderingen.
De atr-kwesties die spelen, kunnen gekarakteriseerd worden in termen van 'gevolgrijk' zijn en 'politieke geladenheid'. Allereerst hebben we geconstateerd dat
de onderzochte atr-kwesties op tan uitzondering na, als
matig 'gevolgrijk' gety-

peerd kunnen worden. Dit betekent dat de kwesties een matig groot belang voor
de organisaties hebben. Het belang is dan, zoals het doel van het besluit ook al
aangeeft, met name gelegen in de kwaliteit en kwantiteit van de productie of
dienstverlening. Hiermee hebben de atr-besluiten ook invloed op de financi8le
positie van de organisatie. De besluiten over atr-kwesties hebben daarnaast een
behoorlijk afbreukrisico op het vlak van de tevredenheid en de motivatie van het
personeel.
Verder hebben we geconstateerd dat de onderzochte beslissingen sterk van elkaar
verschillen wat betreft hun 'politieke geladenheid', oftewel de belangentegenstellingen die de kwestie met zich meebrengt. Hierbij hebben we niet kunnen constateren dat de 'politieke geladenheid' afhangt van het type beslissing, het type
organisatie of de bedrijfstak. Wel lijkt de 'politieke geladenheid' samen te gaan
met de grootte van de organisatie. Laag 'politiek geladen' kwesties lijken zich
met name in kleine organisaties voor te doen, terwijl de hoog 'politiek geladen'
kwesties met name bij grote organisaties voorkomen. Belangrijke atr-kwesties
lijken dus matig gevolgrijk te zijn en kunnen varieren op politieke geladenheid.
In termen van het Bradford-onderzoek gaat het vrij vaak om kwesties die tussen
beheersbaar en explosief in liggen en niet, zoals Hickson et al. (1986) veronderstellen, om kwesties die tussen bekend en explosief in liggen.

Vervolgens wenden we ons tot het procesverloop. Dit hebben we allereerst in
kaart gebracht aan de hand van de variabelen uit het Bradford-onderzoek (Hickson et al., 1986). In ons onderzoek laat het besluitvormingsproces over atr-en
zich over het algemeen karakteriseren als een sterk gereguleerd proces dat gekenmerkt wordt door veel geformaliseerd overleg, matig informeel overleg, veel
informatiegebruik en redelijk veel ruimte voor onderhandeling, maar dan meestal
alleen wat betreft de invulling van het bedrijfstijdkader. Over die kaders zelf is
minder onderhandeling mogelijk. De besluitvorming verloopt doorgaans zonder
veel vertragingen, versnellingen, onderbrekingen of belemmeringen, maar kost
wel de nodige tijd. Het duurt gemiddeld anderhalf jaar voordat het besluit is
genomen en doorgevoerd.
Het procesverloop lijkt in de meeste gevallen samen te gaan met de politieke
geladenheid van de kwestie. Naarmate de kwesties meer politiek geladen worden, is er meer sprake is van informatiegebruik, meer overleg en iets meer dynamiek. Er kan, met andere woorden, worden geconcludeerd dat bij matig gevolgrijke kwesties 'politieke geladenheid', want dat zijn vrijwel alle kwesties in ons
onderzoek immers, samengaat met een omvangrijker en een minder vloeiend
verlopend proces. Deze resultaten ondersteunen in het algemeen de resultaten
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van het Bradford-onderzoek. Desalniettemin vinden we toch een verschil met het
Bradford-onderzoek dat aan nationale verschillen is toe te schrijven. In ons onderzoek vinden wij dat de politieke geladenheid van een kwestie ook samen gaat
met de mate van formeel overleg. De Nederlandse overlegcultuur zorgt voor een
sterke regulering van het besluitvormingsproces. Via het geformaliseerd overleg
worden belangentegenstellingen gereguleerd. Naarmate de politieke geladenheid
van een kwestie groter wordt, neemt daarom ook het formeel overleg toe.

Naast de omvang van het proces in termen van het Bradford-model, hebben we
ook gekeken naar variabelen die verwijzen naar het procesonderhoud. Hiermee
wordt gedoeld op de aandacht die gegeven wordt aan de wijze waarop het proces
wordt aangepakt. Het gaat dan om de informatievoorziening, de samenwerking,
de mate van participatie alsmede om de mate waarin de kennis en ervaring van
de medewerkers zijn benut en er motivatie voor de verandering is bereikt.
Bij de onderzochte besluitvormingsprocessen werden de informatievoorziening
en de mate van samenwerking door de medewerkers als redelijk goed
beschouwd. De mogelijkheid tot participatie en de mate waarin de kennis en
ervaring van de medewerkers zijn benut, werden door de medewerkers echter als
beperkt beooordeeld. De medewerkers waren in het algemeen dan ook maar
beperkt gemotiveerd voor de veranderingen.

Over het resultaat kan geconcludeerd worden dat de doelen over het algemeen
bereikt worden. De beoogde verbetering van de afstemming van de productie of
de dienstverlening op de vraag wordt inderdaad gerealiseerd. Hierbij wordt de
relevante wet- en regelgeving goed in het oog gehouden en wordt er over het
algemeen voor gezorgd dat de nieuwe atr even goed blijft aansluiten bij allerlei
werk- en bezettingseisen. De sleutelinformanten tonen zich dan ook tevreden met
het resultaat. De organisatiebelangen worden dus met de roosterveranderingen
behartigd. Dit kan niet geconcludeerd worden ten aanzien van de gezondheidsen welzijnsbelangen van de medewerkers. Zoals gezegd, leidt de besluitvorming
bij veel van de onderzochte beslissingen tot een bedrijfstijdverlenging en hiermee
tot een verandering in de grondvorm van het rooster. Tegen deze achtergrond is
het logisch dat de medewerkers in veel gevallen het nieuwe rooster bezwaarlijker
vinden dan het oude rooster en maar matig tevreden met de besluitvorming zijn.
Het nieuwe rooster wordt in een behoorlijk deel van de gevallen (bijna eenderde)
als een verslechtering voor de gezondheid en het sociale welzijn gezien. In
slechts twee gevallen betekent de roosterverandering ook voor de gezondheid en
het welzijn van de medewerkers een echte verbetering. Het lijkt dan ook niet
gemakkelijk de roosterveranderingen zodanig vorm te geven dat de negatieve
effecten beperkt gehouden wor(len. Nog veel moeilijker lijkt het te zijn de negatieve effecten om te zetten in een verbetering, de win-win situatie, die in de
prescriptieve literatuur zo wordt voorgestaan. Cruciaal hierbij lijkt de speelruimte te zijn die geboden wordt voor het nemen van substantiele tegenwaarde-maatregelen. De inconveniente diensten en roosterkenmerken |Uken niet minder inconvenient gemaakt te kunnen worden. De ongemakken kunnen echter wel beperkt worden door goede tegenwaarde-maatregelen zoals: de keuzemogelijkheid
te bieden om in het geheel af te zien van dergelijke inconveniente diensten, de
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inconveniente dienst zelf zo kort mogelijk te maken, de
looptijd van het rouster
met de inconveniente diensten te beperken of door het aandeel van de inconveniente diensten zo ver mogelijk terug te brengen. Arbeidstijdverkorting zorgt
voor het vergroten van de mogelijkheden hiervoor. Naarmate het beoogde
bedrijfstijdkader vaster ligt en de financiele middelen geringer zijn, wordt de speelruimte voor dergelijke maatregelen kleiner. De kans op verslechtering
van de
gezondheid en het sociale welzijn zal dan groter worden. Alleen als organisaties
zich hiervan voldoende bewust zijn, kunnen zij hierop sturen. De
enige casus
waarin men erin geslaagd is het bedrijfstijdkader te vergroten en samen te laten
gaan met een verbetering voor de medewerkers, illustreert dit. De directeur in
dit bedrijf is van mening dat niets zo belangrijk is als gemotiveerde, gezonde
medewerkers. Zij zorgen immers voor de geleverde productie. De beslissing
die
in deze organisatie is genomen, kostte dan ook veel geld. Zij leverde echter ook
veel geld op door onder andere een stijging van de productiviteit en het reduceren van de wervingskosten, aangezien toekomstig personeel zich vanzelf kwam
aanmelden.
Kortom, bij alle besluiten waarin sprake is van een verslechtering van het sociale
leven en/of de gezondheid, is sprake van negatieve veranderingen in de
grondvorm van het rooster die niet voldoende gecompenseerd worden door substantiele
tegenwaarde compensaties zoals we die bij de overige besluiten gezien hebben.
Ook kunnen deze negatieve roosterveranderingen niet voldoende beperkt worden
door het bieden van keuzemogelijkheden of door een beperking van de
looptijd
van het inconveniente rooster. In veel van deze gevallen doen zich
bovendien nog
andere organisatieveranderingen voor en is er vaak ook
sprake van een beperking
in de roosterautonomie. Dit alles zorgt ervoor dat de uiteindelijke roosterveran-

dering negatief uitpakt voor de beleving van de gezondheid en het sociale leven.

8.2

Het contingentieperspectief bij organisationele besluitvorming

In ons onderzoek hebben we met het Bradford-model een contingentiepers
pectief
gehanteerd. We bespreken daarom in deze paragraaf kort onze bevindingen met
dit perspectief. Daarna geven we aan wat op grond van onze bevindingen geconcludeerd kan worden over de contingentiebenadering bij organisationele besluitvorming in het algemeen en het Bradford-model in het bijzonder.

In hoofdstuk 3 zijn we nagegaan wat het contingentieperspectief bij organisationele besluitvorming kan inhouden. Hierin werd gesteld dat contingentie verwijst
naar de noodzaak van congruentie tussen proces- en contingentievariabelen voor
een goed resultaat. In OnS onderzoek gaat het om congruentie tussen het besluitvormingsproces en de besluitvormingskwestie. Voor een goed resultaat moet het
besluitvormingsproces rekening houden met de eisen, mogelijkheden en beperkingen die de kwestie stelt. Het door ons gebruikte Bradford-model geeft dan
meer specifiek aan dat het om de eisen gaat die de politieke geladenheid en de
complexiteit van de kwestie aan het proces stellen. Veel onderzoek beperkt zich
tot het onderzoeken van mogelijke congruentierelaties. Ook het Bradford-onderzoek heeft zich met name gericht op de congmentierelatie. Aangezien wij vinden
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dat er alleen sprake is van contingentie als de congruentierelatie in verband

wordt gebracht met

de uitkomsten, hebben we de congruentierelaties uit het
Bradford-model in verband gebracht met de uitkomsten van het besluitvormingsproces. Hiermee wordt aangegeven dat het voor een goed besluitvormingsresultaat nodig is dat tijdens het proces adequaat wordt omgegaan met de verschillende belangen en de complexiteit (technische moeilijkheid) die een kwestie met
zich meebrengt. Een goed resultaat wordt dan vanwege de congruentie tussen de
kwestie en het proces, gezien als een resultaat waarin de verschillende belangen
(goed) behartigd worden en waarbij de (technische) problemen zijn opgelost.
Binnen dit onderzoek hadden we vrijwel alleen te maken met besluiten die differentieerden op politieke geladenheid. Dit betekent dat ons onderzoek zich bij de
congruentie tussen kwestie en proces beperkt tot het omgaan met de politieke
geladenheid. Het goede resultaat wordt dan gezien in termen van het vinden van
een oplossing die tegemoet komt aan de verschillende belangen. Uit het Bradford-onderzoek kan afgeleid wor(len welk procesverloop congruent is met een
bepaalde kwestie. Het Bradford-model, dat op basis van het Bradford-onderzoek
is ontwikkeld, geeft echter niet precies aan waarom deze kenmerken nu eigenlijk
in verband moeten worden gebracht met de contingentievariabelen. Het model
constateert eigenlijk alleen dat een bepaald procesverloop wordt gevonden bij een
bepaalde mate van politiek geladenheid van de kwestie. We hebben dus als het
ware te maken met een soort 'black box'. Het probleem hiervan is dat er geen
inzicht ontstaat in de manier waarop via het proces rekening wordt gehouden met
de verschillende belangen. Een extra probleem is dat de kenmerken aan de hand
waarvan het proces wordt beschreven, veelal indirecte indicatoren zijn van hoe
er binnen het proces rekening wordt gehouden met de verschillende belangen.
Als bijvoorbeeld het overleg tijdens het proces toeneemt, wil dit nog niet zeggen
dat er in of door het overleg ook daadwerkelijk meer rekening wordt gehouden
met de verschillende belangen. De gevonden congruentierelatie geeft alleen aan
dat politieke geladenheid samengaat met meer overleg. Er zou echter ook zonder
veel overleg rekening kunnen worden gehouden met belangentegenstellingen.

