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Voorwoord 
Uit mijn hoofd en meer in verbinding  

Voor u ligt mijn onderzoeksrapport Inzicht in meervoudigheid. Hoe oriëntaties en betekenisgeving bijdragen 

aan effectief maatschappelijk ondernemen. Dit rapport is een schriftelijke weergave van een 

afstudeeronderzoek dat ik met betrokkenen uitvoerde bij Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam waar 

ik ook werkzaam ben als directiesecretaris. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de parttime 

Master Bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, met als major 

Management van Verandering.  

Het afstudeeronderzoek is niet uitgevoerd en opgesteld volgens het vigerende modernistische 

onderzoeksparadigma, maar kent een interactief en participatief karakter zoals het sociaal 

constructionisme voorstaat. Dit maakt dit onderzoeksverslag ‘anders’. Samen met betrokkenen onderzoek 

doen is het uitgangspunt binnen dit paradigma. Het dwong mij om meer uit mijn hoofd te gaan en weg van 

mijn bureau om vervolgens meer in verbinding met de omgeving te komen.  

 

Ik wil mijn collega’s bedanken voor hun samenwerking en betrokkenheid bij het onderzoek. Niet alleen 

tijdens het onderzoek, maar ook gedurende de twee jaar dat ik de opleiding volgde. Altijd werd er gevraagd 

naar hoe het ging, waar ik mee bezig was, en kreeg ik als het nodig was enkele bemoedigende woorden 

toegesproken. Ook werd er gejuicht als ik een nieuwe mijlpaal bereikte. Daarnaast kreeg ik alle ruimte om 

deze opleiding te kunnen volgen. Daar ben ik Ariëtte en de organisatie heel dankbaar voor. In het bijzonder 

bedank ik Wilco voor zijn steun, de kritische blik en leergierigheid. En Noor als ‘strenge’ toezichthouder op 

het proces en haar meelevendheid.  

Ik wil mijn afstudeercoach Ton Roodink en meelezer Ben Wempe bedanken voor de feedback en 

begeleiding. Met laatstgenoemde maakte ik een bijzondere studiereis naar Brazilië, São Paulo, waar ik met 

mijn team werkte aan een onderzoek naar Projeto Guri, een muziekeducatie project voor kansarme 

kinderen en jongeren. Tijdens die reis werden vriendschappen met studiegenoten geïntensiveerd. Bedankt 

Arjan, Frans-Joseph, Kier-Jan en Luite. Jullie maakten de soms zware momenten tijdens de opleiding een 

stuk lichtzinniger.  

Mijn MV peergroup, Marieke, Erikjan, Soufia en Geert Jan bedank ik eveneens voor de steun en 

herkenning. Gezamenlijk kwamen wij tot inzichten.  

 

Van Ton leerde ik om mijzelf niet zo serieus te nemen. Zijn woorden heb ik vaak genoeg door mijn hoofd 

laten gaan op momenten dat ik het mijzelf erg moeilijk maakte. Die woorden blijven.  

En tot slot bedank ik Rian. Jij weet wel waarom.  

 

Demelza Wener 

Rotterdam, 15 oktober 2016  
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Samenvatting  

Dit onderzoek is tot stand gekomen met betrokkenen bij Stichting Kunstzinnige Vorming (SKVR) waar ik 

eveneens werkzaam ben als directiesecretaris. Van oudsher is SKVR een Rotterdamse publieke voorziening 

die de culturele vorming van de Rotterdamse bevolking bevordert en talentontwikkeling stimuleert.  

 

Net als vele andere kunstencentra in het land, kreeg SKVR in de afgelopen jaren te maken met 

bezuinigingen en politieke druk. De positie van lokale centra voor de kunsten ‘als vanzelfsprekende spil’ in 

het aanbod voor actieve kunstbeoefening raakte omstreden. Onder invloed van het New Public 

Management denken omarmde de overheid een meer bedrijfsmatige aanpak in de uitvoering van haar 

publieke taken. Overheden trokken zich terug op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en lieten het 

buitenschoolse kunsteducatie aanbod steeds meer over aan de vrije markt. Drempels voor commerciële 

aanbieders om toe te treden tot de cultuursector werden hiermee verlaagd. Andersom werden culturele 

instellingen gestimuleerd in ‘cultureel ondernemerschap’ en konden toetreden tot commerciële terreinen 

om terugloop in inkomsten te compenseren. Daarnaast gingen overheden strikter toezien op de besteding 

van het subsidiegeld in kwantitatieve termen en moedigde daarnaast versterking van het bestuur en intern 

toezicht van non-profit organisaties aan (governance). Dit maakte dat culturele organisaties hun missie en 

organisatiewijze radicaal wijzigden met het oog op efficiëntie, ondernemerschap, vernieuwing en 

wendbaarheid.  

 

In februari 2016 formuleerde SKVR een nieuwe koers voor de cultuurplanperiode 2017-2020: Kunst 

maakt verschil. Met deze koers beoogt de organisatie om kunst- en cultuureducatie meer toegankelijk te 

maken voor kinderen en jongeren in wijken die laag scoren op de sociale index. Dit zijn doelgroepen waar 

kunstbeoefening niet vanzelfsprekend voor is, die doorgaans minder te besteden hebben, minder dan 

gemiddeld participeren in georganiseerde activiteiten en daarmee moeilijker te bereiken zijn. Deze koers 

richt zich primair op een extern maatschappelijk doel waarbij er sprake is van nauwe betrokkenheid van 

diverse stakeholders. Met deze nieuwe koers wenst SKVR een maatschappelijke publieke dienstverlenende 

organisatie te zijn die een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid van de stad en inclusiviteit wil 

bevorderen door middel van kunst.  

 

In de huidige wijze van organiseren is SKVR vormgegeven in een procesgerichte matrixorganisatie, waarbij 

het primaire proces ondersteund wordt met systemen. Door bezuinigingen, politieke druk en de focus op 

efficiëntie zijn de werkzaamheden steeds verder gerationaliseerd en gestandaardiseerd. SKVR raakte in 

toenemende mate meer systeemgedreven georiënteerd met de blik naar binnen gericht om de continuïteit 

van de organisatie te waarborgen, oftewel intern georiënteerd. De nieuwe koers daarentegen vraagt om 

een externe oriëntatie, flexibiliteit en een meer maatwerkgerichte aanpak, oftewel een contextgedreven 

organisatiewijze. Vraag is hoe SKVR een balans kan vinden in een systeemgedreven en contextgedreven 

werkwijze, passend bij de oriëntaties en daaruit voortkomende betekenisgeving van medewerkers teneinde 

effectief te kunnen zijn in het realiseren van haar sociaal maatschappelijke doelen?  

 

In dit onderzoek staat beleving, betekenisgeving en interpretatie centraal van betrokkenen werkzaam bij 

SKVR. Hierbij onderken ik een ‘meervoudige werkelijkheid’ die gevormd wordt door individuen en de 

definitie die zij aan de situatie geven. Het idee van een sociaal geconstrueerde werkelijkheid is gebaseerd 

op het sociaal constructionistisch onderzoeksparadigma. Van daaruit is dit onderzoek aangevlogen als 

meest passende (contextgedreven) vorm van onderzoek ten aanzien van het probleem. Als interactieve 

onderzoeker heb ik getracht om processen van verbinding en dialoog te faciliteren en het geven van inzicht 

in de meerstemmigheid in de organisatie middels uitgevoerde praktijkhandelingen en een responsieve, 

verhalende onderzoeksbenadering en -representatie van bevindingen. Het werk van Van Dinten & Schouten 
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(2011) hanteerde ik hierbij als theoretisch hoofdwerk om oriëntaties en betekenisgeving in de organisatie 

inzichtelijk te maken en om te kunnen benoemen van wat ik waarneem. Vanuit dat overzicht kan je zien 

welke mix aan oriëntaties in welke omgeving floreert en hoe je effectief een bijdrage kunt leveren aan je 

omgeving.   
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Hoofdstuk 1 – Inleiding  
Betekenisgeving vanuit oriëntaties   

“Kunstbeoefening verrijkt iemands persoonlijke ontwikkeling en is een belangrijke stap op weg naar een 

betekenisvolle deelname aan de Rotterdamse samenleving.” (Uit: SKVR Next. Bouwen aan cultureel vermogen, 

SKVR Cultuurplan 2013-2017).  

1.1 Context 

1.1.1 Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 

Dit onderzoek voerde ik met betrokkenen uit bij Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (hierna: SKVR). 

SKVR is een van oudsher Rotterdamse publieke voorziening die (al sinds de jaren tachtig) de culturele 

vorming van de Rotterdamse bevolking bevordert en talentontwikkeling stimuleert. Dit doet zij met actieve 

kunstbeoefening in de disciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst, schrijven, mode & design en 

fotografie & media. Jaarlijks bereikt SKVR gemiddeld 100.000 Rotterdammers met haar kunstzinnige 

aanbod, van jong tot oud. Dit realiseert zij met ongeveer 180 FTE aan professionals in vaste dienst en met 

ruim 500 freelancers werkzaam in het onderwijs (binnenschools), de vrije tijd en op kleine schaal in de 

wijken (buitenschools). SKVR is momenteel een van de grootste kunstencentra in Nederland met alle 

kunstdisciplines onder één dak. Voor het realiseren van haar sociaal maatschappelijke doelen ontvangt 

SKVR van de gemeente Rotterdam in de huidige cultuurplanperiode een subsidiebedrag van €7,4 mln. op 

jaarbasis. 

1.1.2 Matrixorganisatie  

SKVR is sinds 2012 gereorganiseerd naar een matrixorganisatie, met aan de ene kant de kunstdisciplines 

(geclusterd in Muziek, Dans & Theater en Beeld & Taal) en aan de andere kant de beleidsmatige 

programma’s SKVR Onderwijs en SKVR Dichtbij (wijken). Het Managementteam (MT) van SKVR wordt 

gevormd door de directeur (voorzitter), manager Services (bedrijfsvoering), manager Financiën, manager 

Externe Relaties & Marketing, en de drie inhoudelijke clustermanagers van de kunstdisciplines. Tijdens het 

schrijven van dit onderzoeksrapport zijn er een aantal tijdelijke managementverschuivingen voorgenomen. 

Het MT besloot om een programmamanager Vrije Tijd aan te stellen per 1 januari 2017. Manager Beeld & 

Taal besloot op te stappen. In de plaats daarvan wordt er een ‘operationeel’ manager aangesteld – met 

een veranderopdracht voor twee jaar – die de kunstclusters samen met een andere clustermanager gaat 

aansturen.1 Achterliggende gedachte is dat inhoud en uitvoering in de portefeuilles van de managers 

gescheiden wordt en de organisatiematrix efficiënter kan werken langs gestroomlijnde processen.    

1.1.3 ‘Kunst maakt verschil’ vanaf 2017 

In februari 2016 formuleerde SKVR een nieuwe organisatiekoers voor de periode 2017-2020, die zij vatte 

in het beleidsdocument ‘Kunst maakt verschil’. Dit meerjaren beleidsplan vormde de nieuwe 

subsidieaanvraag bij de gemeente Rotterdam. De realisatie van deze koers en de impact hiervan op de 

wijze van organiseren van SKVR en haar medewerkers is onderwerp van dit afstudeeronderzoek en zet ik af 

tegen de dominante organisatiewijze van SKVR die zich ontwikkeld heeft in de afgelopen jaren door 

verschillende externe invloeden. In de volgende paragrafen schets ik welke omgevingskrachten invloed 

hebben (gehad) op de organisatie. Het te onderzoeken probleem is hier tevens aan gerelateerd.     

1.1.4 Bezuinigen en politieke druk  

Net als vele andere kunstencentra in het land, kreeg SKVR de afgelopen jaren te maken met bezuinigingen 

en politieke druk. De positie van lokale centra voor de kunsten als ‘vanzelfsprekende spil’ of als 

‘basisvoorziening’ in het aanbod voor kunst- en cultuurbeoefening raakte omstreden. In tijden van een 

                                                           
1 In bijlage 1 is een organogram bijgevoegd van de huidige organisatie in het Cultuurplan 2013-2016 
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verslechterende economische toestand wordt kunsteducatie vaak behandeld als een ‘luxegoed’. De 

mogelijkheden tot culturele ontplooiing was niet langer een vanzelfsprekendheid.2 Je zag dat overheden 

zich terugtrokken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en lieten het buitenschoolse 

kunsteducatie aanbod steeds meer over aan de vrije markt en particuliere initiatieven. Overheden 

verlegden hun focus op kunst- en cultuureducatie van het buitenschoolse naar het onderwijs. In het land 

zie je versnippering optreden in spreiding en kwaliteit van het buitenschoolse aanbod.3 Dit doet afbreuk 

aan de bestaande infrastructuur en (de ontwikkeling van) gemeenschappelijke normen voor kwaliteit.  

1.1.5 Toenemende nadruk op ‘meten is weten’  

Als gevolg van bezuinigingen en politieke druk, zien we dat overheden culturele gesubsidieerde instellingen, 

maar ook praktiserend kunstenaars en professionals, steeds meer op kwantitatieve wijze zijn gaan 

afrekenen (op meetbare prestatie-indicatoren zoals publiek- of doelgroepenbereik). Het Landelijk 

Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) noemt deze trend ‘de economisering van de 

maatschappij’ waar het vooral draait om het nut en efficiëntie van activiteiten.4 Kortweg betreft dit een 

tendens om ‘alles af te meten aan geld’ of te vertalen in cijfers om het belang ervan te benadrukken (het 

credo ‘meten is weten’ werd dominant). In essentie raakt dit het legitimeringsvraagstuk van kunst- en 

cultuuronderwijs. De vraag is hoe de cultuursector zich tot deze tendens moet verhouden. Het staat op 

gespannen voet met de waarden en betekenis die mensen verlenen aan kunst en cultuur. Dit roept vragen 

op: kan je die waarden wel kapitaliseren? En hoe meet je bijvoorbeeld de impact van actieve 

kunstbeoefening op een mens (Oftewel, is dit uit te drukken in cijfers?)?5   

1.1.6 Radicaal het roer om 

Door de toenemende politieke druk is merkbaar dat culturele instellingen ervoor kiezen om hun missie 

radicaal te wijzigen. Enerzijds gaat dit om het tonen van ‘cultureel ondernemerschap’ dat zich kenmerkt 

door vraaggestuurd werken, flexibiliteit en wendbaarheid. En anderzijds ‘vernieuwing’ door het vinden van 

nieuwe markten of doelgroepen, zoals het onderwijs en de wijken, maar ook de ontwikkeling van nieuwe 

verdienmodellen.6  

1.2 Aanleiding 

1.2.1 Rationaliseren en professionaliseren  

In respons op de hiervoor geschetste maatschappelijke ontwikkelingen wijzigde ook SKVR in de afgelopen 

jaren haar strategie en organisatiewijze. Zo realiseerde SKVR een grote bezuiniging: ze ging van €9,6 mln. 

subsidie op jaarbasis naar €7,4 mln. met instandhouding van de huidige missie en visie. Dit ging gepaard 

met gedwongen ontslagen (gericht op minder overhead), met een (management) reorganisatie en 

veranderingen in de wijze van organiseren met een focus op rationaliseren. In het licht van vraaggericht 

werken, ondernemerschap, een wendbare organisatie en vernieuwing werd het denken in Product-Markt-

Combinaties (PMC’s) geïntroduceerd met daarbij een vooraf gedefinieerde productenportfolio. De 

organisatie werd ‘gekanteld’ naar een matrixorganisatie om het werken in (flexibele) projectteams te 

bevorderen. Procesmanagement werd geïntroduceerd als basis voor een nieuwe werkwijze gericht op 

efficiëntie en effectiviteit in de primaire bedrijfsprocessen. Het ging om minder maatwerk en meer 

standaardisatie in de dienstverlening. Managementtaken werden lager belegd in de organisatie om 

                                                           
2 Uit: Meedoen is de Kunst, Raad voor Cultuur, maart, 2014 
3 Uit: Cultuur in de kanteling, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), januari, 2015  
4 Uit: Cultuur in de kanteling, 2015: 16 
5 In het kader van legitimatie van kunst is het interessant om het werk Het streven (2014) van Hans den Hartog Jager 

te noemen. In dit werk claimt de auteur dat kunstenaars zichzelf gemarginaliseerd hebben doordat ze zichzelf steeds 

meer buiten de samenleving hebben geplaatst. Dit houdt zou het legitimatievraagstuk in stand houden.  
6 Uit: Kunstprofessionals in actie (juli, 2005), Geert Drion  
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zelfsturing te bevorderen. Ter ondersteuning hiervan werd een ERP-systeem geïmplementeerd7 met als 

doel het monitoren en registreren van producten en klanten en het inzichtelijk maken van de afname van 

het aanbod. Dit om enerzijds beter te kunnen (bij)sturen op vooraf gestelde doelen en anderzijds om de 

juiste cijfers ter verantwoording te kunnen overleggen aan de gemeente op transparante wijze. Kortweg 

kan je stellen dat al deze organisatiewijzigingen zich richten op de beheersing van de organisatie. Voor een 

meer uitgebreide beschrijving van de organisatieveranderingen die zich voordeden bij SKVR vanaf 2011 tot 

aan heden, verwijs ik naar bijlage 2.    

1.2.2 Nieuwe koers: Kunst maakt verschil 

Ter voorbereiding op de aankomende Cultuurplanperiode 2017-2020 van de gemeente Rotterdam, is het 

management van SKVR opnieuw op zoek gegaan naar de betekenis, rol en functie van SKVR in de continu 

veranderende grootstedelijke context van Rotterdam. Dit resulteerde in een nieuwe meerjarenkoers die 

SKVR verwoordde in het beleidsplan Kunst maakt verschil (februari, 2016).8 In deze nieuwe koers legt 

SKVR de nadruk op actieve kunstbeoefening die bijdraagt aan sociaal maatschappelijke verbeteringen en 

het ‘empoweren’ van jonge kwetsbare doelgroepen in de wijken van Rotterdam die laag scoren op de 

sociale index.9 SKVR meent dat juist deze doelgroepen kunst en cultuur het meest nodig hebben en maakt 

hier de vergelijking met sport. SKVR doet hier aanspraak op het democratische ideaal dat kunst en cultuur 

voor iedereen bereikbaar en toegankelijk moet zijn.   

SKVR wil het nieuwe aanbod zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk aanbieden en organiseren. Hierbij 

zal SKVR nauw samenwerken met Stichting Jeugdcultuurfonds Rotterdam.10 Zoals gezegd betreft het een 

doelgroep die niet eerder (of minder dan gemiddeld) in aanraking komt met kunst en cultuur, minder te 

besteden heeft, minder vaak participeert in georganiseerde activiteiten en daardoor ook moeilijker te 

bereiken is. Voor deze doelgroepen ontwikkelde SKVR de afgelopen jaren reeds aanbod onder de noemer 

van ‘SKVR Dichtbij’. Dit programma wordt momenteel buiten de huidige systemen van SKVR om 

georganiseerd. De komende jaren wordt dit programma verder uitgebouwd binnen het nieuwe programma 

SKVR Vrije tijd.  

Om middelen vrij te maken voor deze nieuwe doelgroepen en dit type aanbod, besloot het management om 

het kunsteducatie aanbod voor volwassenen vanaf 2017 niet langer aan te bieden (hiermee stoot SKVR in 

beginsel een doelgroep af).11 En daarnaast de efficiëntie en effectiviteit van het reguliere vrije tijdsaanbod 

voor kinderen en jongeren te verhogen (in kwantitatieve zin). In 2013 besloot de gemeente al om actieve 

kunstbeoefening alleen te subsidiëren voor de leeftijdsgroepen tot en met 24 jaar. Hiermee beoogde de 

gemeente om de vrije markt een stimulans te geven. Tijdens het schrijven van dit onderzoeksrapport is nog 

niet duidelijk wat de gemeenteraad zal besluiten ten aanzien van het subsidiebedrag voor SKVR voor de 

komende Cultuurplanperiode 2017-2020.12  

                                                           
7 Enterprise Resource Planningsysteem die de bedrijfsprocessen ondersteunt. Bij SKVR wordt dit ingezet voor de 

primaire bedrijfsprocessen: cursus- en lesadministratie, CRM en voor project- en financiële administratie  
8 Online te vinden op: www.skvr.nl/cultuurplan (oktober, 2016) 
9 Met de Sociale Index meet -en volgt de gemeente Rotterdam verschillende aspecten van sociale kwaliteit: 

capaciteiten, leefomgeving, meedoen en sociale binding.  
10 Zie: www.jeugdcultuurfonds.nl. Gezinnen met een minimuminkomen kunnen hier een aanvraag doen voor een 

bijdrage van maximaal € 450,- per kind voor het volgen van kunstzinnige lessen.  
11 Vraag is hoe deze strategische keuze zich verhoudt tot het concept van ‘basisvoorziening’ en ‘inclusief instituut’ dat 

SKVR wenst te zijn.  
12 In juli 2016 bracht de RRKC haar advies uit aan het college van Burgemeester & Wethouder. Dit advies behelst een 

voorschot op de verdeling van de subsidiegelden aan de culturele instellingen. Op de website van de RRKC kunt u het 

advies over SKVR in zien: www.rrkc.nl/cultuurplan (oktober, 2016) Op 8 september 2016 stelde het college van B&W 

het verdelingsvoorstel vast, dit verdelingsvoorstel kunt u in zien op de website van de gemeente Rotterdam: 

www.rotterdam.nl/cultuurplan20172020 (oktober, 2016). Op 24 november 2016 besluit de gemeenteraad definitief 

over het Cultuurplan 2017-2020.  

http://www.skvr.nl/cultuurplan
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/
http://www.rrkc.nl/cultuurplan
http://www.rotterdam.nl/cultuurplan20172020
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1.2.3 Maatschappelijke verantwoordelijkheid   

De politieke druk, bezuinigingen en toenemende concurrentie maakten dat SKVR steeds bewuster moet 

zijn van haar positie in het culturele veld. Door deze externe factoren is die niet langer als vanzelfsprekend. 

De organisatorische veranderingen in de afgelopen jaren waren gericht op een ‘strategie van overleven’ 

geënt op de continuïteit van SKVR in Rotterdam. De essentiële noties van het strategisch management 

hierin: hoe kan SKVR zich ontwikkelen tot een ‘professionele’, ondernemende en flexibele organisatie? Hoe 

kan SKVR optreden als een zelfredzaam orgaan en haar expertise, schaalgrootte en systemen zoveel 

mogelijk ‘uitnutten’, met behoud van haar culturele, sociaal-maatschappelijke en democratische idealen? 