In ons onderzoek zijn we nagegaan of de 'black box' relaties zoals die zijn afge-

leid uit het Bradford-model, eveneens zo gevonden worden. Wij vinden dan
inderdaad dat naarmate de politieke geladenheid van de kwestie groter wordt,
ook het proces omvangrijker wordt. We vinden echter ook enkele gevallen
waarin het proces het verwachte verloop niet laat zien. Vervolgens zijn wij nagegaan of voor een goed resultaat de gevonden congruentie noodzakelijk is. Hierbij
lijken in eerste instantie de processen die congruent zijn aan de kwestie, betere
resultaten op te leveren dan de processsen waarbij dit niet zo is. Bij nader onderzoek blijkt echter dat het voor het resultaat erg veel uitmaakt waarom het procesverloop niet congruent is. Daar waar het procesverloop niet congruent is omdat
de oplossingsrichting direct rekening houdt met de verschillende belangen, de
zogenaamde besluiten met een 'positief afwijkende' fit, beoordelen zowel de
medewerkers als de sleutelinformanten het resultaat als het beste voor de medewerkers. Het besluit komt in deze gevallen ook tegemoet aan allerlei eisen van
de organisatie. Het meest negatief worden de besluiten beoordeeld met een zogenaamde 'negatief afwijkende' fit. Dit zijn besluiten waarbij 6f te weinig aandacht
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is voor de ver schillende belangen Of de oplossingsrichting de belangentegenstellingen vergroot. De besluiten waarbij sprake is van de verwachte 'fit', krijgen
een betere beoordeling voor de gezondheid en het welzijn dan de besluiten waarbij sprake is van een 'negatief afwijkende' fit. Maar bij deze besluiten is toch
ook sprake van een verslechtering van de gezondheid en het sociale welzijn.
Deze resultaten lijken erop te wijzen dat het voor een goed resultaat inderdaad
belangrijk is dat rekening wordt gehouden met de verschillende belangen die een
kwestie met zich meebrengt. We zien dan dat dit het geval is wanneer via de
gekozen oplossingsrichting en in mindere mate, via het proces, hiermee rekening
wordt gehouden. Het is echter niet duidelijk hoe de proceselementen nu eigenlijk
precies gerelateerd zijn aan het omgaan met de verschillende belangen. Waarom
is het bijvoorbeeld nodig dat er veel informatie wordt verzameld of dat er veel
overleg is, en is dit echt wel nodig, of gaat het ook om iets anders? Er kan daarom alleen geconstateerd worden dat er sprake is van 'fit'. De theoretische onderbouwing die aangeeft via welke proceselementen op welke manier wordt omgegaan met de verschillende belangen, ontbreekt echter. Hierdoor biedt de 'fit'
constatering op zich weinig inzicht. We pleiten daarom voor een verdere theoretische uitwerking. Op grond van deze uitwerking zouden dan die procesindicatoren kunnen worden aangewezen waarlangs kan worden ingespeeld op de verschillende belangen. Dan kan duidelijk worden op welke manieren effectief kan
worden omgegaan met de verschillende belangen. Ons onderzoek biedt aanknopingspunten voor het verder uitwerken van de contingentierelaties. We constateerden dat een omvangrijk proces op zich nog weinig zegt over de mate waarin
men erin slaagt een oplossing te vinden waarin daadwerkelijk rekening wordt
gehouden met de verschillende belangen. Er zou moeten worden uitgewerkt
onder welke voorwaarden men tot een dergelijke oplossing is gekomen of kan
komen. We geven hiervan een voorbeeld. Om tot een oplossing te komen waarin
ook de belangen van de medewerkers verdisconteerd zijn, is het nodig dat er
informatie is over de behoeften, omstandigheden en voorkeuren van de medewerkers. Aan de hand van overleg kan dit bijvoorbeeld duidelijk worden, maar
dan wel overleg waarbij niet alleen de medewerkers overtuigd worden van bijvoorbeeld het belang van de verandering, maar waarbij ook serieus geluisterd
wordt naar wat de medewerkers inbrengen.

Tot nu toe hebben we ons geconcentreerd op het proces en hoe hierin tegemoet
kan worden gekomen aan de eisen van de kwestie zelf. We willen echter ook nog
ingaan op de aspecten van de kwestie. In ons onderzoek zijn we uitgegaan van de
aspecten 'politieke geladenheid' en 'gevolgrijk'. Hiermee gaat het, zoals we
hiervoor hebben aangegeven, om de eisen die de kwestie stelt aan het omgaan
met de verschillende belangen en het omgaan met de 'technische' complexiteit
van de kwestie. Opmerkelijk is echter dat hiernaar in het Bradford-onderzoek en
dus ook in ons onderzoek, hier niet direct, maar indirect gevraagd wordt. 'Politieke geladenheid' en 'gevolgrijk' zijn immers slechts als indirecte indicatoren
van de gestelde eisen op te vatten. Het zou vruchtbaarder kunnen zijn om de
constructen 'eisen die gesteld worden aan het omgaan met verschillende belangen' en 'eisen die gesteld worden aan het omgaan met de 'technische' complexiteit van de kwestie' direct te operationaliseren. Op deze manier zou de veronder230

stelde contingentierelatie beter kunnen worden onderzocht. Verder merken we op
dat 'politieke geladenheid' zoals dat hier geoperationaliseerd is, sterk verstrengeld is met het proces. Dit komt de theoretische en conceptuele helderheid niet
ten goede. Het is daarom ook vanuit deze invalshoek raadzaam dat nader wordt

gekeken naar de definiering en operationalisatie van dit begrip.

Al met al concluderen we dat de in het Bradford-model geconstateerde congruentierelaties te weinig inzicht bieden in de contingentie tussen het proces en de
kwestie. Ons onderzoek laat immers zien dat de congruentierelaties pas betekenis
krijgen als deze in verband worden gebracht met het resultaat. Dit betekent dat
niet alleen duidelijk moet worden gemaakt dat het proces moet worden afgestemd
op de eisen die een contingentievariabele stelt, maar dat ook uitgewerkt moet
worden waarom en hoe dit gedaan kan worden. Bovendien vragen we ons af of
de eisen die de kwestie stelt niet directer geoperationaliseerd zouden moeten
worden. Dit alles neemt niet weg dat we het model zeer behulpzaam vonden bij
de descriptie van de besluitvorming. Bovendien realiseren we ons dat juist het
gebruik van het model geleid heeft tot bovenstaande inzichten.
De contingentiebenadering is ook vandaag de dag nog bijzonder populair. Voor
een vruchtbaar gebruik hiervan zal de contingentierelatie echter theoretisch goed
gefundeerd moeten worden. Hiervoor moet allereerst duidelijk worden gemaakt
waarom een veronderstelde congruentie van belang is voor een goed resultaat.
Vervolgens dient nader gespecificeerd te worden hoe de veronderstelde congruentie bereikt kan worden. Dit betekent dat aangegeven moet worden op welke
manieren tegemoet kan worden gekomen aan de eisen of beperkingen die de
contingentievariabele aan de situatie oplegt. Bij dit alles is ook de inhoud van het
besluit van belang. Daarom vinden wij het belangrijk dat het proces samen met
de inhoud van de besluitvorming wordt onderzocht. Wij denken dat met de hierboven geschetste aanpak de contingentiebenadering meer betekenis krijgt en
inzicht kan bieden in besluitvorming en haar resultaat.

8.3

Het besluitvormingsresultaat en mogelijke determinanten

In dit onderzoek is verondersteld dat verschillende determinanten ten grondslag
kunnen liggen aan het besluitvormingsresultaat. Allereerst kan de inhoud van het
besluit op het resultaat van invloed zijn. Vervolgens kan ook de mate waarin het
proces tegemoet komt aan de verschillende belangen die met de kwestie gemoeid
zijn, op het resultaat van invloed zijn. Tot slot kan ook het procesonderhoud van
invloed zijn op de uitkomsten. Uit de bespreking van de resultaten lijkt elk van
de drie determinanten van invloed te zijn voor de beoordeling van het resultaat.
Zoals hierboven al werd aangegeven, is het voor het besluitvormingsresultaat
belangrijk dat het besluitvormingsproces tegemoet komt aan de belangentegenstellingen bij de kwestie. Verder is ook het procesonderhoud van belang voor een
goed besluitvormingsresultaat, met name bij kwesties die weinig politiek geladen
zijn. Tot slot is de inhoud van het besluit belangrijk. Alleen die besluiten waar
substantiele tegenwaarde-maatregelen worden genomen ter compensatie van de
ongemakken, worden als een verbetering gezien. De determinanten lijken niet
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aileen afzonderiijk van belang te zijn voor het resultaat, maar ziJn dat ook m
samenhang met elkaar. Hierbij lijkt de inhoud van het besluit een cruciale rol te
spelen. Zo hebben we gezien dat niet alleen via het proces, maar ook via de
inhoud tegemoet wordt gekomen aan de eisen van de kwestie. De twee casussen
waarbij dit het geval is, zijn beide matig politiek geladen. Het is daarom de
vraag of dit herdefinieren van de kwestie ook mogelijk is wanneer de politieke
geladenheid groot is. Dit zou nader onderzocht moeten worden. Verder kan de
vraag worden gesteld wat de relatie is tussen het procesonderhoud, de inhoud
van het besluit en de eisen van de kwestie. Het procesonderhoud lijkt een rol te
spelen bij het tegemoet komen aan de belangenverschillen. Opmerkelijk is echter
dat onze resultaten erop lijken te wijzen dat naarmate de politieke geladenheid
groter wordt, het procesonderhoud een kleinere rol speelt bij het tegemoet komen
aan de politiek geladenheid van de kwestie. Mogelijkerwijze is dan de inhoud
van het besluit en het proces belangrijker. Het gaat er dan met name om of men
in staat is een goede oplossing te vinden. Dit zijn echter speculaties. Verder
onderzoek naar de onderlinge relatie tussen deze variabelen is daarom nodig.

8.4 De methoden van onderzoek
In deze paragraaf brengen we aan de hand van onze bevindingen een aantal
punten op het gebied van de methoden van onderzoek onder de aandacht. We
beginnen met het gehanteerde perspectief en de verzamelde data. Daama gaan
we naar de vraag op welk(e) moment(en) de data verzameld moet worden en we
eindigen deze paragraaf met enkele algemene kanttekeningen en opmerkingen.
In hoofdstuk 3 hebben we aangegeven dat het perspectief van de contingentiebenadering aangeeft welk soort data nodig is. Wij zijn in ons onderzoek uitgegaan
van een zogenaamd intern perspectief. Hierbij gaat het om de perceptie van de
besluitvormers. We hebben in paragraaf 8.2 geconstateerd dat met de procesvariabelen uit het Bradford-onderzoek, eigenlijk niet wordt ingegaan op de vraag hoe
er tijdens het proces wordt ingegaan op de eisen van de kwestie. In ons onderzoek waarin we het Bradford-model volgen, worden allerlei proceskarakteristieken gemeten zonder dat bij de dataverzameling is nagegaan of en hoe die in
verband worden gebracht met de eisen van de kwestie. Bij de dataverzameling
zou juist hierop moeten worden ingegaan en niet alleen op de registratie van
proceskenmerken zoals de hoeveelheid overleg.
Als het gaat om de registratie of reconstructie van procesvariabelen, is het de
vraag in hoeverre deze aan de hand van sleutelinformanten in kaart moeten worden gebracht. Wij hebben gemerkt dat de sleutelinformanten individueel slecht in
staat zijn een betrouwbaar beeld te geven van procesvariabelen die een sterk
beroep doen op het geheugen, zoals de duur, het aantal informatiebronnen dat
gebruikt is, en het aantal vormen van overleg waar gebruik van is gemaakt. Dit
betekent dat dergelijke procesaspecten, zeker wanneer het om een ingewikkelder
proces gaat, niet betrouwbaar retrospectief gemeten kunnen worden als er maar
6dn of twee sleutelinformanten worden gebruikt. Reconstructie aan de hand van
meer bronnen, zowel documenten als gegevens van sleutelinformanten, lijkt dan
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meer op zijn plaats. Daar waar de onderzoekers het proces in de tijd volgen,
kunnen zij zelf deze gegevens bijhouden.
Bij het in kaart brengen van de dynamiek-variabelen vertragingen, onderbrekingen en belemmeringen doet zich een ander fenomeen voor. Veel sleutelinformanten in ons onderzoek calculeren hun oorspronkelijke verwachtingen in bij hun
beoordeling van deze variabelen. Wat er zo dus gemeten wordt, is een subjectieve interpretatie van een proceskenmerk dat relatief 'objectief' kan worden vastgesteld. Het is dan afhankelijk van wat men precies wil weten, een meer 'objectieve' of een meer 'subjectieve' weergave, of deze variabelen door de sleutelinformanten in kaart moeten worden gebracht of niet. In het Bradford-onderzoek
zijn deze variabelen ook door de sleutelinformanten in kaart gebracht. Wij weten
echter niet in hoeverre de sleutelinformanten hierin ook hun verwachtingen verdisconteerd hebben. Daarom kunnen we alleen zeggen dat in ons onderzoek
sleutelinformanten maar nauwelijks ervaren dat een politiek geladen kwestie
vertragingen, belemmeringen of onderbrekingen met zich mee brengt, terwijl
hiervan misschien meer 'objectief' gezien, weI sprake is.

Bij het in kaart brengen van besluitvormingsprocessen doet zich het probleem
voor wanneer er gemeten moet worden. Wij hebben retrospectief gemeten. Met

name bij het meten van de kenmerken van de kwestie is het de vraag of dit wel
zo gemeten moet worden. In theoretisch opzicht gaat het om hoe er met eisen
van de kwestie wordt omgegaan. In ons onderzoek hebben we de eisen van de
kwestie retrospectief en indirect aan de hand van de begrippen 'politieke geladenheid' en 'gevolgrijk' gemeten. Bovendien is de meting van sommige 'politieke geladenheid'-variabelen gekoppeld aan de procesgang. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij de variabele 'conflict'. In ons onderzoek gaat het dus om eisen die
achteraf, gezien de gang van zaken tijdens het proces, aan het proces gesteld
worden. Ons onderzoek zegt dus niets over de eisen zoals die bij aanvang van het
proces werden gezien. Dit is echter wel belangrijk, aangezien op die manier
meer inzicht wordt verkregen in zowel de voorwaarden voor het adequaat handelen van de besluitvormers als in hun besluitvormingsgedrag. Verder onderzoek
zou zich daarom niet alleen meer moeten richten op de eisen die de kwestie stelt,
maar ook op hoe de perceptie hiervan zich in de tijd ontwikkelt, vanaf de aanvang van het besluitvormingsproces tot het einde hiervan. Om een indruk te
krijgen van de mate waarin besluitvormers een goede inschatting maken van de
gestelde eisen zou daarnaast nagegaan kunnen worden hoe anderen, bijvoorbeeld
deskundigen of de medewerkers, de eisen van de kwestie beoordelen. Op basis
hiervan zouden de besluitvormers feed-back kunnen krijgen over de mate waarin
zij in staat zijn goede inschattingen te maken van de vereisten van de situatie.
Hierbij zou longitudinaal gemeten kunnen worden, maar ook retrospectief. In dit
laatste geval zou dan echter duidelijk moeten worden gevraagd naar de perceptie
van de eisen in de tijd.

Tot slot hebben we bij ons onderzoek nog een grote varieteit aan problemen
ondervonden bij de dataverzameling. Allereerst blijkt het niet altijd even makkelijk te zijn organisaties te vinden die voldoen aan de eisen die de onderzoeker
stelt en die ook bereid zijn mee te doen aan een omvangrijk onderzoek. In dit

233

lidil inoct er terdege rekening mee worden gehouden dat

de onderzochte casus-

sen niet

representatief zijn voor de gebruikelijke besluitvorming op het gebied
van atr-en. Zoals we al eerder opmerkten, lijkt er een tendens te zijn dat alleen
die organisaties meewerken waarbij de besluitvormers tevreden zijn over de
besluitvorming. Naarmate dit sterker het geval is, betekent dit dat we een minder
volledig beeld hebben over de besluitvorming over atr-en. Daarom zou ook
getracht moeten worden om onderzoek te doen dat juist gericht is op besluitvorming waarover men niet tevreden is. Het spreekt voor zich dat de realisatie van
dergelijk onderzoek niet eenvoudig zal zijn, maar alleen dan krijgen we meer
inzicht in de mate van (on)volledigheid van onderzoek als dat van ons.
Op nog een ander punt kent de representativiteit van ons onderzoek beperkingen.
Het gaat hierbij om het type besluiten dat is onderzocht. Ons onderzoek concentreert zich met name op atr-besluiten waarbij de bedrijfstijden worden uitgebreid.
Om na te gaan in hoeverre de besluitvorming over andere atr-besluiten afwijkt
van onze bevindingen, is onderzoek naar andere besluiten over atr-en nodig.
Het in het onderzoek betrekken van medewerkers is een moeizame aangelegenheid geweest. Niet alleen is de bereidheid hiertoe bij het hoogste kader gering,
maar ook is de bereidheid van de medewerkers zelf zeer gering. De uiteindelijk
soms wel erg kleine steekproef medewerkers maakt dat bij sommige casussen de
nodige onzekerheid bestaat over de representativiteit van de mening van de medewerkers. Hoewel we in de data zelf geen aanwijzingen hebben gevonden die
duiden op selectiviteit van de steekproef, blijven op dit punt toch de nodige
vraagtekens bestaan. Desondanks pleiten wij ervoor dat bij besluitvormingsonderzoek de mening van de medewerkers wordt meegenomen. Wij hebben laten
zien dat de medewerkers allerlei zaken vaak anders beoordelen dan de besluitvormers. Het is dan ook nodig dat verder wordt gekeken naar de achtergronden
en implicaties hiervan. Met name bij de beoordeling van aspecten van het besluitvormingsresultaat achten wij de mening van de medewerkers onmisbaar. Het
zijn immers de medewerkers die vaak direct in hun werk de implicaties van de
besluiten merken. Voor een goed totaalbeeld mag deze beoordeling dan ook niet
ontbreken.
Tot slot moet geconstateerd worden dat onderzoek naar belangrijke beslissingen
veel tijd kost, zeker als ook de besluitvormingsresultaten worden meegenomen.
Dit maakt longitudinaal onderzoek, dat wel veel inzicht hierin zou bieden, moeilijk. Zoals gezegd is het niet makkelijk om organisaties te vinden waar dergelijke
besluiten zich af (gaan) spelen en die ook medewerking willen verlenen aan
onderzoek. De acquisitie van organisaties neemt daarom veel tijd in beslag.
Vervolgens kosten de besluitvormingsprocessen zelf de nodige tijd. In 66n geval
duurde het besluitvormingsproces meer dan vier jaar. Dit alles maakt (longitudinaal) onderzoek naar deze processen niet eenvoudig. Toch is dergelijk onderzoek
onmisbaar voor een goed begrip van organisationele besluitvormingsprocessen.
Wij hopen daarom dat ondanks alle praktische problemen, toch (vervolg) onderzoek wordt gedaan.
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8.5 Aanbevelingen
Op grond van onze bevindingen zoals we ze in de vorige paragrafen hebben
weergegeven, hebben we tot slot enkele aanbevelingen geformuleerd. We beginnen met aanbevelingen voor onderzoekers die contingentie-onderzoek doen op
het gebied van besluitvorming.

• Vraag jezelf altijd af waarom congruentie voor een goed resultaat van belang
is.

• Bepaal op welke manieren eigenlijk tegemoet kan worden gekomen aan de
eisen, beperkingen of mogelijkheden die de contingentievariabele(n) met zich
mee brengen.

• Wanneer je onderzoek aansluit bij bevindingen uit congruentie-onderzoek
vraag je dan af waarom deze congruentie verwacht wordt, of er ook op andere
manieren kan worden ingespeeld op de contingentievariabele en waarom je de
congruentie van belang acht voor het resultaat.
• Betrek zowel het proces als de inhoud van het besluit in het onderzoek.
• Houd bij het operationaliseren van het besluitvormingsresultaat rekening met
de verschillende manieren waarop door de partijen tegen het resultaat kan
worden aangekeken.
• Bepaal om welke variabelen het eigenlijk draait en hoe die het beste geoperationaliseerd kunnen worden. Let hierbij op:

- het perspectief dat je wilt onderzoeken: gaat het om de percepties van de
besluitvormers of om een meer 'objectief' beeld;
- of je retrospectief danwel longitudinaal wilt en kum meten;
- of je binnen het geplande tijdsbestek je onderzoeksveld kunt krijgen;
- of je wel voldoende tijd en geld hebt om de data te verzamelen;
- mogelijkheden die zich voordoen bij het zoeken naar een onderzoeksveld.
Hoewel je ideaal gezien op zoek bent naar een bepaald onderzoeksveld
kunnen zich andere mogelijkheden voordoen, waarmee niet de oorspronkelijke maar wel andere voor jou relevante onderzoeksvragen te beantwoorden zijn. Wees daarom creatief in het benutten van deze mogelijkheden.

Om meer inzicht te krijgen in atr-en achten wij het noodzakelijk dat:
• Inzicht wordt verkregen in de consequenties van veranderingen op het gebied
van atr-en. Hiervoor is meer kennis over de (gezamenlijke) effecten van roosterkenmerken en veranderingen hierin nodig. Dit vereist gedegen evaluatieonderzoek van roosterveranderingen, waarbij een zo sterk mogelijk onderzoeksdesign wordt gebruikt, de interventies goed worden gedocumenteerd en
de resultaatvariabelen zorgvuldig worden geoperationaliseerd en in verband
zijn te brengen met de interventies. Hierbij is het belangrijk dat ook aandacht
wordt gegeven aan lange termijn effecten.
• Onderzoek wordt gedaan naar de voorkeuren van verschillende groepen medewerkers.
• Onderzoek wordt gedaan naar autonomie bij roosterveranderingen.
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Voor de praktijk geven we, tot slot, ook enkele aanbevelingen.
• Creeer speelruimte
wanneer het gaat om atr-en waarbij de bedrijfstijdkaders
vergroot moeten worden. Het gaat hierbij om financiele speelruimte, maar
ook om speelruimte wat betreft de bedrijfstijdkaders zelf en de invulling ervan. Alleen op deze manier kunnen substantiele tegenwaarde-maatregelen
worden genomen om de inconvenitnten te compenseren. Bedenk dat ook
autonomie belangrijk kan zijn bij roosterveranderingen.
• Inzicht in de atr-problematiek en de huidige situatie is noodzakelijk. Hierbij
gaat het niet alleen om kennis over de roosters, maar ook over de randvoorwaarden. We geven hiervan een voorbeeld. In het ziekenhuis werden allerlei
maatregelen genomen om de roosters gezonder te maken, waaronder 'vaste
roosters'. Aan de voorwaarde voor dergelijke roosters, voldoende bezetting,
wordt echter vaak niet voldaan. Het is dan de vraag of dergelijke roosters
nog wel zo gezond zijn.
• Het is belangrijk dat echt goed wordt nagegaan welke belangen er spelen.
Hiervoor is het nodig zorgvuldig na te gaan wat de medewerkers vinden en
waarom zij dit vinden. Ga er niet te snel van uit dat wel bekend is wat de
mening van de medewerkers is. We hebben in ons onderzoek gezien dat de
leiding zich vaak niet bewust is van onvrede over allerlei zaken. Peil daarom
zo goed mogelijk hoe men over de gang van zaken denkt.
• Zorg ervoor dat er tijdens het proces bekend is wat de meningen zijn. Alleen
dan kan hierop ingespeeld worden. Bedenk dat wat misschien door de besluitvormers als kleine misser wordt gezien, heel anders kan worden ervaren door
de medewerkers. Hierdoor kunnen kleine voorvallen soms nog jaren grote
gevolgen hebben.
• Hoe een kwestie in een organisatie wordt opgepakt, kan per organisatie verschillen. Het is belangrijk dat terdege aan een oplossing wordt gewerkt waarin ook echt rekening wordt gehouden met de belangen van de medewerkers.
Zoals ons onderzoek laat zien, wordt een win-win situatie misschien wel gepropageerd, maar is hier meestal weinig sprake van.
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Bijlage 1
Vragenlijst Sleutelinformanten
Besluitvormingsproces

1 Algemeen
a. Organisatie
b. Besluit
c. I)atum

d. Naam geinterviewde
e. Toenmalige functies geinterviewde

f. Afdeling(en)
g. Huidige functie geinterviewde

h. Afdeling
i. Grootte organisatie

j. Soort organisatie
k. CAO

j. Betrokken afd./onderdelen
m. Aantal betrokkenen
n. Aanleiding Mintzberg

2 Introductie
Allereerst wit ik u het doel van het interview vertellen. Wij doen onderzoek naar de wijze waarop een
arbeidstijdregeling binnen een organisatie tot stand komt. Hierbij gaan wij na hoe het besluitvormingsproces is verlopen. Onze aandacht gaal uit naar aspecten zoals tijdsduur, de betrokkenen, het
gebruik van informatie en de kwaliteit van het uiteindelijk ingevoerde besluit. Het dod van dit interview is dan ook informatie over deze aspecten te verzamelen en een nauwkeurig beeld k krijgen van
war er rondom het besluit heeD afgespeeld.
De informatie over de interviews verwerken wij in een rappon. Na afloop van het ortderzoek ontvangt
U een rapponage.

Voor de volledigheid benadrukken we dat u gegevens venrouwelijk worden behandeld. Uw antwoorden, die wij tijdens het interview op een scoringsformulier verwerken, zijn alleen ter inzage voor de
onderzoekers. Bovendien wordt in de rapportage alleen gesproken over groepen en niet over indivi
duen. Wij zorgen ervoor dat individuen met herkenbaar zijn
Het interview bestaat uit vier delen.
• Deel 1 betreft het algemene informatie over het besluitvormingsproces.
• Deel 2 gaat over het verloop van het besluitvormingsproces.
• Ded 3 gaat over de mensen die bij het besluit waren betrokken.
•

In Deel 4 vragen wij u de "oude" en
aantal criteria.

nieuwe" werktijdregeling te beoordelen aan de hand van een

Het interview bestaat zoals u weet uit Mee sessies van elk 1&11/2 uur. Als u gedurende het interview
vragen hebt, kunt u ze natuurlijk stellen.
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2.1 Dullr van het proces
De volgende vragen zijn bedoeld om een globaa! beeld van het besluiwormingsproces te krijgen.
Eerst zat ik een korte inteiding geven. Binnen het totale besluitvormingsproces onderscheiden we de
volgende fasen.
1 het begin ervan (deze is niet altijd duidelijk);

2 het zoeken naar mogelyke oplossingen en/of de uinverking hiervan:
3 de keuze en de toepassing van de gemaakte keuze:
4 de invoering van het uiteindelijke besluit.
In de volgende vragen gaan we na hoe volgens u het verloop is geweest.
(De hoofdgebeurtenissen en tijdsperiode op een kaartje schrijven.)
1 Wanneer werd er volgens u voor het eerst onofficieel gepraar of nagedacht over een
verandering
van de arbeidstijdregeling (incubatieperiode¥!
Wat was de aanleiding?
Welke gebeurtenissen markeren deze periode?

2 Wanneer werd het een onderwerp waarover een besluit moest worden genomen?
(Gebeurtenissen)
3

Wanneer begon men volgens u met het zoeken naar oplossingen? (Gebeurtenissen)

4 Wanneer is men volgens u tot de definitieve keuze van een nieuwe arbeidstijdregeling gekomen?
(Gebeurtenissen)

5 Wanneer is men volgens

u begonnen met de

invoering van de nieuwe arbeidstijdregeling?

(Gebeurtenissen)

6 Wanneer was volgens u de nieuwe arbeidstijdregeling ingevoerd? (Gebeurtenissen)
7 Hoe lang heeft volgens u de periode geduurd vanaf het moment dat het onderwerp aan de orde
werd gesteld tot de uiteindelijke keuze?
. maanden
. . . . jaar en .

8 Bij welke onderdelen in

de besluitvorming bent u betrokken (geweest)?
In we\ke hoedanigheid'! (respondent geen vragen stellen die expliciet over de andere fase gaan)

Fase 3

0 weI
0 wei
o wei

Fase 4

0 weI

Fase

1

Fase 2

0 niet
0 niet

0 niet
0 niet

2.2 Zeldzaamheid
9 Hoe vaak komt het voor dat er zich binnen
op het terrein van arbeidstijdregelingen ?

deze organisatie een vergelijkbaar probleem voordoet

. . . keer in d e. . . . . . . . jaar

Toelichting:

2.3 Verspreiding van de gevolgen
Een besluit zoals hier is genomen kan op verschillen<ie gebieden gevolgen hebben. Hierover gaan de
volgende vragen. Ik zat telkens het antwoord dat u geeft aankruisen.
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Voor vraag 10 Um vraag 28 en vraag 30 Um vraag 34 worden de volgende antwoordcategorietn
gehanteerd:

• helemaal niet (--)
• in geringe mate (-)
• in redelijke mate ( + /-)
• in hoge mate ( + )
• helemaal ( + + )
• absoluut geen idee

In hoeverre kon dit besluit (in het algemeen) de volgende zaken beInvloeden?
De winst: opbrengsten - (kosten + afschrijvingen).
1Ob Zo ja, in positieve of negatieve zin?
Kunt u dit toelichten?

10a

Het rendement op eigen vermogen (winst als percentage van het eigen vermogen).
1 lb Zo ja, in positieve of negatieve zin?
Kunt u dit toelichten?
11 a

De kwaliteit van producten/diensten.
12b Zo ja, in positieve of negatieve zin?
Kunt u dit toelichten?
12a

De hoeveelheid geproduceerde goederen of diensten.
13b Zo ja, in positieve of negatieve zin?
Kunt u dit toelichten?
13a

bij elkaar genomen.
14b Zo ja, in positieve of negatieve zin?
Kunt u dit toelichten?
14a De kosten

De afzet van goederen/diensten.
15b Zo ja, in positieve of negatieve zin?
Kunt u dit toelichten?
15a

16a De betrokkenheid van het personeel.

16b Zo ja, in positieve of negatieve zin?
Kunt u dit toelichten?

173 U persoonlijk.
17b Zo ja, in positieve of negatieve zin?
Kunt u dit toelichten?
18a Het beeld (imago) dat men buiten de organisatie heeft van de organisatie.
18b Zo ja, in positieve of negatieve zin?

Kunt u dit toelichten?
19a Het marktaandeel.

19b Zo ja, in positieve of negatieve zin?
Kunt u dit toelichten?

2.4 Ernst van de gevolgen
Wanneer een genomen besluit in de praktijk iet tot de gewenste doelen teidt, kan dit ernstige
gevolgen hebben. Deze gevolgen noemen we het zogenaamde afbreukrisico van het bestuit.