Dit is op te vatten als een responsief proces waarbij het initiatief ligt bij de externe omgeving. Maar de 

strategievorming dient ook gezien worden als een politiek proces van onderhandelen tussen de organisatie 

en de externe omgeving (Mintzberg e.a., 2013: 20). SKVR is een non-profit organisatie die afhankelijk is 

van gemeentelijke subsidies en moet om de vier jaar opteren op middelen die steeds schaarser zijn 

geworden. In haar nieuwe meerjaren subsidieaanvraag doet SKVR dan ook aanspraak op haar positie als 

‘vanzelfsprekende publieke voorziening’ dat voor elke Rotterdammer toegankelijk moet zijn, en merkt 

expliciet op de gemeente (als partner) het hardst nodig te hebben om haar sociaal maatschappelijke 

doelen te kunnen realiseren. Impliciet claimt SKVR dat de gemeente hier een maatschappelijke taak en 

verantwoordelijkheid heeft richting haar burgers. De nieuwe organisatiestrategie kan je duiden als een 

kwestie van onderhandelen, overtuigen en compromissen sluiten, waarbij verschil in waarden, 

overtuigingen, informatie en zienswijzen op de werkelijkheid een belangrijke rol spelen. 

1.3 Probleem 

1.3.1 Onverenigbare zienswijzen?   

Zoals beschreven in de voorgaande paragrafen, vonden er grote veranderingen plaats in de culturele sector 

en ook bij SKVR. Je kan stellen dat er sprake is van een verschuiving in paradigma, waarin rationaliteit en 

focus op kwantiteit de dominante zienswijze is geworden. Kunst en cultuur wordt hierdoor steeds meer 

gereduceerd tot haar economische waarde, terwijl je deze kan vatten in drie dimensies: een intrinsieke 

en/of artistieke dimensie, een sociale dimensie en de economische. De eerste twee zijn niet zonder meer 

meetbaar te maken. In de afgelopen decennia verschenen er verschillende wetenschappelijke rapporten 

die poogden om de ‘effecten’ van kunst en cultuur aantoonbaar en inzichtelijk te maken. Deze rapporten 

bleken echter gefragmenteerd en schoten methodologisch tekort.13 Toch blijven beleidsmakers en 

instellingen zoeken naar bewijsmateriaal (‘evidence based’) om hun beleidskeuzes te motiveren. 

Mensen die werkzaam zijn in de kunstsector, zijn doorgaans sterk gedreven door de eerste twee dimensies 

van kunst en cultuur. Je werkt niet in deze sector om ‘rijk’ te worden in economische zin. Vaak zijn het vak 

professionals met kennis en expertise, ‘makers’ met geldingsdrang, onderhouden graag warme relaties 

met klanten en zijn doorgaans ook autonoom in hun werkwijze en manier van organiseren. Vanuit die 

vormen van betekenisgeving verbinden mensen zich ook graag aan SKVR als organisatie om voor te 

werken. In de huidige planperiode formuleerde SKVR vier kernwaarden die een weergave zijn van haar 

identiteit en de missie en visie moeten ondersteunen. Deze waarden staan ook geformuleerd op de website 

van SKVR. Twee daarvan zijn ‘klant centraal’ en ‘verbindend’. Hiermee pretendeert SKVR dit ook te zijn in 

haar wijze van organiseren, waar een externe oriëntatie op zijn plaats is en in verbinding met zowel de in- 

als externe klanten.  

 

Met haar nieuwe koers wenst SKVR een maatschappelijke publieke dienstverlenende organisatie te zijn, en 

wil zich ook als zodanig in- en extern profileren. De huidige wijze van organiseren bij SKVR is vormgegeven 

                                                           
13 Zoals Prof. dr. Annick Schramme stelt in Een paradigmashift in het Vlaamse cultuurbeleid, september 2015 
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in een procesgerichte matrixorganisatie, waarbij het primaire proces ondersteund wordt door een ERP-

systeem. De werkzaamheden zijn in de afgelopen jaren steeds meer gestandaardiseerd in het kader van 

efficiëntie en rationalisatie.14 Onder invloed van externe factoren werd SKVR in de afgelopen jaren in 

toenemende mate systeemgedreven georganiseerd, met de blik naar binnen gericht waarbij ze haar 

continuïteit wilde waarborgen (intern georiënteerd). Terwijl de nieuwe koers vraagt om een meer externe 

blik (extern georiënteerd) en maatwerkgerichte aanpak, oftewel een contextgedreven werkwijze. 15 Vraag is 

hoe SKVR een balans kan vinden in deze twee oriëntaties en in haar wijze van organiseren passend bij de 

beoogde doelgroepen en programma’s van SKVR en de maatschappelijke doelstelling.   

1.3.2 Onderzoeksprobleem 

Welke impact hadden de organisatorische veranderingen op de medewerkers in de afgelopen jaren en hun 

betekenisverlening aan het werk? Wat is er nodig om de nieuwe voorgenomen koers met de huidige 

medewerkers te realiseren? Hoe kan er balans worden gevonden in een systeemgedreven en 

contextgedreven vorm van organiseren, met behoud en inzet van de technische middelen die voorhanden 

zijn? Vanuit deze onderzoeksvragen is dit onderzoek gestart. Mijn interesse gaat uit naar het in beeld 

brengen van de ervaringen en issues die leven onder medewerkers bij SKVR in het licht van de 

organisatorische veranderingen in de afgelopen jaren en in verhouding tot (het realiseren van) de nieuwe 

koers van SKVR voor de Cultuurplanperiode 2017-2020.  

1.4 Proces en theorie  

Dit onderzoek gaat uit van het sociaal constructionistisch paradigma.16 Dat wil zeggen dat ik niet uitga van 

een eenduidige en enkelvoudige werkelijkheid die we kunnen ‘kennen’ middels objectieve meetmethoden, 

maar dat ik ‘de werkelijkheid’ opvat als sociaal geconstrueerd, waar mensen betekenis aan geven en die 

interpreteren op hun manier. ‘De werkelijkheid’ is daarmee ‘meervoudig’. Vanuit die optiek wordt dit 

onderzoek gekenmerkt door interactie met betrokken in de praktijk van SKVR, en hoe zij die praktijk 

beleven en ervaren teneinde inzicht in zichzelf en over elkaar te verkrijgen door middel van dialoog. Dit 

impliceert dat het proces van sociaal constructionistisch onderzoek zwaarwegend is. Proces en theorie zijn 

daardoor leidend geweest voor de onderzoeksvraag, de aanpak van dit onderzoek en de representatie van 

bevindingen. Om die reden komt dit onderdeel reeds op deze plek in het onderzoeksrapport aan de orde.  

 

1.4.1 Positie als onderzoeker  

In dit onderzoek ben ik eveneens ‘meervoudig’ betrokken: ik ben zowel werkzaam bij SKVR als 

directiesecretaris en nu dan betrokken als onderzoeker voor dit onderzoek. Dit betekent dat ik mij bewust 

moet zijn van mijn eigen vooringenomenheden die ik ontwikkelde als functionaris in de praktijk bij SKVR. 

De situatie dien ik zo neutraal mogelijk tegemoet te treden. Hierover meer in hoofdstuk 3 omtrent 

dataverzameling.  

1.4.2 Onderzoeksmethode en primaire literatuur  

In dit onderzoek hanteer ik principes uit actieonderzoek en responsieve methodologie van Abma & 

Widdershoven (2006). Samen met betrokkenen heb ik een aantal ‘handelingen’ uitgeprobeerd om 

processen van verbinding en dialoog te faciliteren en om inzicht te geven in de meerstemmigheid in de 

organisatie. Als er sprake is van een organisatorische verandering, verbetering of anderszins, dan is 

                                                           
14 Bij de besluitvorming van het Cultuurplan 2017-2020 heeft het college van B&W zich n.a.v. het advies van de RRKC 

(1 juli 2016) voorgenomen om een onderzoek uit te voeren naar de efficiëntie van het binnenschoolse aanbod. SKVR 

en het KCR (Kenniscentrum voor Cultuureducatie Rotterdam) worden hierin betrokken. Het onderzoek zal zich vooral 

focussen op het bereik (aantal deelnemers) in verhouding tot het bestede subsidiegeld. In dat opzicht is het onderzoek 

voornamelijk inhoudelijk kwantitatief van aard.    
15 De begrippen ‘systeem- en contextgedreven’ en ‘in- en externe oriëntatie’ zijn afkomstig uit de theorie van Van 

Dinten & Schouten (2011, 2014). In paragraaf 1.6 een nadere toelichting.   
16 Het sociaal constructionisme licht ik verder toe in hoofdstuk 2 Methodologie. 
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actieonderzoek een geschikte aanpak omdat er een vorm van leren ontstaat. Die benadering is daarmee 

geënt op de ‘lerende organisatie’ waarbij reflectie op het gedrag van betrokkenen moet leiden tot nieuwe 

inzichten (in zichzelf en over elkaar) en mogelijke veranderingen in hun handelen (Eriksson & Kovalainen, 

2013: 200). De responsieve benadering biedt handvatten voor interactief onderzoek doen. In deze 

benadering wordt onderzoek gezien als “[…] een gezamenlijk zoekproces met belanghebbenden naar de 

waarde en betekenissen van hun praktijk. Het doel van responsief onderzoek is het verhogen van het 

onderlinge begrip tussen belanghebbenden als voertuig voor praktijkverbetering.” (Abma & Widdershoven, 

2006: 29). Dialoog is hier een sleutelbegrip. Deze beide benaderingen heb ik gecombineerd in mijn 

onderzoek en zijn leidend geweest in het proces van onderzoek doen.  

 

Tijdens de opleiding is mijn interesse gewekt voor het werk van Van Dinten & Schouten, Zijn zij gek of ben 

ik het? Hoe je oriëntaties gebruikt bij organiseren (2011). Het werk bood mij handvatten om mijn 

observaties, gevoelens, ervaringen en intuïties onder woorden te kunnen brengen. Dit werk is een meer 

praktische uitwerking van het eerdere werk van Van Dinten Met gevoel voor realiteit. Over herkennen van 

betekenis bij organiseren uit 2003. Organiseren wordt hier beschouwd vanuit ‘principes van 

betekenisgeving’. De auteurs geven inzicht in een viertal ‘oriëntaties’, het leren waarnemen en het 

herkennen daarvan bij jezelf en in je omgeving, en hoe je die oriëntaties gepast kunt inzetten bij 

(re)organiseren. In hun theorie vertrekken Van Dinten & Schouten ‘vanaf de vloer van organisaties’ of ‘de 

voet van de samenleving’. De auteurs merken op dat de ene oriëntatie niet beter is dan de andere, “het 

gaat erom te [kunnen] zien welke oriëntatiemix in welke omgeving floreert en hoe je met dat overzicht een 

bijdrage aan je omgeving kunt leveren.” (2011: 14).  

 

1.5 Oriëntaties en betekenisgeving 

Zoals gezegd maken Van Dinten & Schouten gebruik van oriëntaties om situaties, waarnemingen, 

gevoelens of intuïties onder woorden te kunnen brengen. De term ‘oriëntatie’ leggen zij uit als een 

‘vooringenomenheid in betekenisgeving’ (uit: Voorbij het vanzelfsprekende, 2014: 86). Die 

vooringenomenheid kan op allerlei manieren tot uitdrukking komen: in je oordeel, in wat je kiest, in hoe je 

spreekt of schrijft en in hoe je iets aanpakt en organiseert. Betekenisgeving doe je. “Het draait om het 

gedrag dat je vertoont.”, aldus de auteurs (2011: 40). Daarmee vormen oriëntaties ook gedragspatronen.  

In dit onderzoek tracht ik inzicht te verkrijgen in de oriëntaties van medewerkers bij SKVR en de invloed die 

de dominante wijze van organiseren heeft op het gedrag van medewerkers.  

 

De verschillende oriëntaties combineren Van Dinten & Schouten met ‘wijzen van organiseren’. Zodoende 

stellen de auteurs dat organisaties, of bedrijven en instellingen, uitgelezen omgevingen zijn waar 

oriëntaties ertoe doen (2011: 59). Betekenisgeving of -verlening in algemene zin gaat over referenties die 

in wisselwerking staan. Dit kan op twee manieren worden geduid: in wisselwerking met de omgeving (vanuit 

een ‘externe’ optiek) of vanuit jezelf (oftewel ‘intern’ georiënteerd) (Van Dinten, 2003: 727). Van Dinten & 

Schouten koppelen oriëntaties aan mensen. “Onder de oriëntatie die iemand heeft verstaan we een 

specifieke combinatie van de vier vormen van betekenisgeving – in termen van dominantie, volgorde – die 

zich als patroon in die persoon ontwikkeld heeft [gedurende zijn of haar leven].” (2014: 86). Iedereen staat 

met zijn eigen mix van alle oriëntaties in de wereld en heeft op basis daarvan een voorkeur voor een wijze 

van organiseren. Onder een vorm van organiseren verstaan Van Dinten & Schouten: “[…] het typerende 

gedrag van mensen die dominant vanuit één oriëntatie proberen de omgeving in te richten of invloed 

proberen te hebben op de inrichting ervan.” (2011: 39). Aan de hand van je oriëntatiemix vorm je je 

zienswijze en je oordeel op ‘de’ werkelijkheid (2011: 53). Dit wil echter niet zeggen ‘anything goes’ (‘dit is 

jouw werkelijkheid en dit de mijne’), omdat betekenissen in interactie ontstaan en daarmee sociaal worden 

geconstrueerd.   
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Van Dinten & Schouten onderscheiden vier basale vormen van betekenisgeving, waarbij een specifieke 

wijze van organiseren hoort:   

 

1. Rationele oriëntatie: betekenisgeving refereert naar rationaliteit. Voorkeur voor wijze van 

organiseren: rationaliseren & overtuigen;  

2. Zelfreferentiele oriëntatie: betekenisgeving refereert naar de persoon zelf. Voorkeur voor wijze van 

organiseren: construeren & macht;  

3. Sociale oriëntatie: betekenisgeving refereert naar de sociale groep. Voorkeur voor wijze van 

organiseren: normeren & sociale samenhang; 

4. Open oriëntatie: betekenisgeving refereert naar de omgeving, de context. Voorkeur voor wijze van 

organiseren: stavolutie & gevoel voor realiteit; ‘evoluerend’.17     

1.5.1 Systeemgedreven en contextgedreven  

Zoals Van Dinten & Schouten schrijven, waren (semi-) publieke voorzieningen (zoals stichtingen, 

coöperaties, verenigingen ed.) vroeger veel meer contextgedreven ingericht en georganiseerd dan nu het 

geval is. Als je je contextgedreven organiseert doe je dingen “[…] die de ander verder helpen, in de vorm die 

bij de ander en diens situatie passen”. (2011: 173). Oftewel, de context van de ander is leidend voor de 

manier waarop jij je dienstverlening organiseert. “Je levert wat de ander zou hebben gevraagd als hij over 

jouw kennis en inzicht zou hebben beschikt.” (2011: 173). Vanuit de organisatie bezien, maak je het de 

medewerkers mogelijk zich ook zo te gedragen: er worden diensten geleverd in een passende 

contextgedreven organisatievorm. De heersende mix aan oriëntaties van betekenisgeving is dan “[…] de 

sociale oriëntatie, onmiddellijk gevolgd door de open en rationele oriëntatie, die evenveel gewicht hebben.” 

(2011: 173).  

De bezuinigingen in de cultuursector en de toenemende marktwerking zorgden ervoor dat SKVR minder in 

contact met haar omgeving kwam te staan door rationalisatie en standaardisatie van het werk onder het 

motto van professionalisering en cultureel ondernemerschap zoals hiervoor beschreven. De organisatie 

raakte meer intern georiënteerd: haar strategie van de afgelopen jaren is geënt op het opeisen van haar 

bestaansrecht uitgaande van het eigenbelang en de manier van organiseren wordt gekenmerkt door 

‘construeren & macht’. Door middel van verschillende rationalisatieslagen raakt SKVR steeds meer 

systeemgedreven. Onder een systeemgedreven organisatie verstaan Van Dinten & Schouten het volgende: 

“De organisatie gaat uit van zichzelf. Er wordt een aanbod bedacht dat in een productenassortiment tot 

uitdrukking komt. Daarna komt de nadruk te liggen op wat nodig is om die producten te maken en af te 

zetten: mensen, machines, grondstoffen, gebouwen en computers worden in een systeem 

samengebracht.” (2011: 173). De oriëntatiemix is hier vooral gebaseerd op zelfreferentialiteit en 

rationaliteit.  

1.5.2 Intern- en extern georiënteerd  

Een intern georiënteerde organisatie beschrijven Van Dinten & Schouten als een organisatie die gestuurd 

wordt “[…] vanuit de gedachte dat er steeds nieuwe dingen bedacht moeten worden en om wat er bedacht 

is tot stand te brengen.” (2011: 100). Voor die sturing heb je functies nodig, zoals planners, coördinatoren, 

sales-medewerkers, marketing- en communicatiemedewerkers ed. “Die kosten tijd, geld en aandacht en 

zijn overhead waarvan de kosten vaak worden gedrukt door schaalvergroting.” (2011: 100). Van Dinten & 

Schouten stellen dat je in een extern georiënteerde organisatie nauwelijks planners nodig hebt. “Natuurlijk 

wordt er wel gepland, maar het zijn vooral de medewerkers zelf die het regelen: ze zijn verbonden met hun 

cliënten en hun omgeving, weten wat er nodig is en voelen zich er verantwoordelijk voor.” (2011: 100).  

Er worden wel doelen gesteld, maar vanuit het perspectief om een bepaalde toestand te bereiken, “[…] dat 

                                                           
17 In bijlage 6 zijn de oriëntaties en vormen van organiseren verder toegelicht 
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kan niet of moeilijk vertaald worden in directe actie. […] in de verbinding met anderen en met de omgeving 

zie je wat er nodig is.” (2011: 100, 101). Waarnemen staat hierin centraal, want dan pas kan je iets bieden 

wat de ander vraagt. Van Dinten & Schouten stellen vervolgens: “een organisatie is een omgeving waarin 

mensen de betekenisgeving volgen waartoe die organisatie uitnodigt en waarin ze hun rationaliteit 

gebruiken om tot samenwerking te komen”. (2011: 104). Bij intern georiënteerde organisaties doen 

managers hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de geplande resultaten worden behaald. “Ze zijn een 

bron van energie. Er moet heel wat gemeten en gecontroleerd worden […]” (2011: 104). “Vergeleken met 

een intern georiënteerde organisatie kan een extern georiënteerde organisatie draaien met minimale 

beheersinspanning aan de binnenkant.” (2011: 104).  

De oriëntaties en wijzen van organiseren conform Van Dinten & Schouten als volgt schematisch 

samengevat:  

 

Rationeel 

 

Zelfreferentieel 

 

 

Sociaal 

 

Open 

Interne oriëntatie (vanuit jezelf) Externe oriëntatie (vanuit de omgeving) 

 

Van binnen naar buiten  

 

 

Van buiten naar binnen 

Systeemgedreven organiseren Contextgedreven organiseren  

 

Rationaliseren & 

Overtuigen  

 

 

Construeren & Macht  

 

Normeren & Sociale 

samenhang  

 

Stavolutie & Gevoel 

voor realiteit  

Bron: Stichting Sezen18 

 

1.5.3 De organisatie ervaren als een ‘virtual reality’ 

Van Dinten & Schouten stellen dat organisaties bij uitstek ordeningen zijn. Het gaat om het doelgericht 

coördineren en inzetten van meerdere mensen: “[…] het zijn door mensen gemaakte omgevingen waar 

verschillende werkelijkheden domineren.” (2011: 138). Vanuit deze optiek beschouwen de auteurs de 

organisatie als een sociaal construct. Ordeningen kunnen helpend zijn, “[…] zolang ze in wisselwerking 

staan met de omgeving en van daaruit worden getoetst op hun betekenis in de realiteit.” (2011: 138). Als 

men niet meer in staat is om de realiteit te volgen – er ontstaat een kloof tussen de omgeving en de 

organisatie – en men de definitie van de situatie19 niet langer kan benoemen, dan ontstaat er een ‘virtual 

reality’. “Ongepaste virtuele ruimten zijn organisaties waar ordeningen en systemen dicteren, die mensen 

als niet passend ervaren in de realiteit” (2011: 139). Ofwel: “Als de betekenisgeving waartoe een omgeving 

uitnodigt [de definitie van de situatie] een andere is dan jouw oriëntatie, ervaar je spanning.” (2014: 86). Er 

ontstaat frictie (of ‘misfits’) en mensen voelen zich gedwongen in bepaalde (bedachte) ordeningen. Gevolg 

is dat klanten zullen weggaan en dat medewerkers met een bepaalde oriëntatie zich niet meer gepast 

voelen in de werkomgeving waarin een andere oriëntatie domineert, en daardoor weerstand kunnen 

vertonen of disfunctionerend gedrag. Zulke ongepaste virtuele ruimten kunnen langere tijd blijven 

voortbestaan doordat de organisatie een beeld van zichzelf naar buiten uitdraagt dat “[…] gebaseerd [is] op 

een ideaal óf op het idee dat de organisatie dingen doet op een manier die voorbeeldig is en past bij de 

                                                           
18 Zie: http://www.sezenacademy.nl/cms/userfiles/file/Intro%20in%20orientaties%20mei%202010.pdf (oktober, 

2016) 
19 ‘Definitie van de situatie’ is als een of twee vormen van betekenisgeving dominant zijn in een bepaalde situatie   

http://www.sezenacademy.nl/cms/userfiles/file/Intro%20in%20orientaties%20mei%202010.pdf
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tijd.” (2011: 140). Van Dinten & Schouten noemen dit ‘dramaturgisch handelen’, waar de afdeling 

marketing en communicatie een belangrijke rol in speelt: “[…] de marketingafdeling wordt belast met de 

opdracht om de definitie van de situatie aan de buitenkant van de organisatie in overeenstemming te 

brengen met de definitie die aan de binnenkant geldt.” (2011: 135). Terwijl oorspronkelijk het idee is om 

de definitie van de situatie aan de binnenkant, in overeenstemming te brengen met die in de omgeving. 

“[…] De kloof tussen organisaties en hun omgeving [wordt met dramaturgisch handelen] vooral aangepakt 

door in de media een beeld te communiceren over hoe de organisatie graag gezien wil worden.” (2011: 

135). 