Stelt u zich voor dat het besluit dat was genomen, een verkeerd besluit was.
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Denkt 1 dan dat dat geve!gen zou hebben g:had op:
De korte termijn? Toelichting:
De lange termijn? Toelichting:

Welke gevolgen zou een verkeerd besluit uiteindelijk hebben gehad?
20

Hogere kosten.

21

Een vermindering van de motivatie van het personeel.

22

Verslechtering van de verhouding met de overheid.

23

Lagere kwaliteit van de producten of diensten.

24

Een vermindering van de tevredenheid van het personeel.

25 Verlaging van de productiviteit.
26 Verslechtering van de verhouding met de vakbonden.
27 Verslechtering van de verhouding met de werkgeversorganisaties.

28 Bedreiging van het voortbestaan van de organisatie.

2.5 Conseqenties voor andere besluiten
Een bestuit kan van invioed zijn op ander besluiten in die zin dat met het besluit al enigszins wordt
vastgelegd hoe andere besluiten zullen worden genomen.

29

Is het ATR-besluit van invloed op besluiten die daarna zijn of nog worden genomen?
Indien ja, kunt u aangeven op welk soon van besluiten het besluit van invloed is?

In welke mate zijn de volgende uitspraken op de situatie van toepassing?

30 Bij het besluit was gelet op eerdere beslissingen over ATR-en in andere
ondememingen/instellingen.
31

BU het besluit was gelet op eerdere beslissingen over ATR-en bin,ten de organisatie.

32

Bij latere bestissingen over AIR-en is/wordt stellig met dit besluit rekening gehouden.

33

Bij latere (strategische) beleidsbepalende, lange termijnbeslissingen buiten het terrein van
ATR-en is/wordt stellig met dit besluit rekening gehouden.

34

Bij latere tactische (organisatorische) beslissingen buiten het terrein van ATR-en is/wordt
stellig met dit besluit rekening gehouden.

3 Procesverloop
Het volgende gedeette gaat over het procesverloop. Het gaat hierbij om zaken als
vergaderfrequentie, eventuele vertragingen en geraadpleegde infonnatiebronnen.
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3.1

Vertragingen/ onderbrekingeW versnellingen

De volgende vragen gaan over eventuele versnellingen, vertragingen en onderbrekingen in het
besluitvormingsproces. Met een onderbreking bedoelen we stilstand van het proces.

Voor vraag 35 t/m vraag 52, vraag 57 Um 59, vraag 61,63,65 en 67 en vraag 68 Um 78
worden de volgende antwoordcategorieen gehanteerd:
• helemaal niet (--)
• in geringe mate (-)
• in redelijke mate ( + /-)
• in hoge mate ( + )

• helemaal ( + + )

• absoluut geen idee

In hoeverre was er in het algemeen sprake van
N. B.: Alleen die fasen waarbij de respondent betrokken is geweest. (zie vr. 8).

35 Vertragingen.

36 Versnellingen.
37 Onderbrekingen.
38

Als u nu denkt aan de verschillende fasen in het besluitvormingsproces (laat kaart zien), waar
deden zich de vertragingen voor?
Fase 1

Fase 2
Fase 3

Fase 4
39

Waar deden zich de versnellingen voor?
Fase 1

Fase 2
Fase 3
Fase 4

40

Waar deden zich de onderbrekingen voor?
Fase 1

Fase 2
Fase 3

Fase 4

3.2 Belemmeringen
Behalve vertragingen, versnellingen en onderbrekingen, kunnen zich in de loop van het proces ook
belemmeringen voordoen, bijvoorbeeld tegenwerkingen of tegengestelde opvaningen.

In hoeverre was er sprake van belemmeringen?

41

In het algemeen
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42a in tase 1

42b In fase 2

42c In fase 3
42d In fase 4

Was hier sprake van een belemmering in de vorm van:

43

Het bepalen van de volgorde van de te nemen stappen:
o. Algemeen
a. In fase 1

b. In fase 2

c. Infase 3

d. In fase 4

44 De coordinatie (besluitvormingsproces):
o. Algemeen
a. In fase 1
b. In fase 2
c. In fase 3
d. In fase 4

45 Wachten op een geschikt moment:
o. Algemeen
a. Infase 1

b. In fase 2
c. In fase 3
d. In fase 4

46

De tijdsplanning:
o. Algemeen
a. In fase 1

b. In fase 2
c. In fase 3

d. In fase 4
47

Het vinden van de juiste informatie voor de aanpak van problemen:
o. Algemeen
a. In fase 1
b. In fase 2
c. In fase 3

d. In fase 4
48

Het moeten oplossen van problemen die zich gaandeweg voordeden:
o. Algemeen
a. In fase 1
b. In fase 2
c. In fase 3

d. In fase 4
49 De beschikbaarheid van middelen:
o. Algemeen
a. In fase 1

b. In fase 2
c. In fase 3
d. In fase 4
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50

Het overwegen van standpunten, opvattingen en ideeen:
o. Algemeen
a. In fase 1
b. In fase 2
c. In fase 3

d. In fase 4

51 De weerstand binnen de organisatie:
o. Algemeen
a. In fase 1
b. In fase 2
c. Infase 3

d. In fase 4

52 De weerstand buiten de organisatie:
o. Algemeen
a. Infase 1

b. In fase 2
c. In fase 3
d. In fase 4

3.3 Formeel overIeg

Voordat een bestuit wordt genomen, heeft er doorgaans veelvuldig overleg plaatsgevonden. Te
denken valt (lan vergaderingen van het management, de medezeggenschapsorganen etc.
(N.B.: Alleen die fasen waarbij de respondent betrokken is geweest (zie vr. 8))

53 Welke verschillende overlegorganen waren in Fase

1

besluitvorming ingeschakeld? Hoe vaak vonden deze
vorm

(wijs aan op kaart) van de
vergaderingen plaats?

frequentie

.....keer per..........
.....keerper..........
keerper..........

.

..······.........

..... keer per..........
.....keer per.

54 Welke verschillende overlegorganen waren in Fase 2 (wijs aan op kaart) van de
besluitvorming ingeschakeld? Hoe vaak vonden deze vergaderingen plaats?
vorm

frequentie

..... keer per..........
..... keer per..........
keerper..........

.keer per .
..keerper......
55

Welke verschillende overlegorganen waren in Fase 3 (wijs aan op kaan) van de
besluitvorming ingeschakeld? Hoe vaak vonden deze vergaderingen plaats?
vorm

frequentie

...keer per..........
.

keerper..........

....keer per
keerper..........

..keer per..........
56 Welke verschillende overlegorganen waren in Fast 4 (wijs aan op kaart) van de
besluitvorming ingeschakeld? Hoe vaak vonden deze vergaderingen plaats?
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vorm

frequentle

.keer per..,.......
.....keer per..........
.....keerper..........
..keer per....
......
.....keerper..........
3.4

Informeel overleg

Zojuist sprake we over formele overlegvormen. De volgende uitspraken gaan over hoe vaak er in de
verschillende fasen ook buiten deze formele vergaderingen over het onderwerp werd gesproken.

In welke mate zijn de volgende uitspraken in het algemeen van toepassing?

57 In

de pauzes werd er veel over gesproken.

58

Ook

59

In gesprekken in ons bedrijf/onze
instelling kwam het onderwerp al gauw op de

buiten het werk werd er veel over
gesproken.

In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing op de Fase

57a In de pauzes

1

nieuwe ATR.

(geef aan op kaart)1

werd er veel over gesproken.

58a Ook buiten her werk werd er veel over gesproken.
59a In gesprekken in ons bedrijf/onze instelling kwam het
onderwerp al gauw op de nieuwe ATR.

In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing op de Fase 2 (geef aan op kaart)2

57b In de pauzes werd er veel over gesproken.
58b Ook buiten het werk werd er veel over gesproken.
59b In gesprekken in ons bedrijf/onze instelling kwam het onderwerp al gauw op de nieuwe ATR.

In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing op de Fase 3 (geef aan op kaart),

57c In de pauzes werd er veel over gesproken.
58c Ook buiten het werk werd er veel over gesproken.
59c In gesprekken in ons bedrijf/onze instelling kwam het
onderwerp al gauw op de nieuwe ATR.

In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing op de Fase 4 (geef aan op kaan)'1

57d In de pauzes

werd er veel over gesproken.

58d Ook buiten het werk werd er veel over gesproken.

59d In gesprekken in ons bedrijf/onze instelling kwam het
onderwerp al gauw op de nieuwe ATR.
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3.5

Het aantal verschillende informatiebronnen; de kwaliteit en toegankelijkheid van
informatie

De volgende vragen gaan over de informatie die bij het besluitvormingsproces is gebruikt. Allereerst
gaan we in op de bronnen van informatie en advies, die geraadpleegd zijn, in die periode (s) dat u
bij het proces betrokken was.

60 Waar werd in Fase 1 (geef aan op kaart) informatie enjof advies ingewonnen voor het
besluitvormingsproces (intern-extern, waarom daar, war voor)?
Bron 1

Bron 2

···

····· ····

erc.

61

Was het gemakkelijk om de informatie te achterhalen?
Bron 1
Bron 2
etc.

62 Waar werd in Fase 2 (geef aan op kaart) informatie en/of advies ingewonnen voor het
besluitvormingsproces (intern-extent, waarom daar, wat voor)?

Bronl
Bron 2
etc.

63 Was het gemakkelijk om de informatie
Bron l
Bron 2

te achterhalen?

·····

etc.

64 Waar werd in Fase 3 (geef aan op kaart) informatie eWof advies ingewonnen voor het
besluitvormingsproces (intern-extern, waarom daar, wat voor)7
Bron 1
Bron 2
etc.

65 Was het gemakkelijk om

de informatie te achterhalen?

Bron 1
Bron 2
etc.

66 Waar werd in Fase 4 (geef aan op kaart) informatie en/of advies ingewonnen voor het
besluitvormingsproces (intern-extem, waarom daar, wat voor)?
Bron 1
Bron 2
etc.

67 Was het gemakkelijk om de informatie te achterhalen?
Bron 1

Bron 2
etc.

Ik ga nu na in hoeverre bepaaide uitspraken op de situatie van toepassing zijn.

257

68 De kwaliteit van de f,hrui'*re informatie was

gced.

Hoe was dat in de verschillende fasen? gie kaan)
a. In fase 1

b. In fase 2
c. In fase 3

d. In fase 4
Toelichting:

69 Met

de verzamelde informatie konden vragen en
onzekerheden goed het hoofd worden

geboden.

Hoe was dat in de verschillende fasen? (Zie kaart)
a. In fase 1
b. In fase 2
c. In fase 3

d. In fase 4

Toelichting:

70 De kwaliteit van het advies was goed.
Hoe was dat in de verschillende fasen? IZie kaan)
a. In fase 1

b. In fase 2
c. In fase 3

d. In fase 4
Toelichting:

71 De ingewonnen informatie die gebruikt is, wisselde sterk in kwaliteit.
Hoe was dat in de verschillende fasen? (Zie kaart)
a. In fase 1

b. In fase 2
c. In fase 3
d. In fase 4

Toelichting:

72 De kwaliteit van de adviezen die t.b.v. het besluitvormingsproces werden gegeven, wisselde
sterk.

Hoe was dat in de verschillende fasen? (Zie kaan)
a. In fase 1
b. In fase 2
c. In fase 3
d. In fase 4

Toelichting:

73 De gegeven adviezen voldeden aan onze vraag.
Hoe was dat in de verschillende fasen? (Zie kaart)
a. In fase 1

b. In fase 2
c. In fase 3
d. In fase 4

Toelichting:

74 De informatie was beschikbaar uit de kennis en ervaring van de medewerkers.
Hoc was dat in de verschillende fasen? (Zie kaan)
a. In fase 1

b. In fase 2
c. In fase 3
d. In fase 4
Toelichting:
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75

De informatie moest worden verkregen aan de hand van documenten.
Hoe was dat in de verschillende fasen? (Ze kaan)
a. In fase 1

b. In fase 2
c.In fase 3

d. In fase 4
Toelichting:
De informatie moest worden verkregen aan de hand van onderzoeksresultaten.
Hoe was dat in de verschillende fasen? (Zie kaan)
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a. In fase 1

b. In fase 2
c. In fase 3

d. In fase 4
Toelichting:

77 De informatie moest buiten de organisatie worden gel(ocht.
Hoe was dat in de verschillende fasen? (Zie kaan)
a. In fase 1
b. In fase 2
c. In fase 3
d. In fase 4

Toelichting:
De informatie moest worden verkregen aan de hand van het combineren van gegevens uit
verschillende informatiebronnen.
Hoe was dat in de verschillende fasen? 02 kaan)

78

a. In fase 1

b. In fase 2
c. In fase 3
d. In fase 4
Toelichting

4 Betrokken

partijen; Diversiteit van de betrokken belangen (intern en extern)/ hoeveelheid

invloed

Bij een besluitvormingsproces zijn doorgaans verschillen(ie afdelingen of groepen betrokken van
zowel binnen als buiten de organisatie. Hierover gaan de volgende vragen.

Voor vraag 79 en 80 worden de volgende antwoordcategorieen gehanteerd:
• geen invloed(--)
• in geringe mate invloed (-)

• enigszins invloed ( + /-)

• veel invloed ( + )
• zeer veel invloed ( + + )

• absoluut geen idee

79

Welke groepen/afdelingen waren bij het besluitvormingsproces betrokken en in welke mate
hadden zil inv\oedl (intern-extern: zo nodig per fase apart)
Groep
a. Algemeen
b. In fase 1
c. Infase 2
d. In fase 3

e. In fase 4
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Groep.
a. Algemeen
b. In fase 1
c. In fase 2

d. In fase 3

e. In fase 4
etc.