1.5.4 Rationaliteitswig  

Om effectief te zijn als organisatie en in je dienstverlening, dien je te kunnen zien welke vorm van 

organiseren passend is bij de omgeving. Medewerkers met een bepaalde oriëntatiemix worden ingezet op 

die plekken die passend zijn. Zoals ik reeds in paragraaf 1.4 schreef: het gaat erom te kunnen zien welke 

oriëntatiemix in welke omgeving floreert en hoe je met dat overzicht een bijdrage aan je omgeving kunt 

leveren. Van Dinten & Schouten spreken in dit geval over de ‘rationaliteitswig’: “Je kunt je rationaliteitswig 

gebruiken om op overzichtsniveau naar andere oriëntaties te kijken: je weegt ze dan tegen elkaar af op hun 

passendheid en hun verwachtte effecten. Mits je beseft waar de grens ligt: praten en denken over 

oriëntaties is iets anders dan in die oriëntatie staan.” (2011: 233). Als er sprake is van een gepaste situatie 

met een balans in oriëntaties en wijzen van organiseren, kan er natuurlijke groei ontstaan en zich als 

patroon gaan herhalen waarin het zich handhaaft. Van Dinten & Schouten spreken dan over stavolutie & 

gevoel voor realiteit. 20 “Stavolutie is erop gericht om patronen te kunnen waarnemen en te herkennen of 

benoemen, dan kan er voorspellend vermogen aan ontleend worden en om veel effectiever in processen in 

te grijpen (of weten wanneer je dat beter niet kunt doen).”21  

1.6 Onderzoeksvraag en doelstellingen  

SKVR is van oudsher een publieke voorziening, die eerder meer contextgedreven georganiseerd was, maar 

in de laatste jaren onder invloed van externe factoren meer systeemgedreven wordt aangestuurd en intern 

georiënteerd raakte. Zoals Van Dinten & Schouten stellen, kan dit voor spanningen zorgen: “[…] 

medewerkers die nog contextgedreven bezig zijn en ervaren dat dat past, zullen zich in een harnas 

gedrongen voelen, de systeemgedreven sturing afkeuren en zich niet gesterkt noch geholpen voelen. Het 

leidt tot misverstanden en wordt ervaren als verlies van kwaliteit van leven.” (2011: 174). Voor de nieuwe 

cultuurplanperiode kondigde het management een nieuwe strategische koers af, die juist meer elementen 

van een contextgedreven wijze van organiseren vraagt.  

Met dit onderzoek tracht ik inzicht te verkrijgen in de achtergronden, oriëntaties en ervaringen en 

behoeften van medewerkers bij SKVR in de afgelopen jaren, en hoe dit hun houding, gedrag en 

betekenisgeving ten aanzien van de nieuwe koers zal beïnvloeden. Met dit inzicht kan er meer helderheid 

worden verkregen welke interventies gepast zijn om dichterbij de realisatie van de nieuwe koers te komen 

en medewerkers met motivatie en vanuit hun kracht te laten acteren. Vraag is hoe SKVR een balans kan 

vinden in een systeemgedreven en contextgedreven werkwijze, passend bij de oriëntaties en daaruit 

voortkomende betekenisgeving van medewerkers teneinde effectief te kunnen zijn in het realiseren van 

haar sociaal maatschappelijke doelen? 

1.6.1 Centrale vraag 

Hoe hebben oriëntaties conform de theorie van Van Dinten & Schouten en de daaruit voortkomende 

                                                           
20 Het begrip ‘stavolutie’ is een samenvoeging van gestapelde evoluties (Van Dinten & Schouten, 2011) 
21 Bron: idem noot #18 
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betekenisgeving, de wijze van organiseren van de (vaste) medewerkers bij SKVR en hun verbinding met de 

omgeving beïnvloed en hoe kunnen zij vanuit hun oriëntaties en betekenisgeving bijdragen aan de 

realisatie van de nieuwe meerjaren koers van SKVR in de wijze van organiseren? 

1.6.2 Deelvragen  

- Hoe ervaren de medewerkers de huidige manier van organiseren en hoe verhoudt dit zich tot 

oriëntaties en de daaruit voortkomende betekenisgeving?  

- Hoe beschouwen zij de huidige organisatiewijze in het licht van de nieuwe meerjaren koers?  

- Wat is er nodig om betrokkenen vanuit hun oriëntaties en betekenisgeving effectief te laten 

participeren aan de realisatie van de nieuwe koers van SKVR? 

- Hoe kan SKVR een balans vinden in een systeem- en contextgedreven georiënteerde 

organisatiewijze, met gebruikmaking van de technische middelen die voorhanden zijn? 

1.7 Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 licht ik de onderzoeksmethodologie toe. Daarin ga ik dieper in op het paradigma waarbinnen 

dit onderzoek is uitgevoerd en de aanpak ervan passend bij het onderzoeksprobleem. In hoofdstuk 3 

beschrijf ik langs welke weg ik mijn onderzoeks-data heb vergaard. Hoofdstuk 4 is een weergave van de 

praktijkhandelingen die ik samen met betrokkenen heb uitgevoerd in het kader van het faciliteren van 

processen van verbinding en dialoog en beschrijf ik mijn bevindingen. In hoofdstuk 5 representeer ik mijn 

bevindingen in verhalende vorm en licht ik in het verlengde daarvan de verhalenworkshop toe die ik 

voorbereidde in het kader van dialoog en inzicht in meervoudigheid. Hoofdstuk 6 is een uiteenzetting van 

aanvullende literatuur en biedt handvatten voor het laten ontstaan van een balans in systeem- en 

contextgedreven organiseren bij SKVR teneinde effectief maatschappelijk ondernemerschap te realiseren. 

En tot slot reflecteer ik in hoofdstuk 7 op het gehele onderzoeksproces zoals ik deze ervoer in het 

afgelopen half jaar en welke invloed mijn eigen mix aan oriëntaties hierop heeft gehad.  

 

In de tekst van het onderzoeksrapport verwijs ik regelmatig naar bijlagen, dit zijn bijgevoegde stukken die 

achtergrondinformatie of verdieping op onderdelen geven.   
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Hoofdstuk 2 – Methodologie 
Hoe kunnen we naar hetzelfde kijken, maar iets anders zien? 

2.1 Inleiding  

In de bedrijfskundige wetenschappen zijn er verschillende manieren waarop onderzoek kan worden 

uitgevoerd. Gedurende de opleiding is uitgebreid stilgestaan bij het bewust leren omgaan en het kritisch 

kunnen verantwoorden van wetenschappelijke en praktische pretenties van bedrijfskundig onderzoek. De 

keuze van de onderzoeksmethoden is niet alleen afhankelijk van de onderzoeksvraag, van eventuele 

(politieke of commerciële) belangen van betrokken stakeholders (of opdrachtgevers) in het onderzoek, of 

persoonlijke voorkeur in hoe je naar de werkelijkheid kijkt, maar moet mijns inziens eveneens 

methodologisch passen bij het inhoudelijke bedrijfskundige probleem dat zich voordoet.   

In dit onderzoek staat beleving, betekenisgeving en interpretatie centraal van betrokkenen werkzaam bij 

SKVR. Hierbij onderken ik een ‘meervoudige werkelijkheid’ die gevormd wordt door individuen en de 

definitie die zij aan de situatie geven. Persoonlijk word ik ook gedreven door deze zienswijze: elk mens 

heeft een eigen verhaal, opvattingen en ideeën over de wereld die hij of zij vormt door ervaringen of 

handelingen en in interactie met anderen. En ik geloof erin dat elk verhaal, ervaring of beleving even 

waardevol en betekenisvol is als het andere. Ik probeer mijzelf dan ook met een open blik en nieuwsgierige 

houding tot anderen te verhouden en op die manier naar ‘de werkelijkheid’ te kijken.  

Dit idee van een sociaal geconstrueerde werkelijkheid is geënt op het sociaal constructionistisch 

paradigma. Onderzoek uitvoeren op een traditionele modernistische wijze zou in dit onderzoek niet 

passend zijn. De werkelijkheid wordt binnen die oriëntatie opgevat als enkelvoudig die we objectief kunnen 

kennen via (doorgaans) kwantitatieve meetmethoden. Generalisatie en herhaling zijn sleutelwoorden in dat 

verband. Wat met dergelijk onderzoek buiten de boot valt, zijn zaken als ‘beleving’ en ‘betekenis’ van 

mensen. Een sociaal constructionistische zienswijze is voor dit onderzoek meer passend omdat het uitgaat 

van het ‘begrijpen’ in plaats van ‘verklaren’.  

 

In de volgende paragrafen geef ik eerst toelichting op de filosofische grondbeginselen waarbinnen het 

onderzoek plaatsvond. Vervolgens verantwoord ik de methodologische keuzes van mijn onderzoeksaanpak. 

2.2 Onderzoeksfilosofie  

Er zijn verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken. Vanuit welk standpunt of oriëntatie je 

naar de actuele werkelijkheid kijkt, noemen we een ‘paradigma’. Guba & Lincoln omschrijven een 

paradigma als een ‘basic belief system’ (uit: Competing Paradigms in Qualitative Research, 1994: 107). Als 

een set van basale aannames die leidend zijn voor ons denken en handelen, de wijze waarop we naar de 

werkelijkheid kijken en onszelf en anderen in relatie hierin positioneren. Deze aannames worden niet ter 

discussie gesteld, want “[…] there is no way to establish their ultimate truthfulness.” (1994: 107). De 

wetenschapsfilosofie kent een drietal fundamenten waarop de relatie met de werkelijkheid kan worden 

benaderd en van waaruit een onderzoeksmethodologie ontwikkeld kan worden. Deze worden aangeduid 

als ‘ontologisch’, ‘epistemologisch’ en ‘methodologisch’. Langs deze wetenschapsfilosofische begrippen zal 

ik mijn verdere onderzoeksmethodologie toelichten.  

2.2.1 Ontologisch vraagstuk  

“What is the form and nature of reality and, therefore, what is there that can be known about it?” (Guba & 

Lincoln, 1994: 108) of anders gesteld: “What is there in the world?” (Eriksson & Kovalainen, 2013: 13). 

Deze vragen over de werkelijkheid noemen we in de wetenschapsfilosofie ‘ontologie’, oftewel de aard van 

de werkelijkheid en het bestaan, het ‘zijn’ der dingen (zijnsleer). In algemene zin worden er in 

wetenschapsfilosofie drie posities onderscheiden: het realisme, het relativisme en het nominalisme. Als je 
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de positie van het realisme inneemt, dan ga je ervan uit dat er één werkelijkheid bestaat die te ‘kennen’ is 

via onze zintuigen. We vatten de werkelijkheid eenduidig op als een onomstotelijk gegeven. In het 

relativisme ga je ervan uit dat iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft en die op een eigen manier 

interpreteert. De mens wordt hier als maatstaf genomen voor de dingen die zijn (of niet zijn). Alle ‘feiten’ 

worden opgevat als menselijke creaties. Als je ervan uitgaat dat er geen werkelijkheid bestaat en dat alles 

wat wij om ons heen benoemen wij zelf gecreëerd hebben met onze taal, dat wordt dat het nominalisme 

genoemd (Easterby-Smith, et al., 2013: 18-21).22 Zoals gezegd vat ik de werkelijkheid in dit onderzoek op 

als ‘meervoudig’, geconstrueerd door sociale processen. In een organisatorische context gaat het om een 

subjectieve werkelijkheid die mensen in hun dagelijkse omgang met elkaar construeren. Dit betekent dat er 

in de praktijk meerdere, al dan niet contrasterende werkelijkheden naast elkaar kunnen bestaan. Hoe 

meer groepen in wisselwerking met elkaar staan, hoe meer ze de sociaal geconstrueerde werkelijkheid 

samen bepalen en delen (Van Nistelrooij & De Wilde, 2008). Vanuit dit perspectief is het onmogelijk om 

een objectieve werkelijkheid te kennen.  

Eriksson & Kovalainen spreken over een tweedeling van objectivisme en subjectivisme binnen de ontologie 

en de studie van de werkelijkheid. Met een objectieve houding ga je ervanuit dat de sociale wereld 

onafhankelijk kan bestaan van mensen en hun activiteiten. Subjectivisme daarentegen houdt in dat de 

realiteit is gebaseerd op percepties en ervaringen die per persoon kunnen verschillen en kunnen 

veranderen gedurende de tijd en context. Sociale actoren produceren een sociale realiteit door sociale 

interactie (2013: 13,14). Abma & Widdershoven onderstrepen het idee dat mensen actieve 

betekenisgevers zijn: “Zij construeren hun werkelijkheid in interactie met elkaar, en brengen daarbij 

uiteenlopende achtergronden, referentiekaders in het spel. Gegeven deze diversiteit is ‘de’ werkelijkheid 

meervoudig in plaats van enkelvoudig. Praktijken zijn altijd voor velerlei uitleg vatbaar, en dit kan 

uiteenlopende en soms conflicterende betekenissen hebben voor diverse groepen.” (2006: 39). Nogmaals, 

dit onderzoek gaat uit van een subjectieve zienswijze op de werkelijkheid die ik beschouw als meervoudig 

samengesteld door de werking van sociale processen.   

2.2.2 Epistemologisch vraagstuk  

“What is de nature of the relationship between the knower of would-be knower and what can be known?” 

(Guba & Lincoln, 1994: 108) of zoals Eriksson & Kovalainen stellen: “What is knowledge and what are the 

sources and limits of knowledge?” (2013: 14). Dit betreft een epistemologische vraag die ‘kennisleer’ 

wordt genoemd in de wetenschapsfilosofie. Dit gaat over de voorwaarden en de oorsprong van kennis en 

het weten. Wat kunnen we weten over de werkelijkheid (en wat niet?). Op welke manier kunnen we de 

werkelijkheid (her)kennen? Hierbinnen vallen de eerdergenoemde tegenstrijdige posities van het 

positivisme en het sociaal constructionisme. Binnen het positivisme (waarin empirisch analytisch 

onderzoek valt) vat je de werkelijkheid in feiten, wetmatigheden (regelmatigheid in meerdere feiten) en 

causale verbanden (relaties tussen die meerdere feiten). Een werkelijkheid die te verklaren en te 

voorspellen is en daardoor beheersbaar kan worden gemaakt. Via objectieve en kwantitatieve 

onderzoeksmethoden is de werkelijkheid ‘meetbaar’, waarbij de onderzoeker zich opstelt als een 

afstandelijke toeschouwer (Van den Bersselaar, 2011: 44). Het sociaal constructionisme gaat dus niet uit 

van een objectieve werkelijkheid maar beschouwt de werkelijkheid als sociaal geconstrueerd en waar 

mensen betekenis aan geven en interpreteren. Het constructivisme (of constructionisme) stelt dat kennis 

historisch, sociaal-cultureel specifiek en context bepaald is (Guba & Lincoln, 1994). De onderzoeker is 

nauw betrokken en legt de focus, met kwalitatieve onderzoeksmethoden, op wat mensen, individuen 

denken, voelen, beleven en de manier waarop ze met elkaar communiceren en in contact staan (Easterby-

Smith, et al., 2013). Kennis is vanuit die optiek alleen toegankelijk via sociale actoren.  

                                                           
22 Voor het schrijven van deze paragraaf heb ik tevens geput uit de colleges Bedrijfskundige Methodologie van dhr. dr. 

J. Essers 2014-2015 docent aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam  
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Het subjectivisme, of sociaal constructionisme wordt geassocieerd met het ‘interpretivisme’ (Habermas, 

1970). Dat wil zeggen dat het belangrijk is om verschillen te begrijpen tussen mensen in hun rol van 

sociale actoren. Het aannemen van een empathische houding als onderzoeker is noodzakelijk om toegang 

te krijgen tot het denken van betrokkenen en hun acties in de sociale wereld en deze te kunnen 

interpreteren vanuit hun perspectief in plaats van feiten te verzamelen en te meten hoe dergelijke patronen 

zich voordoen. We moeten de verschillen tussen mensen kunnen begrijpen en waarderen, in plaats van 

zoeken naar externe oorzaken en fundamentele wetten om gedrag te kunnen verklaren (Easterby-Smith, et 

al., 2013: 24). Onderzoeker en deelnemers in sociaal constructionistisch onderzoek zijn interactief met 

elkaar verbonden, waardoor kennis tijdens het onderzoek wordt gecreëerd (Guba & Lincoln, 1994).   

2.2.3 Methodologisch vraagstuk  

“How can the inquirer (would-be knower) go about finding out whatever he or she believes can be known?” 

(Guba & Lincoln, 1994: 108), of zoals Eriksson & Kovalainen formuleren: “[...] how we come to know of the 

world?”. Het derde fundament van wetenschap gaat over de leer van methoden binnen onderzoek doen. 

Hoe moeten we te werk gaan om wetenschappelijke kennis te produceren? En welke eisen stellen we 

daaraan? Methodologie legt de focus op specifieke wijzen (de methoden) die we kunnen inzetten in 

onderzoek om onze wereld beter te begrijpen. Dit zijn methoden om zowel data te verzamelen als 

methoden om data te analyseren (Eriksson & Kovalainen, 2013: 16).   

In brede zin kan methodologie verdeeld worden in kwantitatief en kwalitatief onderzoek (Silverman, 2005 

in: Eriksson & Kovalainen, 2013: 16). Kwantitatieve methoden gaan uit van het principe ‘meten is weten’. 

De onderzoeker neemt een objectieve positie in en tracht de situatie te verklaren door middel van 

deductief onderzoek (theorie toetsend) aan de hand van objectief waarneembare gegevens, die statistisch 

worden geanalyseerd. Traditioneel empirisch analytisch onderzoek heeft als doel om een objectief beeld te 

bieden over de sociale wereld. Menselijk individueel en sociaal ‘gedrag’ zijn op deze manier het product 

van (onveranderlijke) wetmatigheden die algemeen geldende causale verbanden uitdrukken 

(generaliserend) die het gedrag verklaren en voorspelbaar maken en idealiter ook onafhankelijk van cultuur 

(universeel) gelden. In dergelijk onderzoek worden alledaagse (kwalitatieve) begrippen geoperationaliseerd 

tot meetbare begrippen of uitspraken in kwantitatieve termen, zonder de betekenis ervan over te nemen. 

Het sociale of culturele fenomeen wordt hierdoor niet als bron van kennis beschouwd, maar als object van 

kennis. Sociale verschillen worden hiermee gereduceerd tot algemeenheden. Door zaken te generaliseren 

vanuit het principe dat er één werkelijkheid bestaat, wordt er geen recht gedaan aan sociale 

betekenisgeving (Van den Bersselaar, 2011: 60-62). Deze dominante denkwijze zorgt ervoor dat we iets 

kwijtraken, namelijk sociale en culturele waarden zoals interpretatie, beleving, intenties en belangen van 

individuen of groepen mensen.  

Met kwalitatief onderzoek en -methoden kan je inzicht verkrijgen in de beleving en betekenisgeving van 

betrokkenen in de onderzoekscontext en dergelijk onderzoek gaat uit van het principe ‘meedoen is 

begrijpen’. Hiermee komen we op het terrein van de fenomenologie (beleving) en de hermeneutiek 

(betekenis) binnen de wetenschapsfilosofie (Van den Bersselaar, 2011). De nauw betrokken onderzoeker 

gaat op zoek naar interpretaties en betekenisgeving van betrokkenen met als doel om de situatie te 

begrijpen (Verstehen) door middel van inductief onderzoek (theorievormend). Het sociaal 

constructionistisch paradigma gaat uit van het idee dat hoe de werkelijkheid, de maatschappij, gevormd 

wordt afhankelijk is van de manier waarop mensen hun omgeving zien, en hoe ze daar zin en betekenis 

aan geven. Dit gebeurt binnen een culturele traditie van verhalen, overleveringen en interpretaties die 

specifiek zijn voor een cultuur en het zelfbegrip van een gemeenschap uitdrukken. Mensen zijn 

‘zelfinterpreterende wezens’ en die ‘zelfinterpretaties’ bepalen wat ze doen of waardevol vinden. Deze 

intenties voor gedrag kunnen niet als oorzaken worden opgevat, zoals in de empirische wetenschappen 
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gebeurt.23 Om intenties te achterhalen moeten sociale verschijnselen van binnenuit worden begrepen, 

oftewel vanuit de betekenis die ze voor betrokkenen hebben en op holistische wijze worden geïnterpreteerd 

(en niet vanuit een reductionistische mensvisie). Dit maakt dat die kennis altijd contextgebonden is en 

waarvoor een individualiserende methodologie gehanteerd moet worden (cf. Rickert, 1936).24   

2.3 Onderzoeksstrategie  

Binnen kwalitatief onderzoek zijn er meerdere methoden voor dataverzameling en -analyse mogelijk, zoals 

bijvoorbeeld etnografisch onderzoek, casestudy-, narratieve- of discours analyse. In dit onderzoek kijk ik 

naar de situatie zoals die door betrokkenen wordt ervaren en verteld. Dit wordt aangeduid als een ‘emic 

point of view’ (zoals bij etnografisch onderzoek een vereiste is). Als je met meer afstand, of meer als 

buitenstaander naar de situatie kijkt, dan wordt dit een ‘etic point of view’ genoemd (zoals onder andere bij 

discours- of casestudy analyse het geval is).  

Vanuit het onderzoeksprobleem heb ik gezocht naar een passende onderzoeksstrategie. Ik heb hierin 

principes gehanteerd uit actieonderzoek volgens de uitgangspunten van Eriksson & Kovalainen (2013) in 

combinatie met principes van responsief onderzoek zoals beschreven door Abma & Widdershoven (2006).  

Beide onderzoeksbenaderingen zijn te scharen onder ‘interactief’ onderzoek, waarbij je als onderzoeker 

nauw betrokken bent bij de praktijk en de betrokkenen daarbinnen. Beide benaderingen vullen elkaar aan 

en versterken bevindingen. Hier verwijs ik naar het hermeneutisch dialectisch proces zoals in beginsel 

omschreven is door Guba en Lincoln (1989)25. Dat wil zeggen dat ik als participatieve en interpreterende 

onderzoeker betekenis tracht te geven aan ervaringen die in een meervoudige werkelijkheid geconstrueerd 

zijn. Hierbij tracht ik processen van verbinding en dialoog te faciliteren en inzicht te geven in de 

meerstemmigheid in de organisatie middels uit te voeren praktijkhandelingen en een responsieve, 

verhalende onderzoeksbenadering -en representatie van bevindingen. Het werk van Van Dinten & Schouten 

(2011) hanteerde ik hierbij als theoretisch hoofdwerk om oriëntaties en betekenisgeving in de organisatie 

inzichtelijk te maken en om te kunnen benoemen van wat ik waarneem.  

In de volgende paragrafen volgt een aanvullende theoretische toelichting op actieonderzoek en 

responsieve methodologie.  

2.3.1 Actieonderzoek  

Actieonderzoek (of handelingsonderzoek) is een geschikte benadering van onderzoek als er sprake is van 

een organisatorische verandering, verbetering of anderszins, omdat er een vorm van leren ontstaat. Die 

benadering is daarmee geënt op de ‘lerende organisatie’ waarbij reflectie op het gedrag van betrokkenen 

moet leiden tot nieuwe inzichten (in zichzelf en over elkaar) en mogelijke veranderingen in hun handelen 

(Eriksson & Kovalainen, 2013: 200). Net als in responsief onderzoek kenmerkt actieonderzoek zich door 

participatie: “(…) close collaboration with the research object and its practical problem solving is part of the 

research process (…)”, waarbij zowel de onderzoeker als onderzochten leren (2008: 193). 

Belanghebbenden zijn hier geen object van onderzoek, maar medeonderzoekers. Kenmerkend voor 

actieonderzoek is dat theoretische interesses vaak geen richtlijn zijn voor het onderzoeksontwerp, omdat 

de meeste onderzoeksproblemen zich laten voortkomen uit de praktijk.   

Actieonderzoek kent haar oorsprong in de sociale psychologie, maar ook in de antropologie (waar 

etnografisch onderzoek een tak van is), waarin de onderzoekers actief onderdeel worden van de groep of 

                                                           
23 De Wilde, in: Verklaren in de sociale wetenschappen, in: Korthals M. (red.). Wetenschapsleer, filosofisch en 

maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaalculturele wetenschappen. Amsterdam: Boom pp. 89-111. 
24 Deze paragraaf heb ik eveneens gebaseerd op de RSM-collegesheets, Bedrijfskundige Methodologie, 2014-2015 

van dhr. dr. J. Essers en ook: Eriksson & Kovalainen, 2013: 20.  
25 In: Onderhandelend evalueren. Fourth Generation Evaluation van Egon Guba en Yvonna Lincoln, Abma, T., (2000) 



                                   
 
 

22 

 

context die zij onderzoeken. Kurt Lewin (1890-1947) is een van de grondleggers van actieonderzoek en 

ging uit van het idee dat (wetenschappelijk) onderzoek altijd ‘real-life’ problemen moesten behelzen, en 

daarmee juist niet theorie gedreven moeten zijn. Eriksson & Kovalainen stellen daarom dat actieonderzoek 

vraagt om het gebruik van het realistische paradigma in relatie tot kenniscreatie (zie ook paragraaf 2.2.1) 

(2013: 195). Maar aangezien actieonderzoek meestal gebaseerd is op waarnemingen, ervaringen, 

inzichten en betekenissen van betrokkenen met betrekking tot deze ‘real-life’ problemen, is er voldoende 

reden om het sociaal constructionistische paradigma te hanteren.   

Actieonderzoek vraagt om een actieve participatieve houding van de onderzoeker waarbij met betrokkenen 

gezocht wordt naar de verbetering van (sociale) problemen waarbij zowel de onderzoeker als de 

betrokkenen van en met elkaar leren. Het idee van ‘reciprociteit’ en reflectie zijn hier belangrijke aspecten 

in. Dit betekent dat de informatie die tijdens het onderzoek vergaard wordt, bruikbaar moet zijn voor de 

betrokkenen en belanghebbenden (2013: 199). Menselijk gedrag is geënt op actief en reflexief toepassen 

van opgedane (sociaal- culturele) kennis (ook wel ‘mimese’ genoemd). Handelen houdt in dat mensen 

actief hun leven construeren, dat ze in staat zijn tot reflectie en (sociaal) leren. Dit betekent ook dat wat ze 

doen of laten, voelen en denken, in essentie niet voorspelbaar is of te generaliseren.26 Dit zorgt ervoor dat 

actieonderzoek een element van ‘empowerment’ in zich heeft. Doordat het onderzoekproces een 

participatief proces is tussen onderzoeker en betrokkenen wordt de traditionele scheiding tussen subject 

en object en de daarbij horende hiërarchische machtsverhoudingen doorbroken. Betrokkenen in het 

actieonderzoek kunnen zich meer ‘empowered’ voelen door de bewustwording van de eigen machtspositie 

en de ontwikkeling van nieuwe bruikbare kennis, inzichten en vaardigheden.27 Betrokkenen leren om 

adequater om te gaan met de praktische situatie. 

2.3.2 Responsieve Methodologie 

Zoals Abma & Widdershoven (2006) schrijven biedt responsief onderzoek handvatten voor interactief 

onderzoek doen. Dergelijk onderzoek richt zich op de waarden en betekenissen van de praktijk van 

betrokkenen, met als doel het verhogen van het onderlinge begrip tussen belanghebbenden als voertuig 

voor praktijkverbetering (2006: 29). Kenmerkend voor responsief onderzoek is de onderlinge interactie 

tussen verschillende belanghebbenden. Er is sprake van “[…] een dialogisch proces van oordeelsvorming 

tussen groepen wier belangen worden geraakt door het onderzoek” (2006: 33). Dit betekent dat het 

onderzoek ‘emergent’ wordt ontworpen en impliceert een open vraagstelling aan het begin. ‘Issues’ (zoals 

verwachtingen, zorgen, verlangens, waarden e.d.) van zoveel mogelijk belanghebbenden (of ‘stakeholders’, 

zoals managers, medewerkers, doelgroepen e.d.) worden gaandeweg het onderzoek verkend (2006: 35). Er 

is sprake van een ‘waardegebonden kwestie van democratie’. Dit betekent dat tegengestelde belangen en 

‘vergeten groepen’ ook moeten worden meegenomen. Degenen wier belangen worden geraakt dienen 

actief stem te krijgen (2006: 34).  

Hermeneutisch-dialectische cirkels beschrijven het proces van interactie en dialoog en interpretatie. De 

onderzoeker dient voorwaarden te creëren voor interactie tussen betrokkenen. ‘Hermeneutiek’ verwijst 

naar het interpreterende karakter van het proces (zie ook paragraaf 2.2.3). Kwalitatieve onderzoekers 

produceren in principe interpretaties van interpretaties en betekenisgeving, dit wordt dubbele 

hermeneutiek genoemd (Giddens, 1976).28 Interpretatie is een kwestie van inzicht verkrijgen door duiding 

van ervaringen en opvattingen, en is niet een kwestie van demonstratie en onthulling van feiten (Abma, 

2000). ‘Dialectiek’ verwijst naar de interactie en dialoog tussen betrokkenen. Kenmerken van dit 

dialogische proces zijn openheid, respect, inclusie en betrokkenheid. Interessant aspect hier is dat het niet 

                                                           
26 Uit: Handelingsonderzoek of Action Research, Boog, B. in: KWALON 34 (2007, jaargang 12, nr. 1)  
27 Uit: Over actieonderzoek, Jacobs. G. in: KWALON 25 (2004, jaargang 9, nr. 1)  
28 Uit: Constructivisme in soorten, Smaling A. in: KWALON 15 (2010, Jaargang 15, nr. 1) 
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om consensus gaat (zoals vaak in de praktijk wordt geproclameerd: ‘alle neuzen dezelfde kant op’), maar 

dat het doel is dat betrokkenen inzicht krijgen in elkaar, dat er wederzijds begrip ontstaat of dat er meer 

inzicht is in de aanwezige verschillen van inzicht (oftewel het kunnen managen van variëteit). Juist het 

geforceerd streven naar consensus (homogeniteit) moet worden vermeden omdat daarmee afwijkende 

ervaringen worden genegeerd. Zoals Abma & Van Widdershoven stellen is consensus fragmentarisch van 

aard en juist verschillen (heterogeniteit) kunnen het leerproces stimuleren (2006: 35). Het meervoudige 

uitgangspunt over de sociale werkelijkheid wordt hiermee recht gedaan. 

 

De onderzoeker stelt zich in responsief onderzoek niet op als een ‘expert’ of ‘deskundige’ maar eerder als 

een ‘interpretator’ en ‘facilitator van proces’. De onderzoeker geeft hier betekenis aan ervaringen, het 

creëren van begrip door het uitleggen van ervaringen aan betrokkenen en het organiseren van dialoog 

tussen betrokkenen (2006: 37).   

2.4 Onderzoekstechnieken 

Interactief onderzoek kent verschillende onderzoekstechnieken. In dit onderzoek heb ik de volgende 

technieken toegepast zoals deze binnen actieonderzoek als responsief onderzoek worden gehanteerd. 

2.4.1 Technieken in actieonderzoek  

Actieonderzoek kent een cyclische methode, dat wil zeggen: data verzamelen, plannen, acteren, 

observeren en reflecteren op (bedoelde en onbedoelde gevolgen van de) handelingen acties, de volgende 

actie voorbereiden enz. Het proces wordt hiermee kort-cyclisch. De activiteiten vormen steeds kleine 

interventies die als een reeks plaatsvinden. De activiteiten hoeven elkaar niet op te volgen, maar kunnen 

gelijktijdig plaatsvinden. Tijdens deze activiteiten wordt er veel aandacht gegeven aan het sociale proces. 

Actieonderzoek kent een ethisch aspect. Dat wil zeggen dat de onderzoeker alle betrokkenen van tevoren 

informeert over het onderzoek, doelstellingen en methoden. Als de onderzoeker in gesprek is met 

betrokkenen, aan het observeren is of aan het handelen, dan weten betrokkenen dat hij met zijn onderzoek 

bezig is. Het gaat hier niet alleen om ‘informed consent’ (toestemming), maar het vereist ook expliciete 

vrijwillige instemming van betrokkenen wegens het ingrijpende karakter van actieonderzoek. Uitgangspunt 

is dat er sprake is van wederzijds vertrouwen.29    

2.4.2 Veranderen door vertellen  

Verhalen helpen om gebeurtenissen, beelden en mensen te duiden. Ze kunnen wederzijds begrip verhogen 

en leiden tot aanpassingen in het handelen en de houding ten opzichte van anderen. Mensen veranderen 

door (plaatsvervangende) ervaringen toe te voegen aan bestaande ervaringen (Abma & Widdershoven, 

2006: 49). Verhalen vervullen een belangrijke cognitieve en psychologische functie voor individuen, maar 

weerspiegelen en bevestigen ook een bepaalde cultuur (denk aan collectief gedeelde verhalen zoals 

mythen, sagen, sprookjes en volksvertellingen) en sociale verhoudingen, en kunnen bewust ingezet worden 

om een cultuur te ondersteunen of om een culturele omslag te markeren (2006: 52-53). Hieronder vat ik 

kort de uitgangspunten samen van ‘veranderen door vertellen’ volgens Abma & Widdershoven (2006).  

Het proces van vertellen begint open met het verzamelen van verhalen zonder vooraf gestelde lijst met 

vragen, aandachtspunten of onderwerpen, als een zich ontwikkelend proces. Vertellen moeten we zien als 

een ‘aaneenrijgen’ van gebeurtenissen in een betekenisvol ‘plot’. De verteller geeft actief zin en betekenis 

aan gebeurtenissen die voorheen ambigue waren; hij representeert de werkelijkheid niet, maar maakt ‘de’ 

werkelijkheid. Verhalen vertellen is selectief en interpretatief. De interpretatie van de gebeurtenissen 

worden altijd gekleurd door een persoonlijk standpunt of perspectief, als een reconstructie van het 

                                                           
29 Uit: Collegesheets RSM, Vakgroep organisatie- en personeelswetenschappen, Action Research, semester 3, 2015 
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gebeurde. Ditzelfde geldt voor de luisteraar: de onderzoeker legt opnieuw een betekenislaag over de 

reconstructie van de verteller om het verhaal te kunnen begrijpen (2006: 54).  

Het is relevant om zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken in het proces van verandering. 

Veranderen door verhalen vertellen is een gezamenlijk proces. Belanghebbenden zijn niet alleen 

informatieverstrekkers. Door actieve betrokkenheid ontstaat draagvlak en mensen zullen zich eigenaar 

voelen van veranderingen en deze eerder accepteren. Er moet een context worden gecreëerd om 

ervaringen uit te wisselen in een dialogisch proces. Dialoog staat voor conversatie die zich kenmerkt door 

een narratieve rationaliteit (versus een argumentatieve rationaliteit). Dat wil zeggen dat het uitwisselen en 

leren van ervaringen centraal staat, en niet het winnen van argumenten of het geven van meningen (of 

spuien van ongenoegen). Dynamiek ontstaat door het verhogen van meervoudigheid in de vorm van niet 

breed gedragen verhalen. Deze verhalen worden ‘counter stories’ of apocriefe genoemd. Ze hebben weinig 

status in de organisatie. Door hun andersheid maken ze mensen bewust van hetgeen ze als 

vanzelfsprekend beschouwen waardoor de reflectie op de eigen waarden wordt gestimuleerd (2006: 55). 

Abma & Widdershoven beargumenteren dat mensen kunnen veranderen door het toevoegen van nieuwe 

ervaringen aan hun bestaande ervaringen. Met verhalen kan je mensen ook plaatsvervangende ervaringen 

bieden. Mensen kunnen ook veranderen door formele kennis op ze over te dragen, maar dat is een 

rationele strategie die vaak maar een beperkende werkingskracht heeft. Mensen laten zich maar ten dele 

overtuigen door feiten en argumenten (2006: 56).  

2.4.3 Alternatieve vorm van kennisrepresentatie 

Data in verhalende vorm weergeven is een relatief nieuwe vorm van kennisrepresentatie. In een 

traditioneel wetenschappelijk verslag of publicatie wordt nagestreefd om een zo goed mogelijk (objectief) 

‘kloppend’ beeld te geven van het onderzochte fenomeen. Abma & Widdershoven beargumenteren dat 

dergelijke publicaties (te) vaak onbenut blijven wegens het technische karakter (lees: ze blijven in de 

bureaula liggen), door gebruik van jargon of onpersoonlijke manier van schrijven (2006: 91). Door met 

verhalen, of ‘dialogische teksten’, te werken, stel je je als onderzoeker niet boven of buiten de praktijk, 

maar ga je er een gesprek mee aan en is je houding die van actieve interpretator (2006: 92). Dialogische 

teksten zijn teksten waar in tegenstelling tot traditionele wetenschappelijke analyses, een communicatieve 

impuls vanuit gaat, recht doet aan meerdere invalshoeken en perspectieven en stem geeft aan 

verschillende belanghebbenden (2006: 101). Lezers worden actief betrokken in de interpretatie en 

oordeelsvorming van hun praktijk waarmee een basis wordt gelegd voor mogelijke verbetering van die 

praktijk (2006: 104).    

2.5 Kwaliteitsnormen sociaal constructionistisch onderzoek  

Net als bij traditioneel modernistisch onderzoek worden er binnen sociaal constructionistisch onderzoek 

eveneens criteria gesteld om de wetenschappelijk kwaliteit van onderzoek te borgen. Erlandson et al. 

(1993) werkten deze conform Guba & Lincoln (1985) uit. Het zijn een tiental technieken die bijdragen aan 

de geloofwaardigheid, overdraagbaarheid, betrouwbaarheid en bevestiging van het onderzoek. Hieronder 

licht ik ze toe.   

2.5.1 Geloofwaardigheid (credibility) 

Geloofwaardigheid dient tot stand te komen met de betrokkenen die informatie leverden voor het 

onderzoek. Vanuit het meervoudige perspectief ten aanzien van de werkelijkheid, dienen betrokkenen in de 

onderzochte setting de representatie van data als ‘waar’ te beschouwen. “[…] a credible outcome is one 

that adequately represents both the areas in which these realities converge and the point on which they 

diverge.” (1993: 30). De volgende vijf technieken dragen bij aan de geloofwaardigheid van het onderzoek: 
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- Prolonged engagement  

Langdurige betrokkenheid legt een brede basis voor de geloofwaardigheid van het onderzoek 

omdat de onderzoeker de cultuur van een organisatie (of andere sociale setting) beter kan leren 

kennen. Het zorgt er ook voor dat er vertrouwen en een bepaalde verstandhouding tussen de 

onderzoeker en betrokkenen kan worden opgebouwd. Eventuele ‘beperkingen’, zoals bias van de 

onderzoeker kunnen hiermee worden verkleind. Langdurige betrokkenheid kent ook een keerzijde: 

de onderzoeker kan volledig opgaan in de context (‘going native’) en er als het ware onderdeel van 

worden. De onderzoeker moet ervoor waken het onderzoeksperspectief niet te verliezen (1993: 

135). 

 

- Persistent observation 

Persistent observation zorgt er volgens Guba & Lincoln voor dat het onderzoek diepte te krijgt. Het 

“[…] adds salience to a study that otherwise might appear to be no more than a mindless 

immersion.” (1993: 137).  

 

- Triangulatie  

Door verschillende of meerdere databronnen te gebruiken (tijd, ruimte, mensen) of methoden (via 

observaties, in gesprekken of middels documenten) wordt de geloofwaardigheid vergroot. Volgens 

Guba & Lincoln zou elk stukje informatie in het onderzoek tenminste uitgebreid moeten worden 

met een andere bron, bijvoorbeeld met een tweede onderzoeker of een tweede methode (1993: 

138). Hiermee kan data worden geverifieerd. 

 

- Peer Debriefing  

Het voorleggen van bevindingen aan een professionele ‘collega’ draagt bij aan de 

geloofwaardigheid. Diegene staat buiten de context, maar heeft wel een algemeen begrip over het 

bestuderen en analyseren van bevindingen en luistert naar de ideeën van de onderzoeker en zijn 

of haar vragen en zorgen. In dergelijke sessies denkt de onderzoeker hardop en onderzoekt hij 

mogelijke alternatieven. De professionele collega luistert, haalt onzekerheden en vragen zoveel 

mogelijk weg en helpt de onderzoeker om verschillende strategieën te ontwikkelen. Het 

raadplegen van een professionele collega helpt de onderzoeker om zijn of haar neutraliteit30 te 

herwinnen wanneer degene te veel betrokken raakt bij de cultuur of de te onderzoeken sociale 

context.   

 

- Member checking  

Betrokkenen over je bevindingen, interpretaties en conclusies raadplegen verhoogt de 

geloofwaardigheid van het onderzoek. Betrokkenen krijgen de kans om aan te geven of de 

reconstructies van de onderzoeker voor hen herkenbaar zijn. Member checking moet niet verward 

worden met triangulatie (waarbij een bron wordt vergeleken met data uit andere bronnen). Het 

raadplegen van betrokkenen staat in verband met de constructies verkregen met data uit 

triangulatie. Het raadplegen van betrokkenen is een continu proces en is zowel formeel als 

informeel. (1993: 142-143).  

 

- Adequacy materials  

Het verzamelen van ‘referentieel toereikend materiaal’ vergroot de geloofwaardigheid. Erlandson 

et al. (1993) doelen hier op het gebruiken van data om een meer integraal en holistisch beeld te 

kunnen schetsen van de onderzochte context. Denk hier bijvoorbeeld aan zaken als foto’s, 

                                                           
30 Neutraliteit is het tonen van geen voorkeur voor de ene werkelijkheid boven de andere 
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videomateriaal, of brochures, krantenknipsels, jaarverslagen e.d. Dit zijn beschikbare materialen 

die geproduceerd zijn buiten de context van de onderzoeker of door de onderzoeker zelf (1993: 

139). Al deze materialen dragen een stukje bij aan het beter leren begrijpen van de context. 

2.5.2 Overdraagbaarheid (transferability) 

Omdat de context bij sociaal constructionistisch onderzoek nooit hetzelfde is, en er uitgegaan wordt van 

een meervoudige werkelijkheid, kunnen gegevens niet worden gegeneraliseerd om de externe validiteit te 

waarborgen. Overdraagbaarheid gaat over de mate waarin bevindingen van het onderzoek toegepast 

kunnen worden in andere contexten met andere betrokkenen (1993: 31). Overdraagbaarheid tussen 

contexten kan ontstaan als er sprake is van gedeelde karakteristieken (1993: 32). Er zijn drie strategieën 

om overdraagbaarheid te faciliteren in onderzoek:  

- Thick descriptions  

Thick descriptions geven meer inzicht in de onderzochte situatie. Het zijn betekenisvolle en 

detailrijke beschrijvingen van de onderzochte setting. In prozavorm wordt er niet alleen geschreven 

over wat er gezegd is, maar ook wat er is gebeurd. Daarbij een beeldende beschrijving van de 

context, opdat lezers zich als het ware zich kunnen voorstellen zich in die context te bevinden.  

Beschrijvingen dienen zo specifiek te zijn dat de lezer de bevindingen goed kan begrijpen. Deze 

bevindingen zijn geen onderdeel van thick descriptions, maar ze moeten wel geïnterpreteerd 

kunnen worden binnen de beschrijvingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met 

betrokkenen. Thick descriptions maakt het mogelijk dat de lezer een plaatsvervangende ervaring 

kan hebben: alsof hij of zij zelf in de onderzochte situatie is geweest (1993: 145-146).  

 

- Purposive sampling  

Binnen het conventionele modernistische paradigma wordt in onderzoek doorgaans gebruikt 

gemaakt van een representatieve steekproef. Binnen het sociaal constructionistische paradigma 

gaat men uit van een gerichte selectie van personen en informatie. Op basis van steeds nieuwe 

opkomende inzichten worden keuzes gemaakt in het raadplegen van specifieke 

informatiebronnen. De focus ligt niet op het vinden van overeenkomsten die leiden tot 

generalisatie, maar juist op de details die de context een eigenheid geven (1993: 147-148). Doel 

is om inzicht te verkrijgen in de verschillende werkelijkheden die betrokkenen hebben ten aanzien 

van het onderzochte onderwerp.  

 

- Reflexive Journal 

Het bijhouden van een dagboek verhoogt niet alleen de geloofwaardigheid, maar ook de 

overdraagbaarheid, betrouwbaarheid en bevestiging van het onderzoek. In het dagboek schrijft de 

onderzoeker informatie op over zichzelf. Het verschaft bijvoorbeeld informatie over de planning, 

logistiek, inzichten van de onderzoeker en de methodologische keuzes en de onderbouwende 

motivaties hiervoor.   

2.5.3 Betrouwbaarheid (dependability) 

Betrouwbaarheid van het onderzoek heeft binnen het sociaal constructionistisch paradigma betrekking op 

de samenhang in het onderzoek (in tegenstelling tot herhaalbaarheid in traditioneel modernistisch 

onderzoek). Dit kan verkregen worden met een verificatietraject (audit trail). Dit verificatietraject kent de 

volgende elementen:  

- Ruwe data (gesprekken, notities en documenten 

- Datareductie en analyse (bijvoorbeeld peer debriefing aantekeningen) 

- Datareconstructie en synthese (data-analyse overzichten en rapporten) 
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- Het reflexive journal  

- Materiaal dat in relatie staat tot intenties, keuzes en vooronderstellingen (onderzoeksvoorsel, 

reflexive journal, peer debrief aantekeningen)  

- Relevante informatie in relatie tot onderzoekstrumenten   

2.5.4 Bevestiging (confirmability) 

In conventioneel onderzoek dient er sprake te zijn van objectiviteit en een objectieve onderzoeker. Omdat 

er binnen sociaal constructionistisch onderzoek sprake is van een betrokken onderzoeker die nauw 

samenwerkt met de betrokkenen, is objectiviteit onmogelijk en ook niet wenselijk. Wel dient er sprake te 

zijn van neutraliteit, in de zin dat de onderzoeker open staat voor alle aanwezige werkelijkheden. Dit maakt 

dat er sprake is van een onderlinge beïnvloeding tussen onderzoeker en onderzochte en data alleen 

verworven kan worden met de inbreng van eigen verwachtingen en vooroordelen van de onderzoeker. Guba 

& Lincoln stellen voor om het begrip ‘objectiviteit’ te vervangen door ‘bevestiging’ (data kan herleid worden 

via de originele bronnen in het verificatietraject).  