80

In welke mate hebben de volgende groepen invloed gehad? (Algemeen en
evenmeel perfase)

Uitvoerend personeel
a. Algemeen
b. In fase 1
c. In fase 2
d. In fase 3
e. In fase 4

Lager kader/management
a. Algemeen
b. In fase 1

c. In fase 2

d. In fase 3
e. In fase 4
Middenkader/management
a. Algemeen
b. In fase 1
c. In fase 2
d. In fase 3

e. In fase 4

Hoger (lijn) kader/management
a. Algemeen
b. In fase 1

c. In fase 2
d. In fase 3

e. In fase 4
Staffunctionarissen
a. Algemeen
b. In fase 1

c. In fase 2

d. In fase 3
e. In fase 4

OR/dienstcommissie
a. Algemeen
b. In fase 1

c. In fase 2
d. In fase 3

e. In fase 4

4.1 De mate van onevenwichtigheid van de invloedsverdeling/de mate waarin de uitgeoefende
invioed tegenstrUdig is
De vorige vraag ging over de verschillende groepen die bij het bestuitvormingsproces betrokken zijn
en de grootte van hun invioed. Deze vragen gaan over de mate waarin de verschillende groepen of
afdetingen tegenstrijdige invloed uitoefenen
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Voor vraag 81 Um vraag 89 en vraag 94 t/m 100 worden de volgende antwoordcategorieen
gehanteerd:

• helemaal niet (--)
• in geringe mate (-)

• in redelijke mate (+/-)
• in hoge mate ( + )
• helemaal ( + + )

• absoluut geen idee

In hoeverre zijn de volgende uitspraken op de toenmalige situatie van toepassing?
De betrokken groepen..
81

stonden op 66n lyn wat betreft de richting van het te nemen besluit.
a. Algemeen
b. In fase 1
c. In fase 2

d. In fase 3
e. In fase 4

82

hadden over het algemeen eenzelfde opvatting over het besluit.
a. Algemeen
b. In fase 1
c. Infase 2

d. In fase 3
e. In fase 4
83

hadden over het algemeen eenzelfde opvatting over de te doorlopen procedure.
a. Algemeen
b. In fase 1
c. In fase 2

d. In fase 3
e. In fase 4

84 hadden over het algemeen eenzeifde opvatting over de te ondernemen acties.
a. Algemeen
b. In fase 1
c. In fase 2
d. In fase 3
e. In fase 4

4.2

Onderhandelingsruimte/hierarchisch niveau van autorisatie

Tijdens het bestuitvormingsproces varieert de ruimte die er voor andere ideeen en meningen bestaat
nogal eens. Hierover gaan de volgende vragen. Kunt u aangeven in hoeverre de volgende

uitspraken op het besluit over de ATR van toepassing warm?

85

Tudens het besluitvormingsproces in het aigemeen was er ruimte voor ideeen en meningen.

86

Infase 1 was er ruimte voor het overwegen van verschillende ATR-en.

87

Infase 2 was er ruimte voor het overwegen van andere ATR-en.

88

Infase 3 was er ruimte voor het overwegen van alternatieven.

89

Infase 4 was er ruimte voor onderhandeling over de manier waarop dat gebeurde.
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90 Hoe kwam het a,lkic:,/liet Fooiblel poor bet bebiuit lot stand,
0 door stemming
0 met beperkte onderlinge overeenstemming
0 met volledige ondertinge overeenstemming
0 het besluit werd opgelegd

91

Door wie is het uiteindelijke besluit genomen? Op welk niveau?

92

Hoe kwamen degenen die het uiteindelijke besluit hebben genomen tot dat besluit?
0 door stemming
0 met beperkte onderlinge overeenstemming
o met volledige onderlinge overeenstemming
o het besluit werd opgelegd

4.3 ConfUct en oplossingsmethode
In de loop van een besluitvormingsproces kunnen zich meningsverschillen of botsingen tussen
(groepen) personen voordoen. Hierover en over de manier waarop daarmee werd omgegaan, gaan
de volgen(ie vragen

93a Hoe vaak deden zich meningsverschillen voor?

0 vrijwel niet
0 af en toe
0 regelmatig
93b Tussen welke groepeWafdelingen?

93c Waarover?

In welke mate zijn de voigende uitspraken op de situatie van toepassing?

94 De onenigheid tussen

de afdelingen

of (groepen) mensen was over het algemeen groot

a. Algemeen
b. In fase 1

c. In fase 2
d. In fase 3

e. In fase 4
95

De onenigheid tussen de afdelingen of (groepen) mensen wisselde sterk in hevigheid
a. Algemeen
b. In fase 1
c. In fase 2
d. In fase 3

e. In fase 4

Hoe is met deze meningsverschillen omgegaan?
96

Het probleem ontlopen
a. Agemeen
b. In fase 1
c. In fase 2
d. In fase 3

e. In fase 4
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97

Toegeven

a. Algemeen
b. In fase 1

c. In fase 2
d. In fase 3

e. In fase 4
98

Compromis sluiten
a. Algemeen
b. In fase 1

c. In fase 2
d. In fase 3
e. In fase 4

99 Forceren
a. Algemeen
b. In fase 1

c. In fase 2
d. In fase 3

e. In fase 4

100 Probleem oplossen

a. Algemeen
b. In fase 1

c. In fase 2
d. In fase 3
e. In fase 4

5 Resultaten
Tot slot wil ik nog enkele vragen stellen over het resultaar van het bestuitvormingsproces.

5.1

Het benutten van kennis en vaardigheden

Allereerst willen we nagaan hoe tijdens het bestuitvormingsproces gebruik is gemaakt van de
inhoudelijke kennis, vaardigheden en ervaring van de medewerkers. (N. B.: Alleen die fasen waarbij
de respondent betrokken was.)

Voor vraag 101 t/m vraag 120, vraag 124 t/m vraag 127 en vraag 131 t/m vraag 184 worden
de volgende antwoordcategorieen gehanteerd:

• helemaal niet (--)
• in geringe mate (-)
• in redelijke mate ( + /-)
• in hoge mate ( + )

• helemaal (+ +)
• absoluut geen idee

In welke mate zijn de volgende uitspraken in het algemeen op de situatie van toepassing?
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At mci al villd ik dat er in het algemeen goed gebrulk
101

Is

gemaakt van:

de kennis en vaardigheden van het personeel.

102 de kennis en

vaardigheden van mijzelf.

103 de

ervaring van de medewerkers.

104 de

ervaring van mijzelf.

Fase ]

In welke mate zijn de volgende uitspraken op de situatie van toepassing?

Al met al vind ik dat er in fase 1 goed gebruik is gemaakt van:
105 de kennis en

vaardigheden van het personeel.

106 de kennis en vaardigheden van

mijzelf.

107 de

ervaring van de medewerkers.

108 de

ervaring van muzelf.

Fase 2

In welke mate zijn de volgende uitspraken op de situatie van toepassing?

Al met al vind ik dat er in fase 2 goed gebruik is gemaakt van:
109 de kennis en vaardigheden van het personeel.
110 de kennis en vaardigheden van
111

mijzelf.

de ervaring van de medewerkers.

112 de

ervaring van mijzelf.

Fase 3

In welke mate zijn de volgende uitspraken op de situatie van toepassing?

Al met al vind ik dat er in fase 3 goed gebruik is gemaakt van:
113 de kennis en vaardigheden van het personeel.

114 de kennis en vaardigheden van
115 de

ervaring van de medewerkers.

116 de ervaring van mijzelf.

264

mijzelf.

Fase 4

In welke mate zon de volgende uitspraken op de situatie van toepassing?

Al met al vind ik dat er in fase 4 goed gebruik

is gemaakt van:

117 de kennis en vaardigheden van het personeel.
118 de kennis en

vaardigheden van mijzelf.

119 de ervaring van de medewerkers.
120 de ervaring van

milzelf.

5.2 Oplossing van het probleem
Elk bestuit wordt met een bepaald doel genomen. In de volgende vragen komt aan de orde hoe het
besluitvormingsproces en het doet zich tot elkaar verhouden.
121 Wat was naar uw mening het doel of de doelen van het besluitvormingsproces bu de start van
het proces?
122 In hoeverre is dat doel tijdens het zoeken naar oplossingen/het ontwikkelen van alternatieven

veranderd?
123

In hoeverre vindt u dat het besluit zoals dat in de praktijk is gerealiseerd (het
geimplementeerde besluit) voldoet aan de hiervoor genoemde doelen?

In welke mate zijn de volgende uitspraken op de situatie van toepassing?
124 De (nieuwe, huidige)
125

ATR voldoet aan de eisen die waren gesteld.

De (nieuwe, huidige) ATR is slechts een tijdelijke oplossing voor onze problemen.

126 De (nieuwe,

huidige) ATR is een goede oplossing voor het probleem waar we mee zaten.

127 De (nieuwe,

huidige) ATR is een goede oplossing voor alle betrokkenen.

5.3 Tevredenheid
In de volgende vragen trachten we na te gaan in hoeverre het besluitvormingsproces naar
tevredenheid is gelopen.
Voor vraag 128 t/m vraag 130 worden de volgende antwoordcategorieen gehanteerd:
• zeer ontevreden (--)
• ontevreden (-)
• enigzsins tevreden ( +/-)

• tevreden( +)
• zeer tevreden ( + + )
• absoluut geen idee
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119 Hc: tevroden :a u.
a. in het algemeen met het besluitvormingsproces en als u dat apart bekijkt voor de fasen:
b. In fase 1

c. in fase 2

d. In fase 3
e. In fase 4
129 Hoe tevreden was u met het genomen besluit?
130 Hoe

tevreden was u met het besluit zoals dat uiteindelijk is ingevoerd?

5.4 De mate waarin de 'oude' en 'nieuwe' arbeidstijdregelingen voldoen aan externe en
interne randvoorwaarden

In hoeverre voldeed de oude- en voldoet de nieuwe ATR aan:
de arbeidswetgeving/relevante werktudenbesluiten

131 oude

156 nieuwe

de CAO
132 oude

157 nieuwe

In hoeverre sloot de oude- en sluit de nieuwe ATR aan bij:

het flexibiliseren van de bedrijfstijd
133 oude

158 nieuwe

het flexibiliseren van de individuele arbeidstijd
134 oude

159 nieuwe
de eisen van de kiant
135 oude

160 nieuwe
het standpunt van het hoger kader/management
136 oude

161 nieuwe
het standpunt van het middenkader/management
137 oude
162 nieuwe

het standpunt van het lager kader/management
138 oude

163 nieuwe
het standpunt van de OR
139 oude

164 nieuwe
het standpunt van de vakbonden
140 oude

165 nieuwe
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het standpunt van de medewerkers
141 oude

166 nieuwe
het werkaanbod
142 oude

167 nieuwe
In hoeverre was de oude- en de nieuwe ATR afgestemd op:

de mogelijkheden van de toeleveringsbedrijven
143 oude

168 nieuwe
de duur van het produktieproces
144 oude

169 nieuwe
de onderbreekbaarheid van het produktieproces
145 oude

170 nieuwe
een optimale benutting van machines/apparatuur
146 oude

171 nieuwe
de aard van het werk
147 oude

172 nieuwe

In hoeverre was de oude- en de nieuwe ATR afgestemd op:
overdraagbaarheid van het werk
148 oude

173 nieuwe
de inzetbaarheid van personeel
149 oude

174 nieuwe
tijd nodig voor taakopdracht
150 oude

175 nieuwe
cursussen en opleiding
151 oude

176 nieuwe
vervoersmogelijkheden van en naar het werk
152 oude

177 nieuwe
de kantinefaciliteiten
153 oude

178 nieuwe
het werkoverleg
154 oude

179 nieuwe
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u#' pcL:Dillijkc *cilsen
155 oude

180 nieuwe

In hoeverre vindt u het bestuitvormingsproces

181 1ngrijpend.

182 Complex.
183

Politiek geladen.

184 Strategisch.
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Bijlage 2
Vragenlijst Betrokkenen
Besluitvormingsproces

Inleiding

De Katholieke Universiteit Brabant doet onderzoek naar hoe besluitvorming over roosterveranderingen verloopt. Ook binnen uw organisatie doen wij hier onderzoek naar. Her gaat hierbij
om de roosterveranderingen in het kader van het ****-project.
Omdat u direct te maken hebt gehad met dit besluit willen wij u hierover een aantal vragen stellen.
Wij hopen op deze manier een beetd te krijgen van de mening van de medewerkers ztlf over het
besluit. Omdat het bestuit betrekking hed op uw werktijden, vinden wij her betangrijk dat u deze
vragenlijst invult.
De onderzoekers smart garant voor de vertrouwelijke behandeting van uw gegevens. De wijze waarop

u persoonlijk deze vragentijst heeft ingevuld, zal dus nooit aan de organisatie zelf of elders buiten de

Universiteit bekend worden gemaakt. Wij rapporteren alleen over groepen en zorgen ervoor dat
individuen nooit herkenbaar zijn. Hoe u de vragen invult word dus nooit bekend.
De vragen treft u aan op de volgende bladzijden. Bovenaan de pagina kunt u lezen waar de vragen
over gaan. Bij de vragen kunt u bijna altijd kiezen uit vaste antwoorden. Het is de bedoeting dat u het

rondje aankruist voor het antwoord dat u wilt Keven. Kruist u per keer un en niet meer dan un
antwoord aan.

VOORBEELD 1
Hee u een fiets?
o ja

o nee

U heeft een fiets en kruist dus her rondje aan dat hoon bij het antwoord 'ja'.

VOORBEELD 2
Ik houd van oliebollen:
Helemaat niet (--)
In geringe mate (-)

In redelijke mate(+ /-)
In hoge mate (+)

Helemaal (+ +)
Absoluut geen idee

Std dat u oliebollen heel erg lekker vindL dan kiest u het antwoord 'helemaal'. Wanneer u echter
niet van oliebollen houdt, kiest u het anrwoord 'helemaal niet'

Wanneer u niet echt van oliebollen houdt, maar ze ook niet vies vindt, kiest u voor het antwoord 'in
redelijke mate'
Bij de meeste vragen willen we u persoonlijke mening weten. Kruist u dan het rondje aan dat het
beste u mening weergeeft. Bij sommige vragen moet u het antwoord zelf opschrijven. Doet u dat op
de stippellijn die naast de betrefIende vraag staat.
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VOORREE.I.D 3
in welke plaats woont u?
Als u bijvoorbeeld in 's Herrogenbosch woont, schrijft u dat op de stippellijn

Het kan natuurlijk voorkomen dat er vragen zijn waarvan u denkt; 'Mijn antwoord staat er niet echt
tussen.'. Slaat u die vragen niet over, maar kiest u het antwoord dat het dichist komt bij war u
werkelijk vindi.

Voor de meeste vragen geldt, dat er geen goede offoute antwoorden mogelijk zijn.
Het enige juiste antwoord is dat antwoord, dat het beste weergeeft wat u er zelf van vindt. En dat
kan natuurlijk best voor iedereen wat anders zijn

Wij willen u met nadruk verzoeken om alle vragen te beantwoorden, omdat wij een volledig beeld
witten krijgen van u mening.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u ons op onderstaand telefoonnummer bereiken.
Alvast hartelijk dank voor de medewerking!
Namens de onderzoekers,

Drs. Julie Ng-A-Tham
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Achtergrondgegevens
1 Op welke afdeling werkte u toen het besluit speelde om de oude roosters te veranderen?

2 Wat was toen uw functie?
3 Wat was toen uw leeftijd?

... .......jaar

4 Bent u man of vrouw?
o man
o vrouw

5 Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?
o
lager onderwijs
o
lager beroepsonderwijs (LTS, LEAO, e.d.)

MAVO (ALLEMAAL)

o

o HAVO
o VWO (HBS, Atheneum, Gymnasium)
middelbaar beroepsonderwijs (MBO-V, MTS, e.d.)
hoger beroepsonderwijs (HTS, HBO-V, e.d.)
Universiteit
"""""".

o
o
o
o

andere diploma's, n.1.

De volgende vragen gaan over het bestuitvormingsproces dat zich enige tijd geteden heeft
afgespeeld. Dir bestuit heeft geleid tot de huidige roosters.

Voor vraag 6 t/m vraag 12, vraag 14 t/m vraag 22, vraag 37 t/m vraag 58 en vraag 60 worden
de volgende antwoordcategorieen gehanteerd:
• helemaal niet (--)
• in geringe mate (-)
• in redelijke mate ( + /-)
• in hoge mate ( + )

• helemaal (+ +)
• absoluut geen idee

Voordat er een roosterverandering plaatsvindt wordt er onderling over gepraat.
In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing geweest op het besluit dat heeft geleid tot
het huidige rooster?

6 In
7

de pauzes werd er veel over gepraat.

Ook

buiten het werk werd er veel over gepraat.

8 In gesprekken in ons bedrijf/onze instelling kwam het onderwerp al gauw op de nieuwe roosters.

In hoeverre zijn de volgende uitspraken op de situatie van toepassing?

9 Voor het besluil werd genomen heeft onze afdeling/groep advies en/of informatie gegeven.
10 Onie afdeling/groep heeft tijdens de invoering van het besluit advies en/of informatie gegeven
over hoe het beter zou kunnen.

11 Tijdens het gehele bestuitvormingsproces was er ruimte voor ideeen en meningen.
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12

Bii de invoering van de werktijden •ras er ruim:c, oor oi·ideiliaildelitig over de inanier waarop

dat gebeurde.

Voor vraag 13 worden de volgende antwoordcategorieen gehanteerd:
•Geen invloed (--)
• in geringe mateinvloed (-)

• Enigszins invloed(+/-)

• veel invloed ( +)
• Zeer veel invloed helemaal (+ +)
• absoluut geen idee

13

Hoeveel invloed had elk van de onderstaande groepen op het besluit om van het oude rooster
naar het huidige rooster over te gaan?
Op de stippellijnen bij g. en h, kunt u eventueel nog met genoemde andere betrokken groepen
opschrijven en hun invloed (rechts van stippellijn) aangeven.

a. Directie
b. Produktieleiders / M.T.
c. OR

d. O.C. Geldermalsen
e. Uw eigen afdeling
f. Ploegchefs
g. Personeelszaken

h. Groep.
e. Groep..
14

..,,.,,....

Hieronder staan een aantal uitspraken over de groepen/partijen die betrokken zijn geweest bij
het besluitvormingsproces (zie vraag 13). Wilt u aangeven in hoeverre de onderstaande
uitspraken van toepassing zijn?
a. Men ging open met elkaar om.
b. Men vertrouwde elkaar.
c. Men benaaerde elkaar direct.
d. Men probeerde elkaar te ontlopen.
e. Men probeerde elkaar te begrijpen.
f. Alle betrokken partijen hadden met betrekking tot de roosterverandering hetzelfde doel voor
ogen.

In de loop van ha besluitvormingsproces kunnen zich meningsverschillen of botsingen tussen

(groepen) personen voordoen. Hierover en over de manier waarop daarmee werd omgeg(lan, gaan
de volgen(ie vragen.

In hoeverre zijn de volgende vragen op de situatie van toepassing?

15 Tijdens het besluitvormingsproces deden zich vaak meningsverschillen voor tussen (groepen)
mensen.

16

De onenigheid tussen afdelingen of (groepen) mensen was over het algemeen groot.

17 Bij de invoering van het huidige rooster botsen de meningen van (groepen) mensen vaak.
18

De onenigheid tussen afdelingen of (groepen) mensen wisselde sterk in hevigheid.

19 Indien er sprake was van meningsverschillen hoe werd hiermee omgegaan?
a. Het probleem ontlopen
b. Toegeven

c. Compromis sluiten

d. Forceren
e. Probleem oplossen
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20 In welke mate vindt u dat er bij de besluitvorming gebruik is gemaakt van:
a. De kennis en vaardigheden van de medewerkers.
b. Uw kennis en vaardigheden.
c. De ervaring van de medewerkers.
d. Uw ervaring.

21

In welke mate vindt u dat er bij de invoering van het besluit toen het nieuwe rooster is
ingevoerd gebruik is gemaakt van:
a. De kennis en vaardigheden van de medewerkers.
b. Uw kennis en vaardigheden.
c. De ervaring van de medewerkers.

d. Uw ervaring.
Hieronder volgen een aantal stellingen. In welke mate bent u het met deze eens?
a. Het huidige rooster voldoet aan de gestelde eisen.
b. Het huidige rooster is slechts een tildelijke oplossing voor de problemen.
c. Het huidige rooster is een goede oplossing voor de problemen.
d. Het huidige rooster is een goede oplossing voor alle betrokkenen

22

Voor vraag 23 worden de volgende antwoordcategorieen gehanteerd:
• Zeer ontevreden (--)
• Ontevreden (-)
• Enigszins tevreden ( +/-)
• Tevreden ( + )
•Zeertevreden(++)
• absoluut geen idee
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Hoe tevreden bent u met:
a. Het verloop van het besluitvormingsproces.

b. Het besluit.
c. De invoering van het besluit.
d. Het huidige rooster in het algemeen.

24 Geef met punten van 1 (niet bezwaarlijk) tot 100 (zeer bezwaarlijk) aan hoe bezwaarlijk u het
oude rooster vond en hoe bezwaarlijk u het huidige rooster vindt.
Het gaat hierbij om de bezwaarlijkheid in het algemeen, de bezwaarlijkheid met het oog op uw
sociale leven en de bezwaarlijkheid met het oog op uw gezondheid.
Bezwaarlijkheid
in het algemeen
met het oog op mijn sociale leven
met het oog op mijn gezondheid

oude rooster
punten

nieuwe huidige rooster
..... punten

..... punten

punten

.. punten

..... punten

(1 = niet bezwaarlijk; 100= :eer bezwaarlijk)

Hieronder vragen wij u nogmaals de oude situatie met de huidige te vergelijken. Kunt u aangeven of
het huidige rooster beter of slechter is dan het oude rooster op de volgende punten?

Voor vraag 25 Um vraag 36 worden de volgende antwoordcategorie8n gehanteerd:
• Veel slechter (--)
• Slechter (-)

• Hetzelfde (+/-)
• Beter ( + )

•Veelbeter(++)
• absoluut geen idee
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25

Her huidige rnoster k met betrekking toi *ci #crk

26

Het huidige rooster is voor mijn sociale leven

27 In het huidige rooster is

de sfeer binnen de groep

28 In het huidige rooster is

de bezetting

29

Het huidige rooster is voor mijn gezondheid

30

In het huidige rooster gaat het overdragen van werk

31

In het huidige rooster is de indeling van vrije tijd

32

Het huidige rooster is voor mijn gezinsleven

33 In het huidige rooster zijn

de vervoersmogelijkheden van en naar het werk

34 In het huidige rooster is

de pauze indeling

35 In het huidige rooster is

de werkdruk

36 In het huidige rooster is mijn takenpakket

NB. In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing op de periode voordat het
uiteindelijke besluit werd genomen?

37 Ik stond achter
38

de roosterverandering.

Mijn collega's waren

39 Ik

te spreken over het oude rooster.

had vertrouwen in de plannen voor het huidige rooster.

40 Het oude rooster was aan verbetering toe.
41 Ik had liever het oude rooster behouden.
42

Mijn collega' s waren te spreken over

de plannen voor het huidige rooster.

43 Ik had zin om in het nieuwe rooster te gaan werken.

44 Men was enthousiast over
45

de voorgestelde veranderingen.

Wij wisten welke eisen de organisatie aan het rooster stelde.

46 Tijdens het besluitvormingsproces werden wij op de hoogte gehouden van de plannen rond de
roosterverandering.

In welke mate zijn de volgende uitspraken op u van toepassing geweest tudens het gehele
besluitvormingsproces?
47 Gedurende het gehele besluitvormingsproces wist ik wat de bedoeling was.

48 Op de afdeling wisten wij waarom
49

de roosterverandering was.

Wij werden schriftelijk geknformeerd over

de resultaten van de

50 Het doel van het besluitvormingsproces was ons bekend.
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roosterverandering.

51

Ik werd op de hoogte gehouden over het verloop van de invoering van de nieuwe roosters.

52

In een groepsbijeenkomst zijn de resultaten van de roosterverandering besproken.

53 Wu werden ingelicht over het succes van het besluit.
54 Ik werd op tijd geinformeerd over de plannen rond de roosterverandering

55 Toen de nieuwe roosters werden ingevoerd wisten we waar we aan toe waren.
56 Tudens her hele besluitvormingsproces was de kwalitea van de informatie

goed.

de hoogte gehouden van de gang van zaken rond de roosterverandering.

57

Wij werden op

58

Wij werden ingelicht waarom uiteindelijk voor het huidige rooster werd gekozen.

59

Wat was volgens u het doel van de roosterverandering?

60 In welke mate zijn de volgende uitspraken op u van toepassing?
a. Deze week gebruik ik vrije dagen vooral om bij te komen
b. Deze week wordt er, op een gewone werkdag veel van mij geeist
c. Deze week heb ik wanneer ik van mijn werk thuis kom, geen puf meer om iets anders te
doen

d.
e.
f.
g.
h.

Deze week laat mun werk geen rust pauze toe
Deze week ben ik, als ik aan het werk moet, uitgerust van de vorige werkdag
Deze week zijn er tijdens mijn werk mogelijkheden om af en toe te rusten
Deze week kan ik tegen het einde van de dienst mijn aandacht even goed bij het werk
houden als aan het begin van de dienst
Deze week valt het werk me tegen het einde van de dienstperiode steeds zwaarder

Voor vraag 61 worden de volgende antwoordcategorieen gehanteerd:
• Ja

• Nee
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Omdat het rooster van invloed is op de gezondheid willen we u nog enkele vragen hierover
stellen.

a. Is uw eetlust minder dan u normaal acht?
b. Heeft u vaak een vieze of zoetige smaak in uw mond?
c. Is u maag nogal eens van streek?
d. Is uw neus regelmatig verstopt?
e. Heeft u vaak een gevoel van moeheid?
f Voelt u zich nogal eens slaperig of suf?
g. Voelt u zich nogal eens rusteloos?
h. Staat u in de regel moe en niet uitgerust op?
i. Voelt u zich sneller moe dan u normaal acht?
j. Valt u, als u thuis bent, gauw van vermoeidheid in slaap?
k. Heeft u last van zwakke of pijnlijke voeten?
62

Hoeveel moeite had u met het invullen van de vragenlijst?
o Geen moeite.

o Een beetje moeite.
o Redelijk veel moeite, maar ik kon het alleen invullen.
o Redelijk veel moeite, ik had af en toe hulp nodig.
o Ik heb voor het invullen van de hele vragenlijst hulp nodig gehad.
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Samenvatting

Het onderzoek waarvan we hier verslag doen, gaat over besluitvormingsprocessen in arbeidsorganisaties die hebben geleid tot veranderingen in arbeidstijdregelingen (atr-en). Atr-en geven aan wie, wanneer, waar arbeid verricht. Zij zijn
van belang voor zowel de organisatie als de medewerkers; voor de organisatie
omdat atr-en de inzet van arbeid bepalen, en voor de medewerkers omdat atr-en
de tijden bepalen waarop men werkt en vrij heeft.
Over het verloop van de besluitvorming over atr-en is in de literatuur weinig
bekend. Daarom wilden wij nagaan hoe dergelijke besluitvormingsprocessen
verlopen, welke uitkomsten ze hebben en in hoeverre deze uitkomsten zijn te
relateren aan het procesverloop.
Om deze vragen te onderzoeken hebben we aansluiting gezocht bij de theorievorming op gebied van de organisationele besluitvorming in het algemeen. Aangezien 66n van onze vragen zich richt op het resultaat van de besluitvorming in
relatie tot het proces, viel ons oog op de contingentiebenadering van besluitvorming. Binnen deze benadering wordt ervan uitgegaan dat het besluitvormingsproces tot goede uitkomsten leidt als het besluitvormingsproces is afgestemd op de
eisen die door de zogenaamde contingentievariabelen aan het proces worden
gesteld, oftewel wanneer er sprake is van congruentie tussen het proces en de
contingentievariabelen. De contingentiebenadering gaat dus uit van een conditioneel perspectief: afhankelijk van de mate waarin het proces aan de eisen tegemoet komt (congruentie), zal het resultaat beter of slechter zijn. Ons onderzoek
sluit aan bij 66n van de meer omvangrijke contingentie-onderzoeken naar het
verloop van besluitvormingsprocessen, het Bradford-onderzoek (Hickson et al.,
1986). Het in het Bradford-onderzoek gebruikte model van besluitvorming, het
Bradford-model, gaat ervan uit dat de manier waarop het besluitvormingsproces
verloopt afhankelijk is van de eisen die gesteld worden door de contingentievariabele 'type kwestie' die op tafel ligt. Hierbij gaat het om het type kwestie in
termen van haar 'politieke geladenheid' en 'complexiteit'. In het Bradford-onderzoek worden drie verschillende kwesties gevonden die elk samengaan met een
bepaald procesverloop. Hoewel het Bradford-model wel uit gaat van een verband
tussen het proces en de uitkomsten, blijft dit onderdeel dat wij essentieel achten
voor een contingentiemodel, in het Bradford-onderzoek onderbelicht. In ons
onderzoeksmodel dat gebaseerd is op het Bradford-model, werken we daarom de
relatie tussen het proces en een aantal uitkomsten van het proces verder uit.
Daarbij hebben we het Bradford-model aangevuld met andere procesvariabelen
waarvan wij denken dat zij ook van belang zijn voor de uitkomsten van het proces. Het gaat hierbij om variabelen uit het D(ecisions) I(n) 0(rganizations) model
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(DIO-model) van Heller et al. (1988) waarm de relatie tussen uitkomsten van het
besluitvormingsproces en kenmerken van het besluitvormingsproces centraal
staat. Deze aspecten worden genoemd in de literatuur over veranderingen in atren en worden daarin als essentieel gezien voor goede uitkomsten. Het gaat hierbij om variabelen die verwijzen naar de aandacht die tijdens het proces besteed
wordt aan de wijze waarop het proces wordt aangepakt, de zogenaamde procesonderhoud variabelen.
In het door ons geconstrueerde onderzoeksmodel wordt het besluitvormingsproces dus verklaard door de kwestie die Op tafel ligt en worden de uitkomsten van
het besluitvormingsproces door het procesverloop (in termen van het Bradfordmodel) en het procesonderhoud bepaald.