In hoofdstuk 7 (reflectieverslag) beschrijf ik hoe ik bovenstaande kwaliteitscriteria heb gehanteerd in mijn 

onderzoek.  
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Hoofdstuk 3 – Dataverzameling  
De nieuwsgierige en betrokken onderzoeker 

In dit hoofdstuk doe ik verslag van het verloop van het onderzoek en de wijze waarop ik data heb vergaard. 

Zoals ik in hoofdstuk 2 Methodologie reeds aangaf, verzamelde ik mijn data door middel van participatieve 

observaties op diverse plekken, in gesprekken met betrokkenen en maakte ik gebruik van documenten en 

aanvullende literatuur (theorie). De bevindingen die ik opdeed bij de verschillende praktijkhandelingen licht 

ik toe in hoofdstuk 4 van dit onderzoeksrapport.  

Feitelijke start van het onderzoek  

In december 2015 schreef ik het tentamen ‘Passend organiseren vanuit vormen van betekenisgeving’ voor 

het keuzevak Management van Verandering (MV) (zie bijlage 2). In dit tentamen maakte ik op basis van de 

oriëntaties van Van Dinten & Schouten een analyse over de organisatieontwikkelingen bij SKVR in de 

afgelopen jaren. Ik stelde dat de actuele dominante wijze van organiseren bij SKVR niet passend is bij de 

nieuw geformuleerde meerjarenkoers, met name op het onderdeel waarin SKVR meer deelnemers in de 

wijken van Rotterdam wil bereiken in samenwerking met wijkpartners. In februari 2016, na de indiening 

van het nieuwe meerjarenbeleidsplan bij de gemeente, besloot ik om dit tentamen voor te leggen aan mijn 

directeur. Haar reactie was als volgt: “Jeetje, confronterend om dit te lezen zeg. Ik zou willen dat ik het zelf 

geschreven had. Laten we het eens behandelen op een management heidag in het kader van de 

besturingsfilosofie”.  

 

Het gegeven dat ik dit tentamen op een gepast moment voorlegde aan mijn directeur kan ik opvatten als 

kleine interventie op de praktijk. Het gaf namelijk een ander inzicht bij de betrokkene en kan daarnaast 

dienen als ‘vehicle’ voor verdere gesprekken in de organisatie. Ondanks dat het stuk (nog niet) behandeld 

is binnen het management, besloot ik vanuit mijn constatering in het tentamen een verdiepende 

onderzoeksvraag te formuleren en mijn afstudeeronderzoek hiermee te starten. Een aantal managers liet ik 

mijn tentamen ook lezen. Het viel mij op dat het woord ‘contextgedreven’ daarna op diverse momenten als 

een bijna ‘vanzelfsprekend’ begrip onder het management gehanteerd werd. Onder het management is 

echter (nog) niet gezamenlijk verkend wat verstaan wordt onder dit begrip en welke consequenties het 

heeft voor de wijzen van organiseren van SKVR in de nieuwe cultuurplanperiode. 

3.1 Formuleren van de onderzoeksvraag  

Zoals ik in hoofdstuk 2 schreef, is kenmerkend voor interactief onderzoek dat het onderzoeksontwerp 

‘emergent’ ontworpen wordt. Het onderzoek start dan met een open vraagstelling. ‘Issues’, zoals 

verwachtingen, verlangens, zorgen, waarden e.d. van betrokkenen dienen tijdens het onderzoek verkend te 

worden. Hierbij dienen alle ‘stemmen’ van betrokken stakeholders meegenomen te worden. Het 

onderzoeksprobleem vormt zich dan als het ware gedurende het onderzoeksproces. Van dit principe ben ik 

in beginsel afgeweken, omdat ik bij aanvang reeds het te onderzoeken probleem formuleerde mede aan de 

hand van eerdere observaties bij SKVR en de theorie van Van Dinten & Schouten (2011). De bevindingen 

tekende ik op in het eerdergenoemde MV-tentamen (bijlage 2). Gedurende het onderzoek is die 

probleemstelling in stand gebleven. Wel toetste ik het geformuleerde probleem bij betrokkenen in de 

gesprekken. Daarnaast kristalliseerden zich ook andere ‘issues’ die betrokkenen bezighouden in de 

actuele context bij SKVR. Die nam ik mee in mijn data-analyse omdat deze issues relatie houden met het 

afstudeeronderwerp en onderzoeksprobleem. Ik was in staat om vooraf een onderzoeksprobleem te 

formuleren, omdat ik reeds kennis heb van de situatie doordat ik als functionaris werkzaam ben in de 

praktijk van SKVR. De setting is mij van binnenuit bekend. SKVR formuleerde begin 2016 een nieuwe 

meerjarenkoers voor de periode 2017-2020. Deze nieuwe koers vergt een verandering van de organisatie 
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en haar (dominante) organisatiewijze. Dit gegeven vormde het uitgangspunt van het onderzoeksprobleem 

en de te formuleren onderzoeksvraag. 

3.2 Rol en positie van onderzoeker in de context van SKVR   

Waar ik mij in relatie tot bovenstaande bewust van moet zijn, is het principe van ‘multiple inclusie’ en mijn 

bias, ofwel de vooringenomenheden die ik heb ontwikkeld in de praktijksituatie als functionaris bij SKVR. In 

algemene zin geeft het begrip van ‘multiple inclusie’ aan dat elk individu op meervoudige wijze betrokken is 

in een (sociale) context (Van Dongen et al. 1996: 98). In dit onderzoek specifiek heb ik zowel de rol van 

functionaris als die van bedrijfskundig onderzoeker. Ik waak ervoor dat ik me niet laat beïnvloeden door 

mijn eigen opvattingen, ideeën, ervaringen en waarden over de context en betrokkenen. Ik tracht zo 

neutraal mogelijk te zijn en op een open manier de situatie tegemoet te treden. Tegelijkertijd geven Abma & 

Widdershoven (2006) aan dat objectiviteit niet wenselijk en ook niet mogelijk is. Doordat er sprake is van 

interactie is wederzijdse beïnvloeding onvermijdelijk. En om betekenisgeving en ervaringen van een ander 

te begrijpen zijn eigen verwachtingen en (voor)oordelen noodzakelijk. Zoals ik hierboven ook aangaf: dat ik 

op voorhand een bedrijfskundig probleem formuleerde, neemt niet weg dat ik vanuit dat startpunt 

gedurende het onderzoek de issues van diverse belanghebbende verkend heb en meenam in mijn analyse 

en onderzoeksproces zoals interactief onderzoek voorstaat. Uit praktisch oogpunt koos ik ervoor om het 

onderzoek uit te voeren bij de organisatie waar ik reeds enkele jaren werkzaam ben. Eveneens zag ik dit 

onderzoek als een kans om op plekken te komen waar ik me doorgaans niet begeef vanuit mijn functie en 

om medewerkers te kunnen spreken die ik niet eerder sprak. Daarnaast bood het onderzoek in mijn eigen 

organisatie de mogelijkheid om tot interventies te komen in het kader van mijn afstudeeronderzoek.   

3.3 Participatieve observaties    

Participatieve observaties dragen bij aan het ontwikkelen van een meer ‘insiders’ perspectief van de 

context die onderzocht wordt. Dit betekent dat je als onderzoeker ervaringen kan opdoen die meer 

overeenkomstig kunnen zijn met die van de betrokkenen. Een ervaring van binnenuit is nodig om 

participatief te kunnen observeren. Het gaat erom dat je zodanig kunt observeren dat je de setting begrijpt 

als een ‘insider’, maar het zodanig kan representeren dat het ook voor een buitenstaander te begrijpen is 

(Wolcott, 1995 in: Eriksson & Kovalainen, 2013: 144).  

Omdat ik als functionaris werkzaam in de context van het onderzoek, ‘ken’ ik de setting redelijk van 

binnenuit. Op dagelijks niveau werk ik voornamelijk samen met de directeur en het management van 

SKVR. Hierdoor ontwikkelde ik kennis over de oriëntaties en betekenisgeving op dat niveau in de 

organisatie. Als functionaris ben ik veel minder betrokken bij gebeurtenissen op de werkvloer. Juist daarom 

ben ik actief gaan observeren op plekken die voor mij minder bekend zijn. Om oriëntaties van betrokkenen 

in kaart te brengen en voor het verkrijgen van beelden over de vormen van organiseren die zich voordoen 

op verschillende plekken is het van belang om te observeren in verschillende contexten (Van Dinten & 

Schouten, 2011). Op die manier ontwikkel je als onderzoeker tevens een meer holistisch beeld van de 

context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. Erlandson et al. (1993) pleiten er eveneens voor dat een 

onderzoeker in sociaal constructionistisch onderzoek al zijn zintuigen gebruikt om een holistisch beeld van 

de te onderzoeken context te kunnen geven: wat zie ik, wat ruik ik, wat hoor ik en wat voel ik in mijn 

omgeving en welke verschillende interacties kan ik erkennen op basis van mijn zintuigen? Het goed kunnen 

waarnemen van meervoudigheid vergt een open oriëntatie, aldus Van Dinten & Schouten (2011). 

Observeren vergroot de sensibiliteit voor de omgeving en het gedrag van mensen. 

Observaties kunnen betrekking hebben op de fysieke omgeving, bijvoorbeeld de grootte van een kantoor, 

de inrichting, geuren, kleuren e.d., de betrokken personen, het gedrag en de activiteiten en interacties van 

deze mensen, kledingstijl, de aanwezige voorwerpen en artefacten, de gebeurtenissen, de (veronderstelde) 
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doelstellingen van betrokkenen, de sfeer die heerst in verschillende omgevingen (Erikkson & Kovalainen, 

2013: 145).  

Op dagelijkse basis begeef ik mij op de centrale locatie van SKVR. Tijdens het onderzoek heb ik mij ook 

begeven op plekken waar ik mij vanuit mijn functie normaliter niet begeef. Ik deed de volgende plekken 

aan in het kader van ‘participatieve observaties’ zoals hierboven beschreven:    

- Een locatie van SKVR waar ik, in de zeven jaar dat ik werkzaam ben bij deze organisatie, nooit eerder 

ben geweest. Het betrof een muziekschool in Rotterdam Hillegersberg. 

- Ik bezocht tweemaal een locatie van SKVR in Rotterdam Zuid (‘de Dalweg’). Voor een gesprek voor het 

onderzoek en om een presentatie bij te wonen van een wijkenproject dat SKVR daar organiseert.  

- Ik bezocht twee uitvoeringsavonden georganiseerd ter afsluiting van het seizoen. De finale van het 

open podium ‘Fanatics’ op de locatie West van SKVR, en een uitvoeringsmiddag van een pilot Muziek 

(‘Speel mee’) in het kader van de nieuwe koers voor de periode 2017-2020 op de centrale locatie.  

- Ik was aanwezig bij twee organisatie brede personeelsbijeenkomsten (locatie West en centrale 

locatie).  

Daarnaast observeerde ik tijdens vergaderingen en management heidagen waar ik functioneel bij aanwezig 

was. Tijdens de bezoeken zoals hierboven opgesomd trachtte ik sfeer te proeven, observeerde ik 

aanwezigen, hun gedrag en interacties en bekeek ik de ruimte en omgeving en de inrichting ervan. Mijn 

bevindingen heb ik opgenomen in mijn notitieboek (reflexive journal) en vastgelegd met foto’s om 

vervolgens te verwerken in mijn analyse en bevindingen.   

3.4 Interviews en gesprekken   

Observeren geeft informatie over gedrag en ondernomen acties van betrokkenen, terwijl de onderzoeker 

middels interviews kan leren over hoe mensen reflecteren op hun eigen gedrag, omgeving, identiteit, 

gebeurtenissen etc. (Erikkson & Kovalainen, 1993: 146). Op die manier wordt het beoogde ‘insiders’ 

perspectief gevoed. Binnen methoden van het sociaal constructionisme spreekt men eerder over 

‘gesprekken’ dan over ‘interviews’. Betrokken zijn namelijk geen ‘object’ van onderzoek, maar een bron van 

kennis in de eigen context, met hun ervaringen en eigen betekenisgeving. Door het voeren van een gesprek 

achterhaalt de onderzoeker de betekenisgeving van betrokkenen, en ontstaat er dialoog en mogelijk een 

vorm van interactie.  

 

In relatie tot die dialoog en interactie is het belangrijk om een goede verstandhouding op te bouwen met 

betrokkenen. Dit betekent dat je een goede luisteraar moet zijn opdat je een correct beeld kan krijgen van 

de betekenis die mensen geven aan alle aspecten die de onderzoeker waarneemt en hoe zij deze een plek 

geven (positioneren tegenover andere aspecten). Je bent meer aan het luisteren dan dat je aan het woord 

bent. Je toont oprechte interesse naar de betrokkenen en je doet je best om de betrokkenen (sociaal) op 

hun gemak te laten voelen. Je kiest een setting voor het gesprek waar de betrokkene zich kan ontspannen 

en het gevoel heeft vrijuit te kunnen spreken. Daarnaast dien je de betrokkene te laten weten dat het 

gesprek onderdeel vormt van de onderzoeksdata. Gesprekken binnen het sociaal constructionistisch 

paradigma zijn vrijwel nooit gestructureerd. Vragen die je stelt zijn voornamelijk open vragen, zodat de 

betrokkene op eigen wijze interpretatie kan geven aan de vraag en zijn verhaal kan doen. Het kan handig 

zijn om het gesprek op te nemen, zodat je later bepaalde onderwerpen nader kan bestuderen. Het is 

relevant om dat van tevoren aan te geven bij de betrokkene die daar al dan niet mee kan instemmen 

(Eriksson & Kovalainen, 2013: 146,47).  

3.4.1 Onderzoekspopulatie  

Bij de start van het onderzoek koos ik ervoor om de onderzoekspopulatie af te bakenen en alleen vaste 
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medewerkers te spreken. Dit omdat zij doorgaans voor langere tijd bij SKVR aan het werk zijn en ‘het reilen 

en zeilen’ van de organisatie door de jaren heen hebben meegemaakt. Freelancers liet ik buiten 

beschouwing, omdat zij vaker voor een kortere duur verbonden zijn aan SKVR of met tussenpozen, 

waardoor zij mogelijk een meer fragmentarisch beeld van de cultuur of organisatie hebben opgebouwd. 

Gedurende het onderzoek kwam ik echter tot het inzicht dat ook het spreken van een freelancer werkzaam 

voor SKVR relevant had kunnen zijn: het zou namelijk een unieke, relevante andere werkelijkheid kunnen 

inbrengen ten opzichte van de andere betrokkenen. Dit aspect heb ik kunnen borgen door een medewerker 

van SKVR te spreken die reeds enkele jaren als freelancer werkte voor SKVR en onlangs op contractbasis 

aangenomen werd in de functie van coördinator.31  

3.4.2 Werven van deelnemers voor de gesprekken    

In totaal ben ik in gesprek gegaan met 21 medewerkers in de periode maart tot en met juli 2016. Dit waren 

zowel coördinatoren, docenten, ondersteunend personeel (facilitair, financiën, HR en communicatie, front- 

en backoffice) als managers. Ik ben begonnen met twee medewerkers waarvan ik op basis van observaties, 

maar ook door ervaringen met eerdere samenwerkingen, kon inschatten dat zij verschillende oriëntaties 

hebben in betekenisgeving en zich elk op een andere manier zouden verhouden tot de nieuwe koers van 

SKVR en de veranderingen in organiseren bij SKVR in de afgelopen jaren. Ook hier was ik mij bewust van 

mijn mogelijke bias. Echter, de inhoud van de gesprekken bevestigden mijn ‘voorgevoel’ en praktijkervaring 

door samenwerken met hen of eerdere gesprekken bij ‘de koffieautomaat’. Na een stuk of vijftien 

gesprekken voelde ik mij inhoudelijk verzadigd, in de zin dat ik heterogene patronen begon te zien en geen 

‘nieuwe’ verhalen meer hoorde. Toch koos ik ervoor om nog enkele aanvullende gesprekken te voeren, 

vanuit mijn nieuwsgierigheid en ter bevestiging van de ‘gestalten’ die ik kon formuleren. In bijlagen van dit 

onderzoeksrapport treft u een lijst aan van de gesprekspartners (bijlage 3).  

3.4.3 Verloop van de gesprekken  

De gesprekken vonden meestal plaats op de centrale locatie van SKVR in het Rotterdam Building. Ook vaak 

vanuit praktisch oogpunt. De keuze daartoe liet ik vaak over aan de betrokkene: “Waar jij je prettig voelt”. 

Gezamenlijk liepen we dan naar de gewenste plek toe. Dat was vaak in een afgesloten ruimte (leskamer of 

een vergaderkamer), soms de kantine of een andere openbare ruimte (wachtruimten van klanten) en soms 

buiten het kantoor in een café of lunchroom. Indien van toepassing zocht ik de gesprekspartner op, op de 

locatie waar hij of zij doorgaans werkzaam is. Op die manier kon ik me bevinden in ‘de wereld’ van de 

betrokkenen. Dit leverde soms opmerkingen van anderen op die locatie op als “Wat doe jij nou hier? Komt 

het hoofdkantoor ons bespioneren?”.  

Alle benaderde gesprekspartners, op één na, hebben allen direct toegestemd om met mij te praten, dit 

ondanks de drukke periode waarin het seizoen afgesloten werd met veel eindpresentaties van cursisten en 

deelnemers. Meestal benaderde ik de betrokkene persoonlijk, maar als dat niet lukte stuurde ik een mail. 

Vervolgens legde ik de afspraak vast in Outlook. Met het oog op de werkdruk, koos ik er bewust voor om de 

gesprekken niet langer dan een uur te laten duren. Dit vanuit het idee dat ‘dat ene uurtje wel te overkomen 

is’. De praktijk liet zien dat er vaak na dat uur nog werd doorgesproken. Sommigen vroegen mij terloops in 

de loop naar het gesprek toe of ze niet iets moesten voorbereiden. Ik legde daarna uit wat de opzet van 

mijn onderzoek was: ik wilde graag hun verhaal en ervaringen horen. Anderen gingen er meer open in en 

stelden helemaal geen vragen. Noemenswaardig vind ik dat een van de betrokkenen aangaf dat hij dacht 

dat het gesprek over ‘cijfers’ ging, want het betrof ‘immers een bedrijfskundig onderzoek’. 
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 Deze betreffende medewerker heeft zijn contract inmiddels weer opgezegd en is nu opnieuw als freelancer voor 

SKVR aan het werk in verschillende projecten. 



                                   
 
 

32 

 

Ik merkte dat veel betrokkenen het gesprek aanklampten om ‘hun verhaal’ te doen, of om te spuien. Soms 

liet ik dat even doorgaan, maar trachtte daarna zoveel mogelijk om op meningen of stellingen over de gang 

van zaken door te vragen: voorbeelden en situaties ten behoeve van een onderbouwing en het kunnen 

vormen van een volledig en inhoudelijk beeld van de beschreven constellatie. In dit verband is het tevens 

noemenswaardig dat er collega’s waren die ‘verontwaardigd’ waren dat ik hen niet gesproken had voor mijn 

onderzoek. Ik constateerde dat dit vaak medewerkers zijn die al een ‘luide stem’ hebben in veel 

organisatieprocessen.  

De avond ervoor bereidde ik het gesprek voor en noteerde enkele onderwerpen die ik zeker aan bod wilde 

laten komen. Meestal startte ik het gesprek met een korte introductie van mijn onderzoeksdoelstellingen. 

Een enkele keer legde ik de theorie van Van Dinten & Schouten van tevoren uit. Dat deed ik bewust omdat 

ik wilde weten hoe mensen daarop reageerden. Maar ik merkte daarna dat mensen gingen spreken met 

die theorie in hun hoofd. Het droeg niet bij aan een open gesprek of een open blik van de gesprekspartner. 

Het uitleggen van die theorie liet ik daarna achterwege. Voorafgaand aan het gesprek vroeg ik aan de 

betrokkene of ik het mocht opnemen. Geen enkele gesprekspartner had daar bezwaar tegen. Sommigen 

waren zich wel bewust van de opname. Er werd dan gezegd: “Off the record” of “Oh, even wennen hoor” en 

begonnen bewust voorzichtig te spreken. Maar als het uur afgelopen was, en het apparaat uitging, werd er 

regelmatig nog doorgesproken op meer vrije toon. Die vrije toon was niet alleen aan de orde bij het 

uitzetten van het apparaat, ook tijdens de gesprekken gingen de meesten ‘los’ in het vertellen. Het bieden 

van een luisterend oor, het hebben van geen oordeel, en vragen naar ervaringen van de persoon zelf, is al 

vaak genoeg om mensen aan het vertellen te krijgen, zo ontdekte ik. Vertrouwelijkheid was wel een punt 

van aandacht. Ik merkte dat mensen in het begin van het gesprek soms huiverig waren om vrij te spreken, 

omdat ik als functionaris dichtbij het management zit. Tegelijkertijd merkte ik dat dit voor sommigen juist 

aanleiding was om mij verhalen ‘toe te vertrouwen’. Tijdens het gesprek noteerde ik onderwerpen die in 

verder wilde uitdiepen in het gesprek.   

De meesten bedankten mij na het gesprek en gaven aan nieuwsgierig te zijn naar het eindresultaat. Een 

van de gesprekspartners stuurde mij na het gesprek een bericht via LinkedIn: “Hey Demelza, prima gesprek 

vanmiddag. Dat zet me nog meer aan het denken. Bedankt en succes […]”.32 Die betreffende medewerker 

is daarna in gesprek gegaan met zijn manager over diverse issues, vernam ik later. Een andere betrokkene 

liet mij direct na het gesprek weten: “Ik vond het een leuk gesprek. Het geeft mezelf terug hoe ik in mijn 

werk sta. […] Eigenlijk gaat dat dwars tegen in hoe SKVR wil worden”.33 Hieruit blijkt dat gesprek en dialoog 

aan kan zetten tot (inter)actie en (zelf)inzicht.   

3.4.4 Uitwerking gesprekken 

Zoals in de vorige paragraaf aangegeven, duurde elk gesprek minimaal 60 minuten. Tijdens en na elk 

gesprek schreef ik de onderwerpen, mijn gedachten en observaties op in een notitieboek (reflexive journal). 

Elk gesprek heb ik vervolgens zo snel mogelijk getranscribeerd. De inhoud van de gesprekken gaven input 

voor het formuleren van ‘gestalten’ die ik heb uitgewerkt in verhalen (thick descriptions), als instrument 

voor een verhalen workshop en gaven aanleiding voor de uitgevoerde praktijkhandelingen.  