Het onderzoek vond plaats in 13 organisaties, waar we 17 besluitvormingsprocessen over het veranderen van atr-en hebben onderzocht. Het ging hierbij om
belangrijke veranderingen op gebied van atr-en die ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd. De organisaties waren divers van aard. Er waren zowel profit als nonprofit organisaties bij en ook qua grootte verschilden de organisaties, namelijk
van zeer klein (minder dan 20 medewerkers) tot groot (meer dan 500 medewerkers).

Om het besluitvormingsproces (de variabelen uit het Bradford-model) in kaart te
brengen, zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met diegenen die nauw
bij het besluitvormingsproces betrokken waren, de zogenaamde sleutelinformanten. Verder is hiervoor ook schriftelijk materiaal bestudeerd. Data over het procesonderhoud en een beoordeling van de resultaten is verkregen aan de hand van
(schriftelijke) vragenlijsten die zijn afgenomen bij medewerkers die het besluitvormingsproces hebben meegemaakt en met het resultaat ervan, de nieuwe atr, te
maken kregen. Om een meer compleet beeld te krijgen is ook aan de sleutelinformanten gevraagd een beoordeling van de resultaten en van enkele procesonderhoud variabelen te geven.
Op drie besluiten na is de data binnen anderhalf jaar na de invoering van het
besluit verzameld. Bij de drie besluiten waarbij dit niet het geval is, vond de

dataverzameling 2,5 tot 4 jaar na de invoering plaats.
De atr-veranderingen die wij onderzocht hebben draaiden alle om het verbeteren
van de aansluiting van de productiecapaciteit of dienstverlening op de vraag.
Voor het merendeel van de besluiten betekende dit dat het ging om een bedrijfstijdverlenging. Er moest in de nieuwe atr op tijden gewerkt worden waarop men
voorheen vrij was, bijvoorbeeld in de avond, de nacht of het weekend. Dergelijke veranderingen in de grondvorm van het rooster brengen vaak een vergroting
van de risico's voor de gezondheid en het sociale leven met zich mee. Naast
roosterveranderingen deden zich nog vaak nog andere veranderingen voor, bijvoorbeeld in de organisatie van het werk of de apparatuur waarmee gewerkt

wordt.
Aangezien het Bradford-model het procesverloop afhankelijk stelt van het type
kwestie, zijn we eerst nagegaan hoe de kwesties over atr-en zijn te typeren. In
ons onderzoek hebben we de atr-kwesties kunnen typeren aan de hand van de
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aspecten 'politieke geladenheid' en 'gevolgrijk zijn'. Deze constructen komen in
grote lijnen overeen met de constructen 'politieke geladenheid' en 'complexiteit'
uit het Bradford-model. De kwesties over atr-en die wij onderzocht hebben,
bleken vrijwel niet van elkaar te verschillen op 'gevolgrijk zijn'. Op den kwestie
na, waren alle onderzochte kwesties matig 'gevolgrijk'. De atr-kwesties zijn voor
organisaties met name belangrijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde
producten en diensten en voor de financiele positie van de organisatie. Daarnaast
hebben ze een matig groot afbreukrisico op het vlak van de motivatie en tevredenheid van het personeel.
De kwesties over atr-en verschilden wel behoorlijk van elkaar wat betreft de
'politieke geladenheid', oftewel de mate van belangentegenstellingen die de
kwestie met zich meebrengt. Hoewel de meeste onderzochte besluiten matig
'politiek geladen' waren, waren er ook enkele hoog en enkele laag 'politiek
geladen' kwesties. De mate van politieke geladenheid lijkt niet afhankelijk te zijn
van het type beslissing, het type organisatie of de bedrijfstak, maar lijkt wel
afhankelijk te zijn van organisatiegrootte. 'Hoog politiek' geladen kwesties komen met name bij grote organisaties voor, terwijl laag 'politiek geladen' kwesties zich met name bij kleinere organisaties voordoen.
Omdat de kwesties in ons onderzoek op 66n kwestie na, niet op 'gevolgrijk'
varieerden maar alleen op 'politieke geladenheid', hebben wij in ons onderzoek
iets andere typen kwesties onderscheiden dan in het Bradford-onderzoek. Overigens is deze bevinding tegengesteld aan de veronderstelling uit het Bradfordonderzoek dat besluitvormingskwesties over personele zaken (waaronder atrkwesties vallen) allemaal behoorlijk 'politiek geladen' zouden zijn en juist zouden varieren op 'gevolgrijk'.
Wij hebben vier verschillende typen kwesties onderscheiden, waarvan twee
overeenkomen met kwesties die ook in het Bradford-onderzoek worden gevonden: de 'bekende' kwestie die laag 'gevolgrijk' is en matig 'politiek geladen', en
'beheersbare' kwesties die matig 'gevolgrijk' en laag 'politiek geladen' zijn.

Hiernaast treffen we nog twee andere typen kwesties aan: de matig 'politiek
geladen' kwesties, die matig 'gevolgrijk' en matig 'politiek geladen' zijn, en de
'poitiek geladen' kwesties, die matig 'gevolgrijk en 'politiek geladen' zijn.
De verschillende soorten kwesties die wij hebben gevonden, vormden het uitgangspunt voor veronderstellingen over het verloop van het besluitvormingsproces. We gingen hierbij uit van een onderscheid in soorten kwesties op basis van
de mate van 'politieke geladenheid'. Naarmate de kwestie meer politiek geladen
is, veronderstelden we dat er meer informatiegebruik zou zijn, maar dat de kwaliteit hiervan slechter en de variatie hierin groter zou zijn en dat het informeel
overleg en de dynamiek van het proces zouden toenemen. Op de andere aspecten
zouden de kwesties weinig verschil van elkaar vertonen. Onze resultaten bleken
de veronderstellingen in grote lijnen te steunen. Naarmate de matig gevolgrijke
atr- kwesties uit ons onderzoek meer 'politiek geladen' waren, was er meer
sprake van informatiegebruik, maar varieerde de kwaliteit van de informatie
meer, was er meer sprake van formeel en informeel overleg, duurde het besluitvormingsproces langer en waren er iets meer vertragingen en belemmeringen.
Opvallend was dat de kwaliteit van de informatie niet afnam. De resultaten ko-
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men over het algemeen ook overeen met de resultaten van het Bradford-onderzoek. Alleen vonden wij, in tegenstelling tot het Bradford-onderzoek, dat 'politieke geladenheid' ook samenging met formeel overleg. Dit schrijven wij toe
aan culturele verschillen tussen Groot-Brittanit en Nederland.
Los van de mate van 'politieke geladenheid' van de atr-kwestie kon 'het gemiddelde' besluitvormingsproces als volgt beschreven worden. Het gemiddelde
besluitvormingsproces kostte anderhalfjaar, van start tot en met implementatie,
en kende maar weinig belemmeringen, onderbrekingen, vertragingen of versnellingen. Het informatiegebruik bij het gemiddelde besluitvormingsproces was
groot; er werden gemiddeld 14 informatiebronnen geraadpleegd. Dit gebeurde
met name in de fase waarin er gezocht werd naar oplossingen. Hierbij werd
behoorlijk veel gebruik gemaakt van informatie van de medewerkers en informatie uit documenten. Opvallend was dat er weinig informatie uit onderzoek en
informatie 'van buiten de organisatie' werd gebruikt. De informatie uit de verschillende informatiebronnen werd met elkaar gecombineerd. De informatiekwaliteit werd als redelijk goed beoordeeld en er was weinig variatie in de kwaliteit
van de informatie. Het gemiddelde besluitvormingsproces was met gemiddeld 12
verschillende soorten van overleg behoorlijk geformaliseerd, iets wat wij typerend achten voor de Nederlandse overlegcultuur. Hierbij ging het om regulier
overleg op en tussen de hierarchische niveaus, maar ook om geinstitutionaliseerd
overleg met OR en vakbonden, en overleg dat speciaal voor de besluitvorming
was ingesteld. Er was gemiddeld maar in redelijke mate sprake van informeel
overleg, met name in de fasen dat naar oplossingen werd gezocht en de keuze
werd gemaakt. Verder was er redelijk wat onderhandelingsruimte over de invulling van het bedrijfstijdkader mogelijk, maar meestal niet over het bedrijfstijdkader zelf. Het besluit werd uiteindelijk op directieniveau geautoriseerd en werd
ook door de OR goedgekeurd.

We zijn ook nagegaan hoe het stond met de aandacht die werd gegeven aan de
aanpak van het besluitvormingsproces, het zogenaamde procesonderhoud. Over
het procesonderhoud van het 'gemiddeld' besluitvormingsproces kan allereerst
gezegd worden dat er in redelijke mate informatie over het besluitvormingsproces werd verstrekt aan de medewerkers. Verder werd ook de samenwerking over
het algemeen als redelijk goed beoordeeld. Er was echter volgens de medewerkers weinig sprake van participatie, en ook was er volgens hen weinig ruimte
voor het geven van ideeen en meningen, hoewel de sleutelinformanten vonden
dat hier redelijk veel ruimte voor was. De kennis en vaardigheden van de medewerkers werden dan ook, naar het oordeel van de medewerkers, niet goed benut.
De besluitvormers oordeelden ook hier positiever over; zij vonden dat de kennis
en vaardigheden van de medewerkers goed benut werden.

Al met al kan er dus geconcludeerd worden dat er bij de besluitvorming over atren niet over 66n nacht ijs is gegaan. Binnen een sterk gereguleerd proces werd de
nodige informatie verzameld en veel overleg gepleegd. Hierbij was ook aandacht
voor de informatievoorziening naar de betrokkenen toe. De medewerkers vonden
echter dat er weinig mogelijkheden waren voor participatie en vonden dat hun
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kennis weinig tijdens het proces werd gebruikt. De sleutelinformanten hadden
hier nogal eens een rooskleuriger beeld over.

Wanneer we naar de resultaten van de besluitvormingsprocessen kijken, dan
blijkt dat de primaire doelstelling, een betere afstemming van de atr-en op de
vraag naar productie of dientverlening, bereikt werd. Hierbij werd de relevante
wet- en regelgeving, maar ook de eisen ten aanzien van het werk en de bezetting
over het algemeen goed in het oog gehouden. De veranderde atr kwam hiermee
goed tegemoet aan de organisatiebelangen. De sleutelinformanten toonden zich
dan ook tevreden met het besluitvormingsproces en haar uitkomsten. De nieuwe
regeling kwam echter minder goed tegemoet aan de gezondheids- en welzijnsbelangen van de medewerkers. In 40% van de gevallen vonden de medewerkers dat
er sprake was van een verslechtering van de gezondheid en het sociale welzijn.
In veel gevallen is dit toe te schrijven aan de bedrijfstijdverlenging waarbij meer
inconveniente diensten werden geintroduceerd. Slechts in 2 gevallen (13%) vonden de medewerkers dat er sprake was van een verbetering. Het bleek dan ook
niet eenvoudig te zijn de negatieve effecten beperkt te houden. Alleen daar waar
het bedrijfstijdkader minder vast lag en er voldoende financiele middelen waren,
was het mogelijk de negatieve effecten beperkt te houden en kon er in het gunstigste geval zelfs een verbetering worden gerealiseerd. In deze gevallen bood de
situatie ruimte voor maatregelen om de negatieve effecten daadwerkelijk te compenseren, de zogenaamde tegenwaarde-maatregelen. Effectieve tegenwaardemaatregelen waren bijvoorbeeld: medewerkers de keuzemogelijkheid bieden
geheel af te zien van de inconveniente diensten zoals de nachtdienst, de inconveniente dienst zo kort mogelijk maken, de looptijd van het rooster met de inconveniente dienst beperken, of het aandeel inconveniente diensten zo veel mogelijk
beperken. Arbeidstijdverkorting kan de mogelijkheden voor tegenwaarde-maatregelen vergroten. Enkele factoren die bijdroegen aan de negatieve effecten van de
nieuwe regeling voor de medewerkers waren: het onvoldoende bieden van
tegenwaarde-maatregelen, het gelijktijdig plaatsvinden van andere ingrijpende
organisatieveranderingen en het beperken van de zeggenschap over het eigen

rooster.

In ons onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre de uitkomsten van het besluitvormingsproces in verband konden worden gebracht met de mate waarin het besluitvormingsproces was afgestemd op de kwestie die op tafel lag. Wij vonden dat
besluiten waarbij de kwestie het voorspelde procesverloop liet zien betere resultaten hadden dan besluiten waarbij dit niet het geval was. Deze laatste besluiten
hadden een zogenaamd 'afwijkend' procesverloop. Er was echter niet bij alle
gevallen die een 'afwijkend' procesverloop kenden, sprake van slechtere resultaten. In sommige van deze gevallen werd de kwestie al direct in een bepaalde
oplossingsrichting geherformuleerd. Binnen deze oplossingsrichting werd rekening gehouden met de belangen van de medewerkers waardoor de 'politieke
geladenheid' van de kwestie afnam. Tijdens het proces hoefde daardoor minder
aandacht worden gegeven aan de tegengestelde belangen. Deze processen, waarbij sprake was van een zogenaamd 'positief afwijkend' verloop, laten de beste
uitkomsten zien. Dit in tegenstelling tot die besluiten waarbij sprake was van een
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'negatief afwijkend' procesverloop. Hel ging hierbij om of gevallen waarbij de
belangentegenstellingen werden vergroot door de gekozen oplossingsrichting, of
om gevallen waarbij het proces niet tegemoet kwam aan de belangentegenstellingen die de 'politieke geladenheid' van de kwestie met zich meebracht. Deze
gevallen kenden de slechtste uitkomsten. De contingentievariabele 'politieke
geladenheid' van de kwestie geeft dus aan dat er rekening moet worden gehouden met de belangentegenstellingen. Ons onderzoek laat zien dat dit zowel via de
oplossingsrichting kan gebeuren als via het gevolgde proces. Er zou theoretisch
verder moeten worden uitgewerkt hoe tijdens het proces aan de belangentegenstellingen tegemoet kan worden gekomen. Meer in het algemeen betekent dit dat
een contingentiebenadering theoretisch niet alleen moet aangegeven dat een proces tegemoet moet komen aan bepaalde eisen, maar dat ook moet worden aangegeven op welke manieren dit kan gebeuren.
De resultaten van het besluitvormingsproces zijn eveneens in verband gebracht
met de mate van procesonderhoud. Er bleek een lineair verband te bestaan tussen
de mate van procesonderhoud en de uitkomsten. Naarmate er meer aandacht was
voor procesonderhoud waren de resultaten beter. Aangezien verondersteld kan

worden dat de mate van procesonderhoud moet zijn afgestemd op de mate van
'politieke geladenheid' van de kwestie, zijn wij ook dit nagegaan. De resultaten
gaven een indicatie dat procesonderhoud van groter belang was voor een goed
resultaat bij de minder 'politiek geladen' kwesties dan bij de meer 'politiek geladen' kwesties.
Voor de uitkomsten van het besluitvormingsproces zijn dus de afstemming van
het besluitvormingsproces op de 'politieke geladenheid' van belang, de inhoud
van het besluit en het procesonderhoud. Hoe deze variabelen zich echter precies
tot elkaar verhouden, moet nog nader onderzocht worden.
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Summary

This report contains the results of an investigation into decision-making processes
on changes in working time arrangements. Working time arrangements indicate
who is working when, and where. They are important for both the organization
and the workers. The importance for the organization lies in their role of assigning labour to the production process. For the workers working time arrangements are important because they determine their working hours and their time-

off.
Little

is known about the way decisions on working time arrangements are made.
We therefore wanted to find out how these decisions come about, to which results the decision processes lead and whether these outcomes can be related to the
decision process.
In order to investigate these questions we looked for a theoretical approach in the
field of organizational decision making in general. Because part of our questions
addresses decision outcomes, we were attracted to the contingency theory on
organizational decision-making. According to this approach the outcomes of a
decision-making process depend On the congruence between the decision-making
process on the one hand and the demands being made on these processes on the
other hand. The variables which make the demands are called contingency variables. Our investigation is based on one of the larger investigations on decisionmaking, the Bradford studies (Hickson et al., 1986). The research model used in
the Bradford studies, states that the decision-making process depends on the
politicality and the complexity of the subject under decision. The research indicates there are three types of decision-making processes which can be related to
three types of decision matter. Although the model states that the decision outcomes depend upon the decision process, this part of the model has received only
little attention of the researchers. As this relation plays an important role in our
research, we therefore had to elaborate on it. First of all we wanted to investigate whether the decision outcomes depended upon the congruence between the
decision process and the type of decision matter, the contingency relation. However, we also looked for other variables that can be expected to have an effect on
the decision outcomes. We therefore extended the research model with some
variables from the D(ecision) M(aking) in 0(rganizations) research from Heller
at al. ( 1988). In this model the outcomes of the decision-making process are
related to the influence of various influence groups. Some of the variables in this
model turned out to be highly similar to the variables which in the literature on
working time arrangements are considered important for achieving favourable
results. So we extended the model with these variables which indicate how much
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attention is given to the way in which the decision making process is undertaken,
we therefore call them process-care variables.

We investigated 17 decision-making processes on important changes in working
time arrangements in 13 organizations. The organizations were rather diverse.
There were both profit and non profit organizations and the size of the organizations varied, from very small (less than 20 employees) to large (more than 500
employees).
In order to measure the type of decision and the process variables from the Bradford model we interviewed persons who had been closely involved in the
decision-making process, the key informants. In addition to the interviews all
kinds of documents were used. The process-care and outcome variables were
measured by means of written questionnaires filled in by employees who had to
work in the new working time arrangements. In order to get a more complete
view, the key informants were also asked about the outcomes and some of the
process-care variables
With the exception of three decisions the data was gathered within one and a half
year after the decision was taken.

Most of the changes in working time arrangements were concerned with improving the staffing requirements of the production and/or service processes. In most
cases this meant an increase in the operating hours. Thus the workers had to start

working at more inconvenient hours e.g. in the evenings, at night or in weekends. Changes like these are considered to imply a greater risk for the health and
social well-being of the workers involved. In some of the cases other major
changes were introduced simultaneously, such as changes in the machines or the
organization of the production process.
Because the decision process is considered to depend upon the matter for decision, we first looked whether we could find the two dimensions of the matter for
decision: politicality and complexity. We found rather similar constructs:
politicality, indicating the different interests involved in the issue and consequentiality, indicating the consequences of the issue at hand. With the exception of one
case, the topiCS on working time arrangements we investigated did not differ on

consequentiality. All but one of the topics were considered to have moderate
consequences, mostly for the quantity and quality of the production or the services rendered and the financial position of the organization. Where the workers'
motivation and satisfaction was concerned, the potential risk of negative consequences was considered to be large.
The issues on working time arrangements, however, did differ on politicality.
Most of the issues were moderately political, but there were also some highly

political and some mildly political issues. Politicality seems not to be related to

the particular change at stake, nor does it seem to be related to the type of organization or the type of industry. Politicality, however, does seem to depend on the
size of the organization. We found no highly political issues in the small organizations. These issues were mainly found in the larger organizations, whereas the
mildly political issues were mainly found in the small organizations.
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Because the issues on working time arrangements did not differ on consequentiality, we did not entirely distinguish the same types of decision topics as in the
Bradford studies. Two of the topics were similar: we found one familiar issue,

which did not have many consequences and was moderately political, and we
found tractable issues, which had moderate consequences and were mildly political. Apart from these two Bradford types, we distinguished the so called 'moderately' political issues, which scored moderately high on both consequentiality and
politicality, and the 'political issues'. These latter issues scored moderately high
on consequentiality and high on politicality.
On the basis of the variation in politicality of decision issues, hypotheses about
the decision processes were formulated. We expected that highly political topics
would bring along more use of information, more variety in the quality of information, less satisfactory quality of information, more informal interaction and
a more dynamic process than the mildly political topics. Concerning the rest of
the aspects we did not expect any differences. Our results mostly confirmed the
expectations. The more political the moderated consequential topics were, the
more use of information was made, the more variation there was in the quality
of information and the more formal and informal interaction took place. Also we
found a longer duration of the decision process and more impediments and delays. Remarkably, we found no loss in the quality of information. On average
these results confirm the results of the Bradford studies. An important difference
from these results, however, is that we found that formal interaction increases
with an increase in politicality. This finding can be explained by cultural difference between Great-Britain (the Bradford studies) and the Netherlands.
In general the average decision process could be described as follows. On average the complete decision process (implementation included) took one and a half

year. There were few impediments, interruptions, delays and accelerations. A lot
of information, on average 14 sources of information, was used during the process. The information came mostly from employees and documents. Remarkably
little information 'from outside the organization' was used. The quality of infermation was reasonably good and there was little variety in the quality of information. The average decision process was also characterized by as many as 12
forms of formal interaction. Examples of these are the formal interaction between the various hierarchical levels and between the workers councils and the
management. We regard this phenomenon as typically Dutch, as industrial relations in the Netherlands are characterized by a lot of deliberation. Next to the
many forms of formal interaction, there was only moderately informal interaction in the average decision process. The informal interaction was concentrated
mainly in the 'development phase' of the process when solutions were searched
for and in the 'finalization phase' of the process when a definite choice for a
solution had to be made. Furthermore, in the average decision process there was
some room for negotiation. One could negotiate on the schedules which should
cover the operating hours. However, on the whole there was little room for
negotiation where the operating hours themselves were concerned.
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The decision was mostly authorized OIl the highest level of the organization
and
by the workers council. In the Netherlands consent from
the workers council is
mandatory by law.
Besides these aspects of the decision
process, we also got an idea of the attention
which was given to the process. On average the workers were of the opinion that
the decision makers had provided them with a fair amount of informat
ion about
the decision-making process. Furthermore, tile workers considered the
collaboration as reasonably good. However, they were of the opinion that there had
been
little participation from the workers and that there had been little room for contributing their ideas and opinions. Contrary to the workers' perception the decision makers perceived the room given to the workers for expressing their opinions and contributing their ideas to the decision process as rather large. The
same difference in opinion we see with respect to the utilization of the skills and
knowledge of the workers. According to the workers their skills and knowledge
were not utilized very much, the decision makers however, were
of the opinion
that these were utilized rather well.
On the whole we may conclude that decision making on working time arrangements is seen as a serious matter which requires a careful decision
process. So
the decision takes place in a strongly regulated and formalized setting where a lot
of deliberation takes place. Much information is gathered and the workers are
informed about the decision-making process. Nevertheless, the workers are of
the opinion that there was only little participation and that their skills and
knowledge were not utilized much, although the decision makers had a
more
positive feeling about this.
When we look at the outcomes of the decision process, we see that the main goal

of the decision process, a better fit between the working time arrangements and
the demand of labour by the production or service process, is reached. In all but

one of the cases, the new working time arrangements also take into account the
rules and regulations concerning working times. Furthermore the arrangements
try to meet all kinds of work and staffing demands. In other words, the new
working time arrangements meet the organizational goals. The decision makers
therefore are satisfied with both the decision and the decision process.
However,
the new arrangements are considered less satisfactory with respect to the health
and well-being of the workers. In 40% of the cases the workers perceived a

deterioration of their health and well-being as

a consequence of the new working
time arrangements. In many of these cases the deterioration was caused by the
extension of the operating hours which involved working at more inconvenient
hours. Only in two cases (13%) did the workers register an improvement in their
health and well-being. So it can be concluded that it is not easy to limit the negative effects of the new working time arrangements. Only when the decision
makers do not adhere too rigidly to a particular frame of operating hours and
when there are enough financial resources, it may become possible to limit the
negative effects or even to improve the situation. If the aforementioned conditions are met, there will be room to really do something about the negative effects of working time arrangements by taking so called counter-value
measures.
Some examples of effective counter-value measures are: leaving the workers the
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choice not to work at the inconvenient hours (e.g. night shift), decreasing the
length of the inconvenient shift and limiting the period during which one has to
work in the inconvenient schedule. A reduction o f the number of working hours
can increase the possibilities for counter-value measures. There are also some
factors which influence the negative effects of the new working time arrangements: not taking enough counter-value measures, implementing additional major
changes in the organization and diminishing the autonomy or the say in one's

working hours.
In our study we have investigated to what extent the outcomes of the decisionmaking process could be related to the degree of compatibility between the matter for decision and the decision process. Indeed as predicted, we found that
those decision issues which followed the predicted decision process had better
outcomes than decision issues which did not show the expected process. However, this does not equally apply to all of the latter cases with a 'deviating decision process'. Some of the decisions issues with a 'deviating process' even
yielded the best results. These decision issues were reformulated right in the
beginning of the process by limiting the possible solutions in such a way that all
the different interests were taken into account. This resulted in a reduction in
politicality. We call this type of process a 'positive deviating' decision process.
In the rest of the cases where the decision issues followed a 'deviating process'
'
the deviation was negative'. This meant that the process did not give enough
credit to the different interests or that the issue was reformulated by narrowing
down the direction of the solution in a way that increased the conflict of interests. These issues with a so called 'negative deviating' decision process had the
worst outcomes. The contingency variable 'politicality' of the decision issue thus
indicates that the different interests involved in the decision issue must be taken
into account. Our research shows that this can be done by means of the decision
process and also by means of the direction of the solution. The theories on
decision-making should elaborate more on how the different interests can be
taken into account in the decision process. This means that a contingency approach of decision-making should not only indicate that a process must meet
certain demands, but should also elaborate on how this can be achieved.
We have also related the outcomes of the process to the degree of attention given
to the decision process. We found a linear relation between the process-care
variables and the outcome variables. As we assumed that the relationship between process-care and outcomes depend on the politicality of the decision issue,
we investigated this as well. The results indicate that the process-care variables
were more important to the results of mildly political issues than they were to the

results of highly political issues.
In short, for the outcomes of the decision process three things are of importance:
the fit between the politicality of the issue and the decision-making process, the
solution to the decision issue and the care given to the decision process. More
research is required to clarify the exact relationships between these variables.
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Stellingen
bij het proefschrift Verandering van Arbeidstijden
Een uitglijder op het gebied van arbeidstijden die door het management wordt
gemaakt, is als een slippertje binnen een huwelijk: het wordt vergeten noch
vergeven.

Het ontbreekt hogere leidinggevenden aan voldoende kennis op het gebied van
arbeidstijden om de implicaties van hun besluiten voor de medewerkers goed te
kunnen overzien.

Sterk leiderschap wordt nogal eens verward met het nemen van goede beslissingen.

Hoewel bij veranderingen van arbeidstijden de 'win-win situatie' met de mond wordt
beleden, komt zij in de praktijk maar weinig voor.
Medezeggenschap bij roosterveranderingen leidt niet automatisch tot goede roosters.

Empirisch onderzoek zonder theoretische onderbouwing biedt schijnzekerheid en
heeft daarmee dezelfde status als een horoscoop of het 'vogelkijken' in het oude
Rome.

Het gezegde 'op elk potje past een deksel' geeft aan dat de contingentietheorie ook
buiten de wetenschap algemene bekendheid geniet.
Het hebben van data lijkt nog altijd belangrijker te zijn dan de kwaliteit van de data.

De groeiende behoefte aan onderzoeksgegevens staat haaks op de afnemende
behoefte van mensen hun schaarse tijd te besteden aan het meewerken aan
onderzoek.
De beschikbaarheid van geavanceerdere analysetechnieken impliceert nog niet dat
deze ook altijd gebruikt zouden moeten worden.
De bestuurders van universiteiten zouden er goed aan doen de kennis te gebruiken
die hun medewerkers doceren.

Het klakkeloos volgen van modetrends zoals het verplicht doceren in het Engels en
het streven naar 'employability' geeft aan dat het hebben van een doel belangrijker is
dan het hebben van een doel dat voldoet aan de behoeften.

Door niet duidelijk te laten zien dat er daadwerkelijk geluisterd wordt naar
medewerkers, wordt het zwijgen van medewerkers bekrachtigd.
Medewerkers die zeggen 'dat het toch niet uitmaakt wat ze zeggen' zijn ten prooi
gevallen aan 'learned helplessness'.
Te vaak worden meetbare prestatiecriteria aangezien voor relevante prestatiecriteria.
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