3.5 Documenten en literatuur 

Erlandson et al. gebruiken documenten als een derde bron van informatie na observaties en gesprekken: 

“The term of document refers to an broad range of writen and symbolic records, as well as any available 

materials and data.” (1993: 99). Plaatselijke documenten worden meestal gebruikt als artefacten van de 

bestudeerde cultuur of context. Hierbij valt te denken aan: brochures, speeches, jaarverslagen, 
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beleidsstukken, visuele materialen zoals foto’s of video’s e.d. Verschillende documenten zijn niet alleen 

inhoudelijk informatief, maar ook wie ze gemaakt hebben, voor welk publiek, hoe het publiek wordt 

toegesproken, welke mediabronnen gebruikt worden e.d.34   

Tijdens het onderzoek heb ik alle documenten die ik hanteerde vastgelegd. Dit zijn niet alleen documenten 

geweest die SKVR zelf produceerde (zoals jaarverslagen, memo’s en beleidsdocumenten). Om een breder 

beeld te ontwikkelen van de omgeving waarin SKVR zich organiseert hanteerde ik ook (beleids)documenten 

die op landelijk en lokaal niveau geproduceerd zijn. Overkoepelend hanteerde ik de volgende documenten 

en artefacten:  

- Landelijke en lokale beleidsdocumenten (ministerie van OCW, LKCA, gemeente Rotterdam, e-mails) 

- Interne documenten en artefacten (meerjarenbeleidsplannen, jaarverslagen, intranet, interne 

nieuwsbrief, WhatsApp-berichten en e-mails)  

- Documenten en artefacten extern (website SKVR, folders en andere reclame-uitingen, sociale media, 

kranten, filmpjes op YouTube) 

Ik koos ervoor om het werk van Van Dinten & Schouten te hanteren als overkoepelend theoretisch 

uitgangspunt ter ondersteuning van mijn onderzoeksvraag en het kunnen formuleren van het 

organisatieprobleem. Vervolgens diende het werk als inhoudelijk hulpmiddel voor het kunnen duiden van 

waarnemingen en praktijkbevindingen, het vormen van ‘gestalten’ en het schrijven van de verhalen. Ter 

verdere ondersteuning van de analyse en bevindingen zocht ik aanvullende literatuur. Dit niet ter toetsing 

van resultaten, maar als inhoudelijke aanvulling op het onderzoek.  

                                                           
34 Uit: Collegesheets RSM, Vakgroep organisatie- en personeelswetenschappen, Etnografisch onderzoek, semester 3, 

2015 
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Hoofdstuk 4 – Praktijkhandelingen     
Faciliteren van dialoog en inzicht in meervoudigheid in de praktijk  

4.1 Inleiding  

In hoofdstuk 3 zette ik reeds de principes uiteen van actieonderzoek, ook wel handelingsonderzoek 

genoemd. In dit hoofdstuk beschrijf ik welke praktijkhandelingen ondernomen zijn met verschillende 

betrokkenen bij SKVR. 

4.1.1 Leeswijzer  

Actieonderzoek is gericht op de ‘lerende organisatie’ en het doel is om mensen bij elkaar te brengen, om te 

leren van elkaars ervaringen en om inzicht in zichzelf en over anderen te bewerkstelligen. Als interactieve 

onderzoeker heb ik getracht om processen van verbinding en dialoog te faciliteren en het geven van inzicht 

in de meerstemmigheid in de organisatie aan de hand van diverse praktijkhandelingen.  

Procesmatig kent actieonderzoek een kort-cyclisch karakter waarin steeds wordt bekeken wat er nodig is. 

De meeste modellen van actieonderzoek kennen een cyclus van vier stappen: plannen, acteren, 

observeren en reflecteren. Deze cyclus hanteerde ik voor het uitvoeren van praktijkhandelingen en die ik 

hieronder hanteer voor het beschrijven ervan. Voor de analyse van bevindingen, gebruikte ik mijn 

observaties die ik opschreef in mijn reflexive journal. Daarnaast gebruikte ik aanvullende literatuur ter 

ondersteuning van te nemen handelingen en voor de verworven inzichten. Die geef ik weer in de blauwe 

tekstvakken. In de rode tekstvakken geef ik voorbeelden van de dominante vormen van organiseren cf. Van 

Dinten & Schouten (2011) die relevant geweest in -en bij de praktijkhandelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manieren van organiseren bij SKVR | Het topmanagement op de hei   

Anderhalf jaar voor aanvang voor het indienen van het nieuwe cultuurplan is het management van SKVR 

begonnen met het formuleren van de nieuwe strategisch koers van SKVR. Gedurende de looptijd van dit 

onderzoek mocht hier ik getuige van zijn en was ik functioneel faciliterend aan het proces. Elke maand 

werd er een zogenoemde ‘heidag’ georganiseerd. Het management trok zich terug op locaties buiten 

SKVR om samen de nieuwe koers te formuleren. Hierbij werd een strategisch organisatieadviseur 

aangetrokken die o.a. ideeën toetste, nieuwe concepten en modellen aandroeg en cijfers verifieerde*.  

Er zijn heel wat maandagen besteed aan filosoferen, aan het overdenken, het analyseren, het 

bediscussiëren en beargumenteren en het doorgronden van een mogelijke nieuwe realiteit van SKVR die 

uiteindelijk vastgezet werd als een ‘kansrijk’ concept voor de nieuwe subsidieaanvraag. Dit concept werd 

vervolgens – nadat men het eens was – zowel in- als extern als een overtuigend maatschappelijk ideaal 

over het voetlicht gebracht.  

 

Deze vorm van organiseren komt overeen met de rationele-sociale oriëntatie mix zoals van Van Dinten & 

Schouten (2011) beschrijven. Het strategisch management werkt samen toe naar een ideale situatie 

waarin ze elkaar proberen te overtuigen van wat het beste is totdat men het eens is geworden. Dialoog is 

belangrijk en krijgt vorm in heel veel vergaderen met elkaar. Deze vorm van organiseren wordt 

rationaliseren & overtuigen genoemd. De auteurs beschrijven zo treffend de situatie die ik waarnam 

tijdens de heidagen: “De zwaarste zonde is dat men anderen niet de kans geeft inhoudelijk bij te dragen 

of iemands ideeën niet respectvol behandelt. Steeds de energie opbrengen om opnieuw te beginnen, 

niemand overslaan.” (2011: 73). 

 

*door Rob van Haastrecht, o.a. auteur van Thinking Backwards. The art of good problem solving in business, 2011 
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4.1.2 Werkgroep 

Omdat actieonderzoek een geschikt instrument is als er sprake is van een organisatorische verandering, 

verbetering of anderszins, zijn alle ondernomen acties inhoudelijk gekaderd rondom de nieuwe koers van 

SKVR. Voor de leesbaarheid heb ik de praktijkhandelingen hieronder sequentieel beschreven. In de praktijk 

speelden deze handelingen zich ook parallel af aan elkaar. De praktijkhandelingen zijn vanuit een formeel 

gremium voorbereid en uitgevoerd: een tijdelijke werkgroep die zich richt op zowel de in- als externe 

communicatie en lobby over de nieuwe koers van de organisatie. Maandelijks kwam de werkgroep bij 

elkaar, tussentijds vond er informeel uitwisseling plaats tussen de werkgroep-leden. In de werkgroep 

hebben zitting: directeur SKVR, manager Externe Relaties en Marketing, drie medewerkers van de afdeling 

Marketing en Communicatie (hierna MarCom) en ikzelf als directiesecretaris en daarnaast als onderzoeker. 

Deze werkgroep werd inhoudelijk ondersteund door Ruben Maes, een externe adviseur op gebied van lobby 

en strategische communicatie.35  

4.2 Cyclus 1 ‘Het beste in huis’  

 

4.2.1 Issues en plannen handeling    

De nieuwe koers van SKVR is gericht op het meer toegankelijk maken van kunsteducatie voor kinderen en 

jongeren in kansarme wijken van Rotterdam. Zoals ik eerder schreef voert SKVR sinds twee jaar al op 

kleine schaal verschillende activiteiten uit in Rotterdamse wijken onder de noemer SKVR Dichtbij. Tot op 

heden zijn deze activiteiten gefinancierd door Stichting de Verre Bergen en vallen daarmee formeel buiten 

het gemeentelijke cultuurplan.36 Verantwoording over doelen en financiering naar de gemeente toe is niet 

nodig (wel naar de financier Verre Bergen). Dit is eveneens een reden dat deze activiteiten buiten de 

formele systemen van SKVR om zijn georganiseerd. In de nieuwe koers van SKVR worden deze 

wijkactiviteiten centraal gesteld en in de komende jaren uitgebreid binnen de nieuwe programmalijn Vrije 

Tijd. 

- De vraag ligt voor of er voldoende draagvlak is voor deze koers in de organisatie (zie ook rood kader 

hiervoor);  

- Doordat de wijkactiviteiten relatief geïsoleerd zijn georganiseerd, zijn nog niet veel medewerkers in de 

organisatie bekend met deze wijkactiviteiten.   

Vanuit deze voorliggende issues besloten we in de werkgroep om de nieuwe koers intern meer te gaan 

‘laden’. Dit met verhalen van enthousiaste medewerkers die al een tijdje werken in verschillende 

wijkprojecten. Beoogde doelen: meer bekendheid te geven aan de wijkprojecten, de betreffende 

medewerkers meer betrekken door hen een platform te bieden om over hun ervaringen tot nu toe te 

vertellen en om intern draagvlak voor de nieuwe koers te creëren teneinde dialoog te faciliteren. Met 

enthousiaste interne ambassadeurs wilden we de koersomslag op een positieve manier laden (zie ook 

blauw kader verderop). We verkenden de opties:  

- via intranet  

- via social media platforms  

- via de interne nieuwsbrief (‘SKVR Berichten’) 

 

De werkgroep achtte het intranet een onvoldoende sterk middel om in te zetten. Het huidige intranet is 

                                                           
35 Zie www.en-maes.nl (september, 2016). Eens in de twee maanden overlegden de directeur SKVR, manager Externe 

Relaties en Marketing en de directiesecretaris met deze externe adviseur  
36 Financiering door Stichting de Verre Bergen loopt door tot 2018. Stichting de Verre Bergen is een filantropische 

organisatie die maatschappelijke vraagstukken met diverse Rotterdamse partijen aanpakt en onderzoekt. Zie 

www.deverrebergen.nl (oktober, 2016)  

http://www.en-maes.nl/
http://www.deverrebergen.nl/
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verouderd en is niet actueel. Alleen afdelingen HR en MarCom plaatsen af en toe berichten hierop. Uit 

eerder uitgevoerd onderzoek in het kader van documentenbeheer bleek dat medewerkers het intranet 

alleen functioneel gebruiken (om bijvoorbeeld een formulier op te zoeken), maar niet zozeer om zich te 

informeren of om informatie te delen. Uit gesprekken met betrokkenen ligt er wel een wens om via een 

gedeeld platform meer informatie met elkaar te kunnen delen, zoals bijvoorbeeld filmpjes van projecten, 

evenementen e.d. Verder hebben freelancers geen toegang tot het intranet. En die doelgroep wil SKVR ook 

bereiken met haar nieuwe koers.  

Op basis van eerder gebruik van social media binnen SKVR (bijvoorbeeld een Facebook-pagina voor dialoog 

over een kernwaarden wedstrijd, LinkedIn voor kennisdeling, of Yammer voor samenwerken in projecten), 

besloot de werkgroep dat dit middel eveneens onvoldoende effectief zou zijn om over de koers te 

communiceren. Ervaring leerde dat medewerkers weinig tot niet actief zijn op dergelijke platforms (als het 

om ‘werk’ gaat) en het bereik daarmee te versnipperd zou zijn. Freelancers werkzaam voor SKVR hebben 

ook hier geen toegang toe (dit geldt voor Yammer en LinkedIn omdat zij geen SKVR-account hebben). Tot 

slot achtte de werkgroep dat het modereren van een dergelijk platform te veel werk zou kosten, tegenover 

de verwachting dat er weinig tot geen interactie zou zijn door en met gebruikers.  

 

De werkgroep vond de nieuwsbrief het meest effectieve middel:   

- Elke twee maanden (of soms extra) wordt de nieuwsbrief standaard breed verspreid: docenten, 

medewerkers, freelancers en vrijwilligers werkzaam voor SKVR. De leden van de Raad van Toezicht 

ontvangen ook altijd een exemplaar;  

- De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid via het account van de directeur. De werkgroep achtte dat de 

interne nieuwsbrief ‘status’ heeft omdat deze vanuit de directeur verschijnt en daardoor effectiever is 

in het bereik van medewerkers; 

- De nieuwsbrief heeft groot draagvlak van de directeur; deze wordt immers toch al opgesteld en kost 

niet te veel extra inspanning.  

Ervaringen van de huidige nieuwsbrief ten aanzien van de voorgenomen handeling  

- De nieuwsbrief wordt tot op heden vooral ingezet om medewerkers te informeren over ontwikkelingen 

in de organisatie (op gebied van bedrijfsvoering, personeel, evenementen van SKVR en in de sector, 

besluiten uit de management overleggremia e.d.).  

- In beginsel zijn alle medewerkers uitgenodigd om zelf artikelen aan te leveren, maar de praktijk laat 

zien dat dit niet gebeurt. Het opstellen ervan werd eerst zelf door de directeur gedaan, maar is later 

overgenomen door de directiesecretaris. De eindredactie doet Manager Externe Relaties en Marketing. 

- Uit gesprekken die ik had met betrokkenen kwam naar voren dat de huidige nieuwsbrief wel wordt 

gewaardeerd, maar dat deze gezien wordt als heel zakelijk en top-down. Een van de gesprekspartners 

merkte op tijdens het onderzoek: “Communicatie is allemaal top-down. Soms mosterd na de maaltijd. 

De nieuwsbrief is heel zakelijk, wel goed, maar niet sprankelend. Een feitenrelaas”.37  

Aanpak 

De werkgroep koos ervoor om de interne nieuwsbrief steviger in te gaan zetten als instrument om breed te 

communiceren over de koersverandering. Hierbij waren we ons ervan bewust dat het een eerste kleine stap 

is om de koers intern breder te verspreiden. Daarbij wilden we de nieuwsbrief meer een product maken van 

de organisatie, oftewel ‘voor en door de organisatie’ (dus minder solistisch opgesteld) en meer divers in 

inhoud maken. De externe adviseur, Ruben Maes, stelde voor om de nieuwsbrief ‘clickable’ te maken, 

                                                           
37 Respondent #15 
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zodat lezers gemakkelijk naar het gewenste artikel kunnen springen. Voorts vroeg hij om inzichtelijk te 

maken in hoeverre de nieuwsbrief daadwerkelijk gelezen wordt door medewerkers. Misschien is er wel een 

ander middel nodig voor effectieve communicatie en dialoog?  

4.2.2 Uitvoering handeling   

Samen met twee medewerkers MarCom uit de werkgroep bedachten we eerst over welke succesvolle 

wijkprojecten we artikelen wilden schrijven. Hiervoor raadpleegden we ook de betreffende 

programmamanager. We vonden een aantal positieve ambassadeurs binnen de organisatie die reeds op 

kleine schaal aan het werk zijn in de wijken. Dit legden we voor aan de werkgroep. Via de mail planden we 

een afspraak met de interne ambassadeurs in. Als ‘redactieteam’ zijn we (indien mogelijk) deze 

medewerkers op gaan zoeken op hun werkplek in de wijken. Een van de redactieleden stelde van tevoren 

vragen op die we in ieder geval wilden stellen. Deze vragen hadden betrekking op persoonlijke drijfveren, 

ervaringen en belevingen met betrekking tot hun projecten. De uitwerking van het interview, het 

persoonlijke verhaal, legden we ter instemming bij hen voor, voordat het werd gepubliceerd (member check 

en terugkoppeling). Conform het advies van Ruben Maes maakten we de artikelen aanklikbaar, maar 

hielden we het huidige format verder in stand (pdf). De verzending ging op de reguliere wijze: via het 

account van de directeur. Daarnaast zorgden we ervoor dat de nieuwsbrief op meerdere locaties uitgeprint 

lag op plekken waar veel medewerkers zich bevinden. Voor de zomervakantie in juli brachten we drie van 

deze ‘nieuwe’ nieuwsbrieven uit. Na de zomervakantie volgde een nieuwe editie. De nieuwsbrieven zijn als 

bijlagen bijgevoegd (zie bijlage 7 t/m 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Observaties en evaluatie handeling – bedoelde en onbedoelde effecten  

Na het uitbrengen van de eerste nieuwsbrief kwam het redactieteam weer bij elkaar om terug de blikken op 

Uit de literatuur: David Cooperrider (1954) | Positief kaderen  

De basale aanname in veel discussies over organisatieverandering is dat het niet nodig geweest zou zijn als 

mensen in eerste instantie gewoon hun werk op de juiste manier deden. Het doorvoeren van vooraf 

geplande veranderingen worden meestal getriggerd door het falen van mensen in het vermogen zich aan 

te passen aan bepaalde veranderingen in de organisatie (Weick & Quinn, 1999: 362). Met andere 

woorden: organisatieverandering en het managen van verandering bevinden zich vaak in een negatieve 

setting en context waarbij uit wordt gegaan van ‘problemen’.  

 

Een veranderkundige benadering die zaken op een positieve manier kadert is Appreciative Inquiry (AI) 

waarvan David Cooperrider (1954) wordt gezien als de grondlegger. Deze benadering kan net als 

responsief onderzoek geplaatst worden binnen het sociaal constructionistische paradigma. AI wordt 

vertaald als Waarderend Onderzoek. Waarderend betekent niet per se ‘positief’, maar moet gezien 

worden als werken met ‘dat wat er is’, aldus Kabalt & Tjepkema (2012). Dat betekent dat ook negatieve 

aspecten aandacht krijgen. De kracht is dan om dat om te draaien: hoe zou het er dan wel uit moeten 

zien? Werken met wat er al is betekent ook kijken waar de gewenste situatie in het klein al aanwezig is en 

dat je vanuit daar verder gaat bouwen. Verder stellen de auteurs: “Bij waarderen hoort ook het denken in 

mogelijkheden en het aansluiten bij juist die punten waar mensen energie van krijgen. Het denken in wat 

er (wel) kan, het voorstellen van de gewenste situatie en het delen van successen geeft mensen energie 

en motiveert ook om in beweging te komen in de richting van de gewenste situatie – welke dat ook is.” 

(2012: 3,4). AI is niet zozeer een aanpak, maar een perspectief op veranderen. Het gaat om ‘goed nieuws 

verhalen’, ‘het beste in huis’ van een groep, organisatie of werkpraktijk te verzamelen en te verspreiden in 

een organisatie. 
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de samenstelling van de eerste nieuwsbrief en om de volgende voor te bereiden. We constateerden de 

volgende zaken.   

Enthousiasme van interne ambassadeurs   

Alle medewerkers die wij benaderden met de vraag om hun verhaal te delen, waren allen gelijk 

enthousiast. Met deze nieuwe inhoudelijk insteek beoogden we om positieve, maar ook kritische 

medewerkers die actief zijn in de wijk activiteiten van SKVR een platform te bieden om hun persoonlijke 

verhaal, ervaringen en kennis te delen over hun werk en over de doelgroepen die SKVR in de toekomst 

meer wil gaan bedienen. De interne ambassadeurs waren ook verrast dat wij hen opzochten om hun 

activiteiten te zien en om bij de lessen te zijn. Via de nieuwsbrief konden ze zichzelf meer zichtbaar maken, 

hun werk, waar ze warm van worden en welke drempels ze tegenkomen in de wijzen van organiseren.  

 

Inzichten van het redactieteam zelf  

Het ophalen van de verhalen zelf gaf het redactieteam ook nieuwe inzichten: in collega’s die zij niet eerder 

spraken, hun werkplek en de activiteiten die zij uitvoeren. De werkzaamheden van de medewerkers uit het 

redactieteam vinden hoofdzakelijk plaats op het hoofdkantoor. Dit uit zich vervolgens in het schrijven over 

doelgroepen en het maken van strategische communicatieplannen. Deze nieuwe contexten gaf meer 

inzicht in het werk van anderen en de betekenis voor het eigen werk (en het gedrag voor in de toekomst). 

Een kennismaking met de koers   

Medewerkers in de organisatie konden via de nieuwsbrief kennisnemen van verschillende projecten die 

straks de koers zullen gaan vormen. De verschillende artikelen boden medewerkers de mogelijkheid om er 

met elkaar over in gesprek te raken op informele en ongedwongen manier. Tegelijkertijd boden de verhalen 

ook mogelijkheden tot reflecteren: wat betekent deze koersverandering voor mijn werk? De nieuwsbrief 

geeft hen de keuze om de artikelen al dan niet te lezen.  

Communiceren alleen via een nieuwsbrief acht de werkgroep niet als zaligmakend. Bovendien zijn er in 

tijden van verandering altijd mensen die zich in eerste instantie zullen onttrekken aan de nieuwe situatie, 

zij voelen spanning en discomfort. Afhaken is in dit geval makkelijk: de nieuwsbrief hoef je niet te lezen en 

schuif je terzijde. Een dergelijke nieuwsbrief van de directeur wordt opnieuw gezien als top-down en 

medewerkers zullen volhouden dat ze onvoldoende geïnformeerd worden.  

Van verschillende medewerkers ontvingen we echter wel een aantal positieve reacties op de nieuwsbrief. 

Via een mail aan de directeur koppelden zij terug dat de nieuwsbrief deze keer erg leuk om te lezen was en 

inhoudelijk meer divers werd gevonden. 

Conclusies en input voor de volgende handeling  

- De nieuwsbrief is een eerste stap voor communicatie over de koers ten behoeve van inzicht en dialoog; 

deze nieuwe inhoudelijk vorm wordt doorgezet de komende maanden; 

- Medewerkers kregen de mogelijkheid om op een ongedwongen, maar wel passieve manier, kennis te 

maken met de nieuwe koers en het werk van collega’s in wijkprojecten; 

- Medewerkers (werkzaam in wijkprojecten en met andere beoogde doelgroepen) worden actief betrokken in 

het delen van verhalen. Daarmee wordt de nieuwsbrief, meer dan eerder, gemaakt in samenspraak met de 

werkvloer;  

- De nieuwsbrief is niet erg vernieuwend in vorm: geeft mogelijk nog steeds een top-down gevoel. En 

medewerkers die in hun dagelijks werk (nog niet) te maken hebben met activiteiten die straks centraal 

staan in de nieuwe koers, worden niet actief betrokken in betekenisgeving aan die nieuwe koers; deze 

vorm voorziet niet in interactie met de werkvloer en actieve dialoog;   

- We kunnen niet gemakkelijk achterhalen in hoeverre de nieuwsbrief daadwerkelijk gelezen wordt; 
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- In de gesprekken die ik voerde met betrokkenen, kwam naar voren dat zij achter de maatschappelijk 

sociale doelstellingen staan van de koers. Maar de vraag hoe SKVR die koers gaat realiseren is voor veel 

betrokkenen nog een vraagstuk. Ook het management heeft daar tijdens het onderzoek (vooralsnog) geen 

antwoorden of concrete richtlijnen op geformuleerd.  

 

Deze conclusies brengt het redactieteam terug in de werkgroep in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Cyclus 2 Informele uitwisselingsmomenten  

4.3.1 Issues en plannen handeling  

In de werkgroep worden de conclusies van het redactieteam uit de eerste handeling besproken en in 

overweging genomen. Het wordt nodig geacht om de werkvloer op een meer actieve wijze te betrekken bij 

de nieuwe koers zodat er echt interactie ontstaat en meer dialoog rondom de nieuwe koers. Doel is om 

medewerkers op meer actieve wijze betekenis te laten geven aan de nieuwe koers: wat betekent het voor 

mijn werk? De directeur wenst in dit kader om de informele bijeenkomsten die rondom de besluitvorming 

van de huidige cultuurplan werden georganiseerd, te herintroduceren. De vorige directeur van SKVR 

noemde deze informele bijeenkomsten ‘bitterballen en roomsoezen’.  

 

Ervaringen ten aanzien van deze handeling 

- De eerdere bijeenkomsten met de vorige directeur zorgden voor een gevoel van saamhorigheid; 

- Wegens schaalgrootte en gelaagdheid is het lastig om alle medewerkers in de organisatie te bereiken, 

met name docenten die overdag lesgeven in het onderwijs.  

Aanpak  

- De werkgroep besloot om de gespreksonderwerpen van de bijeenkomsten inhoudelijk te koppelen aan 

de artikelen in de nieuwsbrief om continuïteit te behouden in de communicatielijn; 

- De informele bijeenkomsten moeten zoveel mogelijk op verschillende tijdstippen en dagen worden 

georganiseerd ten behoeve van bereik;  

 

Manieren van organiseren bij SKVR | De ‘baas’ over communicatie    

Dat mensen op verschillende manieren betekenis geven aan hun werk, bleek ook uit het handelen van 

betrokkenen in het redactieteam bij het opstellen van de interne nieuwsbrieven. Er ontstond discussie 

over een artikel waarin een medewerker van afdeling Onderwijs uitsprak dat het mbo “eigenlijk haar 

favoriete doelgroep is”. De communicatiemedewerkers adviseerden haar om deze zin uit het artikel te 

halen. Het zou niet ‘politiek correct’ zijn omdat andere doelgroepen met deze uitspraak te kort zouden 

worden gedaan. Dit maakte de betreffende medewerker onzeker, want het was toch echt haar favoriete 

doelgroep. Met een ander redactielid uit het team konden we hen overtuigen om het verhaal intact te 

houden: hier sprak namelijk een gepassioneerde, oprechte en unieke medewerker die in contact staat met 

haar omgeving. De mbo doelgroep is voor haar heel betekenisvol. De meervoudige werkelijkheid hielden 

we hiermee in stand. 

 

Deze manier van handelen van de communicatiemedewerkers is een vorm van construeren & macht. “Er 

worden beweringen gedaan over wat er in de wereld gebeurt en hoe de organisatie zich daartegenover 

moet opstellen.”. Deze vorm leidt gemakkelijk tot afsluiting van de organisatie met haar omgeving. (Van 

Dinten & Schouten, 2011: 74). 
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- Uit praktisch oogpunt werd gekozen om informele bijeenkomsten op de SKVR-locatie in het centrum te 

organiseren (voor iedereen goed bereikbaar). 

- Aankondigen en uitnodigen via de nieuwsbrief en een week van tevoren een reminder uitsturen via 

een mail van directeur. In de mail moest het thema kort worden toegelicht. Toonzetting zo informeel 

en uitnodigend mogelijk;  

- Niet aanmelden via het registratiesysteem, maar vrije inloop; 

- Bij elke bijeenkomst een aantal interne ambassadeurs vragen om aanwezig te zijn, zodat zij ‘live’ iets 

kunnen vertellen en in gesprek kunnen gaan met aanwezigen of vragen kunnen beantwoorden; 

- Tenminste een of twee managers aanwezig bij de bijeenkomsten.  

4.3.2 Uitvoeren handeling  

Er zijn in de periode mei tot en met juli ochtendbijeenkomsten georganiseerd (koffie met roomsoezen) en 

middagbijeenkomsten (borrel met bitterballen). Twee bijeenkomsten per maand. Afdeling Facilitaire Zaken 

werd gevraagd om alle benodigdheden te bestellen en ook klaar te zetten in de ruimten (kantine en pantry 

in de kantoortuin). Er werd een flipover neergezet om eventuele relevante noties op te schrijven door de 

directeur.  

4.3.3 Observaties en evaluatie – bedoelde en onbedoelde effecten  

In de werkgroep is teruggeblikt op de informele bijeenkomsten. Waarna er tussentijds kleine bijstellingen 

werden gedaan. Dit leverde de volgende bevindingen op.  

 

Afwachtende houding  

De eerste twee bijeenkomsten was vooral de directeur aan het woord. Zij nam in eerste instantie ook het 

woord. Merkbaar was dat medewerkers een afwachtende houding hadden. De eerste twee bijeenkomsten 

werden vooral aangegrepen om vragen te stellen aan de directeur en om zorgen te uiten: “Waarom is er 

gekozen om de volwassenen af te stoten, ze brengen toch geld in het laadje? Waar moeten ze dan heen? 

Verwachten we dat die nieuwe doelgroepen wel gaan betalen? Hoe gaan we ze eigenlijk bereiken? Krijgen 

we ze überhaupt wel in het systeem? Welke vaardigheden moeten docenten bezitten voor het werken in de 

wijken? Kunnen zij wel lesgeven in grotere groepen? Wat als het allemaal niet lukt?”. Het leek in eerste 

instantie op een vragenvuur aan de directeur en het management. Momenten om zorgen openlijk te uiten 

en om onderling betekenisvolle blikken met elkaar uit te wisselen. Het viel op dat enkele managers direct 

in een ‘verdediging’ schoten als er kritische vragen werden gesteld.  

 

Weinig animo  

Het voorbereiden van de bijeenkomsten ging niet altijd vlekkeloos. De borrel bijvoorbeeld stond soms pas 

op het laatste moment klaar of zelfs te laat. Afdeling Facilitaire Zaken was gevraagd om hierin te 

ondersteunen. Het bijeenkomen ging ook moeizaam. Medewerkers moesten echt worden ‘opgeroepen’ of 

‘meegetrokken’ worden (uit hun werkzaamheden) om erbij te zijn. De bijeenkomsten werden niet heel 

drukbezocht, vaak stond er een handjevol medewerkers en vaak ook dezelfde. Er waren weinig tot geen 

docenten aanwezig. De borrels en de bitterballen trokken doorgaans meer mensen, en waren qua sfeer 

ook gezelliger en interactiever. De bijeenkomsten duurden vaak niet langer dan een klein uur, want 

aanwezigen wilden weer aan hun werk of naar huis. 

Uitwisseling bevorderen  

Qua opkomst, variatie in aanwezige medewerkers en interesse bleken de bijeenkomsten niet heel 

succesvol. Na twee bijeenkomsten besloot de werkgroep om de opzet bij te stellen: minder top-down en 

meer interactie. Na een korte introductie op het thema, stelde de directeur gelijk vragen aan anderen of liet 

anderen aan het woord met het oog op interactie: ‘welke veranderingen zie jij met deze koers voor jouw 

werk? Wat betekent deze koers voor jou?’. Opvallend was dat het vaak dezelfde mensen waren die 
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spraken. Om variatie in ‘stemmen’ te brengen, werden ook conciërges betrokken of aan medewerkers van 

de ondersteunende afdelingen vragen gesteld. Op een flipover vel noteerde de directeur belangrijke 

opmerkingen of noties. Dat vel werd teruggenomen in de werkgroep.  

 

Conclusies en input voor de volgende handeling  

- De afwachtende houding van medewerkers bevestigde voor de werkgroep het gevoel van hiërarchie en 

een top-down management binnen de organisatie; 

- De werkgroep achtte de informele bijeenkomsten desondanks wel als een nuttig instrument op 

meerdere manieren. Voor de directeur en het management een manier om in gesprek te raken met de 

werkvloer, om te voelen wat er leeft en om in contact te staan met medewerkers die ze ‘kennen’ in het 

voorbijgaan, door de vragen die gesteld werden en de ideeën of oplossingen die soms uit onverwachte 

hoek werden aangedragen. Dat gold voor medewerkers andersom ook: de soms onbereikbare 

directeur of manager konden ze nu direct aanspreken, vragen stellen, zorgen bij uiten of hun ideeën 

vertellen. Gezien en gehoord worden;  

- Dat er soms slechts een handjevol medewerkers aanwezig was, vond de werkgroep niet per se 

negatief. Dit creëerde soms een intieme en vertrouwde setting waardoor er echt met elkaar gesproken 

en uitgewisseld werd. Ook door medewerkers die normaliter niet hun hand op steken tijdens grote 

bijeenkomsten;  

- De werkgroep vindt deze vorm van uitwisseling wel veel praten over. Er dient een vorm gevonden te 

worden waarin medewerkers ruiken, voelen en beleven wat het werken in de wijken betekent zodat 

zich meer kunnen voorstellen wat het voor hun eigen werk zal gaan betekenen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manieren van organiseren | “Zeg jij maar hoe ik het moet doen”  

 

Uit het afwachtende gedrag van medewerkers bij de (informele) personeelsbijeenkomsten en uit 

gesprekken met betrokkenen kwam naar voren dat een groep medewerkers een sterke roep heeft om 

kaders: “Mooi al die wetenschappelijke visiedocumenten, maar ik wil nu gewoon weten hoe we dat gaan 

uitvoeren”, “Zeg me hoe, vertel het me dan!”.
  

 

In de afgelopen jaren is er in de organisatie aangestuurd op meer zelfsturing en ‘zelfredzaamheid’ van 

medewerkers. Een strategisch management werd aangesteld, en taken die zij eerder in hun portefeuille 

hadden werden meer belegd op de werkvloer. Via processen en kaders werd dit gerealiseerd. Met 

resultaat- en ontwikkelgesprekken en van tevoren vastgestelde doelen, werd zelfsturing gestimuleerd. Dit 

is een vorm van beheersing van het personeel. Het beheersingsdenken vanuit de top zorgde ervoor dat 

medewerkers hun eigen oordeelsvermogen verliezen. Zo vertelde een van de gesprekspartners: “Er was 

een spel met geeltjes waarop taken stonden. Wij mochten die geeltjes bij onze functie plakken waarvan 

wij vonden dat ze bij ons nieuwe profiel zouden moeten horen. Vervolgens gingen managers die geeltjes 

weer verschuiven...”.*  

 

Hieruit volgt defensief gedrag: ik mag zelf niet meer meedenken vanuit mijn expertise, want dat wordt 

toch allemaal door het management bepaald, dus zeg jij dan maar hoe ik het moet doen. Het 

management bepaalt en neemt initiatief, wat ertoe leidt dat medewerkers zich afwachtend opstellen, wat 

ertoe leidt dat het management nog meer initiatief neemt. Men blijft hangen in een dergelijk circulair 

gedragspatroon en er wordt niet geleerd hoe men er zelf aan bijdraagt.  

*Respondent #19 
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4.4 Cyclus 3 Seizoensafsluiting   

 

4.4.1 Issues en plannen handeling  

In een werkgroep overleg wordt besloten om de informele bijeenkomsten tot aan de zomer door te laten 

lopen. De werkgroep is het eens dat medewerkers meer de wijken in moeten gaan, of projecten op scholen 

zouden moeten bezoeken, en vooral die medewerkers die een ondersteunende functie hebben. Er wordt nu 

veel gesproken over deze maatschappelijke projecten. In de gesprekken die ik voerde met betrokken kwam 

veelvuldig de wens naar voren om meer bij elkaar te gaan kijken. Dat medewerkers van elkaar weten wat 

ze aan het doen zijn en wat hen bezighoudt. Maar ook: “je komt dan niet alleen kijken, je moet er ook iets 

te doen hebben, bijvoorbeeld kaartjes scheuren, foto’s maken, gasten ontvangen etc.”38. In de werkgroep 

worden een aantal opties verkend voor de volgende handeling:   

- Een programma opzetten waarbij medewerkers zich kunnen inschrijven voor ‘vrijwilligerswerk’ in 

wijkprojecten;  

- De aanstaande personeelsbijeenkomsten sterker benutten om in gesprek te gaan over de koers;  

- De gezamenlijke opstartweek (altijd in augustus) benutten voor een introductietoer langs diverse 

wijkprojecten voor medewerkers. 

Het opzetten van een vrijwilligersprogramma was een goed idee, maar niet haalbaar meer voor de zomer, 

constateerde de werkgroep. De introductietoer langs verschillende wijkprojecten vond de werkgroep 

eveneens een goed idee, maar opnieuw praktisch niet haalbaar. Dit omdat de opstartweek georganiseerd 

wordt in een periode dat er nog geen cursussen, lessen en projecten zijn gestart. Wel wordt dit idee 

doorgespeeld naar afdeling HR die ermee aan de slag gaat.39 Gekozen wordt om de 

personeelsbijeenkomsten een andere inhoudelijke insteek te geven.   

Ervaringen ten aanzien van de geplande handeling  

Twee keer per jaar organiseert de directeur een organisatie brede personeelsbijeenkomst: vlak voor de 

kerst- en de zomervakantie. Hiervoor worden docenten, medewerkers, freelancers en vrijwilligers 

uitgenodigd. Om rekening te houden met de diversiteit in werktijden van medewerkers binnen de 

organisatie, worden deze personeelsbijeenkomsten twee keer achter elkaar georganiseerd op verschillende 

tijdstippen en locaties van SKVR. Op die manier wordt getracht om zoveel mogelijk medewerkers te 

betrekken. Een van de bijeenkomsten vindt altijd plaats op de centrale locatie van SKVR in een theaterzaal. 

Op basis van de beschikbaarheid van ruimten voor veel publiek wordt deze afgewisseld met de SKVR-

locatie in West (WMDC)40 (zaal met podium) en de locatie op de Wilhelminapier (grote tv-studio). Deze 

bijeenkomsten staan altijd in het teken van de afsluiting van een seizoen of het jaar. Vast onderdeel in het 

programma is de directeur die ‘het personeel’ toespreekt: hoe staat SKVR ervoor, welke richting gaat de 

organisatie op, met welke externe factoren moet rekening worden gehouden en wat is de agenda voor het 

komende jaar. Vervolgens krijgen medewerkers vanuit de zaal de mogelijkheid om vragen te stellen. De 

bijeenkomsten worden altijd afgesloten met een lunch of een borrel. Dus naast het informeren hebben de 

personeelsbijeenkomsten ook als doel om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen. De afgelopen jaren is er 

geprobeerd om meer dynamiek en interactiviteit in de bijeenkomsten te brengen. Bijvoorbeeld met een 

panel van managers op het podium die vervolgens in gesprek gingen met de zaal, of met een ‘open space’ 

methode waar medewerkers in diverse ruimten konden spreken over stellingen over de (destijds nog) 

voorgenomen organisatiekoers voor de nieuwe cultuurplanperiode. De personeelsbijeenkomsten kennen 

                                                           
38 Respondent #4 
39 Op 25 oktober en 3 november 2016 worden er wijksafari’s georganiseerd voor medewerkers van ondersteunende 

afdelingen in het kader van de nieuwe SKVR-koers.  
40 World Music and Dance Centre, een muziekschool -en podium in Rotterdam West waar SKVR met andere culturele 

instellingen (w.o. Codarts) gevestigd is. 
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vaak een relatief grote toeloop, per bijeenkomst komen ongeveer 60 medewerkers.  

 

Aanpak 

- Minder top-down: ‘de directeur vertelt wat en hoe we het gaan doen’.  

- Inspiratie. De externe adviseur geeft aan dat een inspirerende externe spreker uitgenodigd zou kunnen 

worden die een koers van SKVR met een persoonlijk verhaal onderstreept.  

- Dialoog. Een panel organiseren van interne ambassadeurs die hun ervaringen delen met medewerkers. 

Wat kunnen wij hiervan leren?  

4.4.2 Uitvoeren handeling  

- Op basis van het advies van Ruben Maes besloot de werkgroep om een inspirerende en aansprekende 

externe spreker te vragen om de personeelsbijeenkomst te openen met een persoonlijk verhaal: wat 

betekent kunst en cultuur in zijn of haar leven en welke visie heeft die persoon voor de stad Rotterdam 

op gebied van kunst en cultuur? We kregen contact met de Turks-Nederlandse schrijfster en actrice 

Nazmiye Oral (1969). Zij was in eerste instantie bereid om dit te doen inclusief een interview voor een 

nieuwe editie van het SKVR Magazine.41 Helaas zegde zij op het laatste moment af wegens opnamen in 

het buitenland.  

 

- Daarnaast stond er een panelgesprek op het programma van medewerkers die het afgelopen jaar 

actief zijn geweest met verschillende en succesvolle wijkprojecten. De directeur zou hen op het podium 

spreken ten behoeve van dialoog in het kader van de ‘lerende organisatie’. Op die manier 

medewerkers kennis laten maken met docenten en medewerkers actief in de wijken. De panelleden 

werden gevraagd om iets te vertellen over hun ervaringen in die projecten, over grenzen waar ze tegen 

aanliepen, wat ze hebben geleerd, bijzondere momenten ed.  

 

- Het vinden van een alternatieve spreker van hetzelfde kaliber lukte niet meer op zo’n korte termijn. 

Daarom besloot de werkgroep in samenwerking met de programmamanager wijken, om de 

programmalijn SKVR Dichtbij (maatschappelijke projecten) letterlijk ‘dichtbij’ te halen en een 

theaterwijkproject van SKVR te laten zien op de personeelsbijeenkomsten. Op het laatste moment was 

de theaterproductie HOUS (House of Urban Storytellers) bereid om op beide dagen te spelen. Jongeren 

uit Rotterdam Zuid schreven onder leiding van een SKVR-theatermaker het stuk ‘Café de Tragische 

liefde’. Het stuk gaat over thema’s en onderwerpen die jongeren bezighouden, zoals liefde en relaties, 

drugsgebruik en homoseksualiteit. De directeur opende de personeelsbijeenkomst met een korte 

speech over de uitdagingen waar SKVR de komende periode voor staat. Vervolgens speelde de 

theatergroep hun stuk en eindigde de bijeenkomst met het panelgesprek. Afsluiting met een borrel of 

lunch.   

4.4.3 Evaluatie en observaties – bedoelde en onbedoelde effecten    

Met enkele leden uit de werkgroep is kort teruggeblikt op de personeelsbijeenkomsten, maar niet 

voldoende diepgaand. Aan het einde van het seizoen hangt er bij SKVR een sfeer van ‘we willen op 

vakantie’. Aanvullend hierop heb ik enkele managers en medewerkers ‘bij de koffieautomaat’ gevraagd hoe 

zij de bijeenkomsten hebben ervaren.  

 

Medewerkers betrekken bij de totstandkoming van de personeelsbijeenkomsten 

Doorgaans wordt de inhoudelijke insteek en de vorm van de personeelsbijeenkomsten bepaald door het 

                                                           
41 Het afgelopen jaar bracht SKVR twee van deze magazines uit. Hierin zijn artikelen te lezen over (wijk)projecten van 

SKVR met een sociaal maatschappelijke doelstelling in het kader van de nieuwe koers voor 2017-2020. Het magazine 

wordt vooral ingezet om bekendheid te geven aan deze projecten en dient eveneens als lobby-instrument.  
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managementteam. Vervolgens stelt de directeur zelf haar verhaal op en legt deze vooraf voor aan Manager 

Externe Relaties en Marketing. Het organiseren wordt gedaan door het directiesecretariaat, dat wil zeggen: 

ruimten laten vastleggen, catering regelen, uitnodigingen schrijven, presentatie in elkaar zetten ed. Afdeling 

Facilitaire Zaken heeft een grote rol in de uitvoering (techniek, ruimten klaarzetten, koffie en thee ed.). 

Deze keer werden de bijeenkomsten door de werkgroep inhoudelijk voorbereid waarin ook medewerkers 

(lees anders dan managers) mochten meedenken over de personeelsbijeenkomsten. En een externe 

adviseur dacht mee. Dit gaf de mogelijkheid op een ander perspectief en een alternatief format in de 

aanpak van de personeelsbijeenkomsten.  

Dichtbij 

Het ‘in huis’ halen van een wijkproject was nieuw. Doel was om medewerkers te laten beleven hoe een 

maatschappelijk project van SKVR eruitziet en het bood medewerkers de kans om kennis te maken met de 

doelgroep die SKVR in de toekomst meer wil gaan bedienen. De directeur ging na hun spel ook in gesprek 

met de jongeren en medewerkers konden vragen aan hen stellen. Het panelgesprek werd gevormd door 

betrokken medewerkers die erg bereid waren om hun verhaal te vertellen.  

Is dichtbij ver weg? 

Tijdens de personeelsbijeenkomst gebeurde er een aantal zaken. Na het korte praatje van de directeur 

liepen mensen weg, voordat het toneelstuk begon. Dit leverde rumoer, geschuif en lege plekken op de 

tribune op. En nadat het theaterstuk, en het panelgesprek afgelopen waren, kwamen er reacties los uit de 

zaal: “Er wordt hier ons een toneelstukje opgedrongen, hier ben ik niet voor gekomen” en “We krijgen niet 

eens de kans om vragen te stellen” of “Er wordt niet eens de moeite genomen om te communiceren wat we 

kunnen verwachten”. Er hing een vijandige sfeer. Het issue over het ‘afstoten’ van het volwassenen aanbod 

kwam naar boven. Enkele medewerkers gaven aan dat daar onvoldoende aandacht aan wordt besteed en 

‘het management alleen maar bezig is met het nieuwe’. Er wordt te veel gefocust op de toekomst en het 

jongeren aanbod, waarmee voorbij wordt gegaan aan de actuele situatie. Na de bijeenkomst was er een 

borrel. Slechts een handjevol medewerkers bleef hangen om wat te eten en te drinken. Op het balkon werd 

er veel gerookt, mensen zochten elkaar op en stonden druk in kleine kringen met elkaar te praten.  

  

Meer dialoog  

De tweede personeelsbijeenkomst vond plaats in het WMDC. De sfeer leek daar in zijn algemeenheid 

gemoedelijker en meer relaxed. Op basis van ervaringen van de eerste bijeenkomst, vertelde de directeur 

vooraf hoe het programma eruitzag. Dat liet ze zien op een powerpointslide. Het theaterstuk zat deze keer 

meer ‘gesmeerd’ in elkaar: de ruimte was meer geschikt dan op de centrale locatie, de techniek en het licht 

waren beter waardoor de spelers beter te verstaan en te zien waren. De medewerkers reageerden 

positiever op het spel en de spelers en soms werd er gelachen in de zaal. Ook was er meer interactie met 

het ‘publiek’ tijdens het panelgesprek. Medewerkers stelden vragen, uitten hun zorgen en meningen. De 

afsluitende lunch werd goed bezocht. De spelers van het theaterstuk bleven ook nog even hangen en 

raakten in gesprek met medewerkers van SKVR.    

Het ‘hoe’ 

De meesten hadden een lange speech van de directeur verwacht over de koers van SKVR, eigenlijk zoals 

alle jaren op top-down manier gebeurde. Ze hoopten op duidelijkheid over het ‘hoe’ en ‘wat’: “Hoe gaan we 

die koers realiseren, wat betekent het voor mijn werk en wat gaan we het aankomende jaar doen?”. Het 

management van SKVR heeft veel inhoudelijke visie; de verwachting is dat de vertaling op de werkvloer 

gebeurt. Het toneelstuk vonden enkele medewerkers wel “verfrissend”, maar veel te lang. Dat had korter 

gekund. Het panel vonden sommige medewerkers “tenenkrommend” en “zielig voor de mensen die op dat 

podium moesten zitten”. Enkele managers die ik sprak waren teleurgesteld over de sfeer op de eerste dag: 
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“De volgende keer moeten we het echt anders aanpakken hoor”. Zij achtten de personeelsbijeenkomsten 

als ‘mislukt’.  

Terugkoppeling naar de organisatie  

Vlak voor de zomervakantie stuurde de werkgroep nog een extra interne nieuwsbrief uit, waarin het verloop 

van de personeelsbijeenkomsten beschreven is en het inhoudelijke verhaal van de directeur uitschreven 

stond. De input die we ophaalden uit de panelgesprekken met medewerkers betrokken bij de 

maatschappelijke projecten van SKVR, zijn verwerkt in de nieuwsbrief (zie bijlage 10).  

4.5 Reflectie op de praktijkhandelingen  

Resumerend is actieonderzoek geschikt als er sprake is van een organisatorische verandering, verbetering 

of anderszins. Het is gericht op de ‘lerende organisatie’ en het doel is om mensen bij elkaar te brengen om 

te leren van elkaars ervaringen en om inzicht in zichzelf en over anderen te bewerkstelligen. Samen met de 

werkgroep heb ik als interactieve onderzoeker processen van verbinding en dialoog getracht te faciliteren 

en inzicht in meervoudigheid binnen de organisatie te geven. Anders dan bij de eerste twee 

praktijkhandelingen, zijn de personeelsbijeenkomsten niet meer constructief en gezamenlijk geëvalueerd in 

de werkgroep. Dit had een verrijking kunnen zijn op het praktijkdeel van dit onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciprociteit en reflectie  

In actieonderzoek zijn de concepten ‘reciprociteit en ‘reflectie’ belangrijk. Informatie die tijdens het 

onderzoek vergaard wordt, dient bruikbaar te zijn voor de betrokkenen en belanghebbenden (Eriksson & 

Kovalainen, 2013: 199). Het aspect van reciprociteit en reflectie heb ik als interactieve onderzoeker mijns 

inziens tijdens de praktijkhandelingen onvoldoende weten te benutten met betrokkenen in de werkgroep 

en met de organisatie. Er is onvoldoende gereflecteerd over wat er zich nu voordeed in met name de 

(informele) bijeenkomsten met medewerkers, en wat we hier als organisatie nu echt van kunnen leren. 

Gesteld wordt dat actieonderzoek eveneens geschikt is voor het blootleggen en in beweging brengen van 

belemmerende (communicatie) patronen en collectief gedrag (cultuur) en fenomenen binnen of tussen 

organisaties.42   

 

Gedrag en cultuur 

Het aspect van diepgaand reflecteren, met een open blik ons eigen gedrag en dat van de ander onder de 

loep nemen, is waar binnen SKVR op regelmatige basis weinig aandacht voor is. De laatste jaren bevindt de 

                                                           
42 Bron: Stokkink leiderschapskunst, Handelingsonderzoek (Action Research), zie:  

www.stokkink.nl/images/multisites/425/files/Stokkink/Leestafel_PDFs/Handelingsonderzoek.pdf (oktober, 2016)  

Conflicten | ‘wrijving geeft glans’ 

Het gegeven dat mensen tijdens de personeelsbijeenkomsten uit hun comfortzone raakte hoeft niet per se 

negatief te zijn. Zoals Abma & Widdershoven schrijven geeft wrijving glans: “En dat geldt ook voor 

conflicten en verschillen van mening tussen mensen. Die kunnen emotioneel belastend zijn en energie 

slurpen, maar tegelijkertijd aanzetten tot een wederzijds leerproces […]” (2006: 79). Op die manier wordt 

er ruimte gecreëerd voor nieuwe inzichten. Na de eerste ‘moeilijke’ personeelsbijeenkomst zochten 

mensen elkaar op en raakten in gesprek. Het laten zien van een dergelijk theaterstuk kan ‘opgedrongen’ 

aanvoelen, maar bevestigt wel de (toekomstige) realiteit: dit is wat SKVR de komende jaren ook gaat doen 

en gaat zijn. In dat opzicht communiceert het management een consequente lijn in samenwerking met 

medewerkers die nauw betrokken zijn in dergelijke (wijk- en onderwijs) projecten. De wrijving geeft 

kansen voor dialoog; maar die moet dan wel worden gevoerd tussen betrokkenen… 

 

http://www.stokkink.nl/images/multisites/425/files/Stokkink/Leestafel_PDFs/Handelingsonderzoek.pdf
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organisatie zich in diverse reorganisaties die aandacht vragen en daarnaast stapelen diverse projecten zich 

op. Afgelopen anderhalf jaar kwam het formuleren van de nieuwe koers hierbij. Het formuleren van die 

nieuwe koers werd voornamelijk door het (strategisch) management gerealiseerd. Die opstapeling van 

projecten, het willen ‘afronden’ van de reorganisaties zorgt voor weinig focus en rust. Er hangt een sfeer 

van ‘vooruit’ willen en argumenten van ‘het is te druk’ ontnemen de mogelijkheden tot reflectie en 

bezinning. Bovendien kwam eveneens in gesprekken met betrokkenen naar voren dat er geen 

aanspreekcultuur is binnen de organisatie. Men beschermt zichzelf of de ander, moeilijke onderwerpen 

worden onder het tapijt geschoven en er wordt onderling veel over elkaar gesproken in plaats van met 

elkaar. Typerend gedrag van het management om snel over te gaan in de hectiek of de waan van de dag. 

4.6 Terug naar de literatuur  

Aanvullend op de bevindingen uit de praktijk licht ik hieronder enkele aspecten uit de literatuur toe.   

 

4.6.1 Single-loop en double-loop leren 

Over organisatorisch leren is in de bedrijfskundige literatuur veel geschreven door Chris Argyris (1923-

2013). Zo stelt hij: “First, most people define learning too narrowly as mere “problem solving”, so they 

focus on identifying and correcting errors in the external environment. Solving problems is important. But if 

learning is to persist, managers and employees must also look inward. They need to reflect critically on 

their own behavior, identify the ways they often inadvertently contribute to the organization’s problems, and 

then change how they act. In particular, they must learn how the very way they go about defining and 

solving problems can be a source of problems in its own right.”43  

 

Argyris ontwikkelde de begrippen single-loop leren en double-loop leren. Single-loop leren richt zich 

eenzijdig op het oplossen van toenemende veranderingen en de daardoor ontstane problemen. Bij het 

oplossen van deze problemen wordt gekeken naar de normen en waarden van de organisatie. Er wordt 

gebruik gemaakt van theorieën, frames en strategieën die al bekend zijn (het dominante denken en 

werkwijze wordt aangesproken) en die daarmee vanzelfsprekend zijn. Wat de daadwerkelijke oorzaak van 

het probleem is, daar wordt aan voorbij gegaan. Bij double-loop leren wordt dieper op de oorzaak van het 

probleem ingegaan en wordt aan de hand van feedback gekeken naar het handelen in het verleden. De 

operationele normen, de frames en denkwijzen worden dan ter discussie gesteld. Deze vorm maakt 

reflectie meer fundamenteel. Argyris stelt dat double-loop leren fundamenteel is als organisaties goede (en 

meer duurzame) beslissingen willen maken in een snel veranderende omgeving (1991).  

4.6.2 Beheersen versus beheren    

Argyris schreef over inconsistenties tussen wat mensen zeggen (over verandering) en wat ze werkelijk doen 

(in dagelijkse interacties). Hierin maakt hij onderscheid in praattheorie (espoused theory), dat wat mensen 

zeggen te doen in bepaalde situaties en gebruikstheorie (theory in use), het gedrag dat mensen 

daadwerkelijk vertonen. Onder espoused theory horen ook regels en procedures van een organisatie.  

”De meeste mensen volgen eenzelfde gebruikstheorie, namelijk die van het eenzijdig beheersingsdenken. 

De gebruikstheorie instrueert individuen eenzijdig te beheersen, te winnen en mensen niet overstuur te 

maken. Het zet aan tot overtuigen en overreden en indien nodig, tot het voorkomen van gezichtsverlies.”44. 

Zoals ik in de inleiding van dit onderzoeksrapport schreef, nam het beheersingsdenken binnen SKVR in de 

afgelopen jaren toe bij SKVR, met name op managementniveau. Dit heeft een weerslag op de organisatie 

en het gedrag van medewerkers. Tijdens het onderzoek heb ik die gedragsaspecten in kaart gebracht. 

                                                           
43 Uit: Teaching Smart People How to Learn, Argyris, C., in: REFLECTIONS, Volume 4, Number 2 (1991) 
44 Uit: In gesprek met Arend Ardon, ‘Doorbreek je defensieve strategieën!’, Van der Veer, S., Verdonschot, S. in: 

DEVELOP 2 (2010) 
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Kenmerken van beheersingsdenken zijn bijvoorbeeld: de werkelijkheid als eenduidig opvatten, organisatie 

is hiërarchie en controle, directief leiderschap, het voorschrijven van ‘juiste’ activiteiten en het ‘foute’ 

activiteiten verbieden (dus formele regels en procedures hanteren), weerstand tegen veranderen opvatten 

alsof deze ‘in’ mensen zit. Hiertegenover kan het concept van ‘beheren’ worden geplaatst: de werkelijkheid 

wordt als meervoudig opgevat, organiseren is onderling afstemmen van betekenisgeving, coachend 

leiderschap, het faciliteren van betekenis en- zingevende activiteiten van betrokkenen (dus het aanbieden 

van context, bijvoorbeeld een visie), weerstand tegen verandering is gevolg van verandering.45    

 

In dit kader onderkent Argyris binnen veranderprocessen twee opvallende ‘stagnatie aspecten’: defensieve 

routines en circulair gedrag. Deze staan in dienst van de bescherming van betrokkenen (‘de touwtjes in 

handen houden, willen winnen, willen vermijden van pijnlijke situaties’ e.d.). Betrokkenen ontkennen dat zij 

er dit soort overtuigingen op nahouden en dat zorgt ervoor dat ze onbespreekbaar worden en in stand 

blijven. Defensieve routines en circulair gedrag zijn daarvan het gevolg; denk aan ‘doen alsof’, ‘omwegen 

zoeken als de officiële weg dicht is’, ‘meer van hetzelfde terwijl het vorige ook al niet hielp’ of ‘anderen 

verwijten maken’.  

 

  

                                                           
45 Uit: Collegesheets RSM, Vakgroep organisatie- en personeelswetenschappen, Basisvak Management van 

Verandering, college 6, semester 2, april 2015 

Manieren van organiseren | De kantoortuin - ‘Meer van hetzelfde’ (Watzlawick) 

De kantoortuin is een veelbesproken onderwerp bij SKVR. Het is een plek waar iedereen zich moet houden 

aan gedragsregels en bijbehorende protocollen. Denk aan een opgeruimd bureau (clean desk policy), geen 

rondslingerende lesmaterialen, overleggen voeren buiten het gehoor en zicht van andere collega’s 

enzovoort. Een grote groep medewerkers voelt zich niet prettig in de kantoortuin. Het voelt anoniem: “Je 

kan je net zo goed bevinden in een verzekeringsmaatschappij, we zijn hier toch met kunst bezig?”. En wat 

zie je gebeuren? Bureaus worden ‘gezellig’ ingericht om het meer ‘eigen’ te maken, materialen liggen in de 

loopgangen want die worden nu eenmaal gebruikt, even snel overleggen met elkaar want je zit toch naast 

me. Enzovoort. Het management zit met de handen in het haar. Hun reactie is als volgt: we maken foto’s 

van rommelige bureaus en rotzooi op de vloer (aha, bewijsmateriaal!), er verschijnen schriftelijke 

berichten over de aanscherping van gedragsregels en monitoring daarop en ‘het zijn ook altijd dezelfden’ 

uitspraken… 

Je kan stellen dat de kantoortuin symbolisch is voor het toegenomen beheersingsdenken bij SKVR. De 

kantoortuin is niet passend bij de oriëntatie van een grote groep medewerkers en er ontstaat frictie en 

weerstand. Medewerkers gaan (al dan niet bewust) circulair en defensief gedrag vertonen. Vervolgens 

wordt door het management nog harder gestuurd op het beheersen van het gedrag van medewerkers.  

Er ontstaat een circulair patroon waarin het gedrag van een persoon leidt tot het gedrag van een ander, 

dat op zijn beurt weer het gedrag van de eerste versterkt. Een ‘meer van hetzelfde’ situatie die averechts 

uitwerkt. 
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Hoofstuk 5 – Verhalen 
Inzicht in meervoudigheid bij SKVR  

5.1 Gestalten herkennen en verhalen schrijven  

Aanvullend op de praktijkhandelingen geef ik in dit hoofdstuk de onderzoeksbevindingen in verhalende 

vorm weer. Het doel van dergelijke onderzoeksrapportages in responsief onderzoek, is het aanspreken van 

een breed publiek en iets van de beleving overdragen zodat lezers een plaatsvervangende ervaring krijgen 

(Abma & Widdershoven, 2006: 91). Daarbij bieden deze verhalen inzicht in de meervoudigheid die 

aanwezig is onder medewerkers binnen SKVR. Op basis van de gesprekken en mijn observaties in de 

organisatie en naar aanleiding van de praktijkhandelingen, ben ik ‘gestalten’ (vooringenomenheden in 

betekenisgeving) gaan herkennen en die heb ik uitgewerkt in verhalen. Het gaat erom een beeld te kunnen 

vormen van de verschillende vormen van organiseren en de manieren van betekenisgeving die 

betrokkenen hanteren in de werkpraktijk van SKVR. Hiervoor heb ik mij gebaseerd op de oriëntaties (of: 

vormen van betekenisgeving) of mixen van oriëntaties zoals Van Dinten & Schouten (2011) beschrijven. 

Een oriëntatie komt tot uiting in je oordeel, in wat je kiest, in hoe je spreekt of schrijft en in hoe je iets 

aanpakt of organiseert. Ik heb daarom getracht om in de verhalen de taal die betrokkenen hanteerden zo 

goed mogelijk in stand te houden. In de volgende paragrafen licht ik de gestalten toe.  

5.1.1 De professionele organisatie 

Zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken is een rationele oriëntatie (en daarmee het 

beheersingsdenken) de afgelopen jaren gaan domineren in de organisatiewijze bij SKVR, onder de noemers 

van ‘professionaliteit’, ‘efficiëntie’ en ‘effectiviteit’. Bij een groep medewerkers is deze oriëntatie terug te 

herkennen. In de afgelopen jaren kregen zij de mogelijkheid om vanuit hun oriëntatie te groeien en te 

‘floreren’ binnen de organisatie. Deze oriëntatie wordt direct gevolgd door de sociale oriëntatie die een 

‘normerend’ karakter kent. Volgens van Dinten & Schouten is deze oriëntatiemix vooral te herkennen bij 

mensen die met organiserende processen bezig zijn (2011: 53). Je ziet dan ook dat deze oriëntatiemix het 

sterkst vertegenwoordigd is bij de ondersteunende afdeling van SKVR (HR, Financiële Administratie, Front- 

en Backoffice, MarCom) en terug te herkennen is bij de afdelingsmanagers.  

 

Van Dinten & Schouten omschrijven deze oriëntatiemix (de rationele en sociale oriëntatie) als volgt: “Er 

ontstaat een toestand waarin je zoekt naar het ideale, dat is een situatie waarin iets ontstaat wat voor jullie 

het beste is. Je vindt dat je samen met anderen moet proberen er iets moois van te maken. Je probeert de 

wereld in te richten naar die idealen en vindt anderen met wie je ze delen kunt. […] Je probeert niet 

emotioneel te worden, je vindt dat je niet mag domineren en blijft proberen het met anderen eens te 

worden over jullie ideeën. Je probeert elkaar te overtuigen van wat het beste is. […] Je blijft met elkaar 

discussiëren tot jullie een rijk idee hebben dat je als concept, als ordening vastzet. Vervolgens gaat het 

erom dat concept in voortdurende discussie tot realisatie te brengen. [Je ziet] dat steeds meer mensen 

vooral met zichzelf bezig zijn en weinig oog hebben voor het grotere plaatje.” (2011: 54).  

De ondersteunende afdelingen van SKVR werken op dagelijkse basis met systemen, aan de hand van 

voorwaarden en binnen afgesproken kaders en processen. Betrokkenen achtten de ‘oude situatie’ – dus 

voor de implementatie van procesmanagement en het nieuwe ERP-systeem – als ‘losjes’ en ‘we deden 

maar wat’. De ‘nieuwe situatie’ beschouwen zij meer als ‘professioneel’ waarin verantwoordelijkheden en 

taken duidelijk zijn belegd (zolang mensen er zich aan houden). Dit vanuit het ideaal ‘we zijn er voor de 

klant’ en ‘het subsidiegeld moet zo efficiënt en transparant mogelijk worden besteed’. Betrokkenen geven 

aan frictie te ervaren met medewerkers die vooral met de inhoud (het maken en programmeren van 

kunsteducatie projecten) werken. Op dat aspect zie je in de organisatie een breuklijn in de samenwerking 

en beleving van de realiteit ontstaan. In paragraaf 5.2 is dit Gestalt in verhalende vorm weergegeven.   
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5.1.2 De relatie geeft betekenis  

 

Vanuit de sociale en zelfreferentiele mix 

Een andere dominante oriëntatiemix binnen SKVR is de sociale en zelfreferentiele mix. Dit zie je vooral 

terug op het niveau van coördinatoren bij de kunstdisciplines en de docenten van SKVR. Vaak zijn dit 

medewerkers die op jonge leeftijd begonnen bij SKVR, en al voor lange tijd verbonden zijn aan de 

organisatie. De sociale relatie wordt als zeer belangrijk ervaren in de werkwijze: het kunnen onderhouden 

van een warme relatie met klanten, de relatie onderling op de werkvloer en het kunnen verbinden met de 

organisatie in haar sociale missie en visie. De dominante rationele werkwijze bij SKVR maakte dat deze 

betrokkenen zich minder in contact voelden staan met klanten, elkaar en met de organisatie.  

 

Werkzaamheden zijn in het kader van efficiëntie meer gestandaardiseerd, waardoor weinig ruimte is voor 

verschil (in de breedste zin van het woord). Creativiteit, explorerend gedrag of uitproberen is minder aan de 

orde dan vroeger, zo ervaren betrokkenen. Medewerkers voelen zich minder gezien en kunnen zich niet 

meer zodanig verbinden aan SKVR zoals zij vroeger deden. Een gevoel van verlies in authenticiteit, maar 

ook met het ‘oude vertrouwde’ treedt op. Betrokkenen geven aan dat zij elkaar onderling en buiten de 

huidige werksetting opzoeken om dat gevoel van verbondenheid te behouden. Maar ook om steun te 

vinden bij elkaar. Ze worden cynisch en terughoudend en trekken zich terug bij georganiseerde sociale 

activiteiten omdat deze ‘opgelegd’ voelen en niet oprecht. Deze groep medewerkers ervaren een top-down 

management het meest. Jarenlang hebben deze medewerkers het werk ‘op hun eigen manier’ kunnen 

organiseren. Vanuit hun expertise en kunde konden zij in gezamenlijkheid en in teams inspelen op 

voorkomende kansen en ook problemen die zich voordoen. Betrokkenen geven aan dat zij beseffen dat dit 

misschien op een houtje-touwtje-manier gebeurde (lees minder effectief in rationele zin), maar wel 

betekenisvol was voor hen. Nu voelen zij zich niet erkend in hun kennis, expertise en kunde, omdat dat nu 

belegd is bij het strategisch management. Dit lokt gedrag uit van ‘achteroverleunen’ en vragend naar het 

management kijken: ‘zeg maar hoe ik het moet doen’, en ‘geef ons kaders’.  

Van Dinten & Schouten omschrijven deze oriëntatiemix (de sociale en zelfreferentiele) als volgt: “Je hecht je 

erg aan de positie die je hebt in groep(en) die voor jou belangrijk zijn en tegelijkertijd ga je uit vanuit jezelf.” 

(2011: 55). Deze oriëntatiemix is vooral aanwezig bij volwassenen die de verbinding vormen tussen de 

oudere en de jongere generatie. “Waardering en warmte zijn belangrijk. Maar tegelijkertijd wil je je niet 

laten vastpinnen: niet op een vaste plek in de groep, niet op je bijdrage. Steeds wil jij die zelf kunnen blijven 

bepalen. Je wilt alle ruimte houden om je eigen ding te doen, en toch kun en wil je niet zonder de sociale 

band met anderen. […] Je wilt […] niet in een knechtenrol terechtkomen, misschien is dat nog erger dan 

afgewezen worden. Je kunt je regelmatig erg eenzaam voelen. Anderen ervaren dat je leven in de brouwerij 

brengt.” (2011: 55). Dit Gestalt is opgenomen als verhaal in bijlage 4.  

Vanuit de sociale en open oriëntatiemix  

Vanuit een sociale en open oriëntatiemix stel je de ontwikkeling van de ander centraal. “Je kunt die helpen 

vanuit jouw ervaring en overzicht en dat doe je graag. Je helpt zo goed als je kunt, de ontwikkeling van je 

kind of leerling is de uitbetaling. […] Je geniet van de groei die anderen doormaken. Soms herken je daarin 

direct je eigen bijdrage, vaak ook niet of ben je de eerste om die te relativeren en in een groter geheel te 

zien.” (2011: 57). Dit Gestalt is met name te herkennen onder docenten en medewerkers die in de 

wijkprojecten werken van SKVR. De wijkprojecten die SKVR reeds uitvoerde hebben allemaal een 

maatschappelijke doelstelling, namelijk het ‘empoweren’ van minder kansrijke kinderen en jongeren met 

kunst en cultuur. Het vergt een open houding om te kunnen zien wat deze doelgroep nodig heeft, en dus 

ook in je wijze van organiseren. De afgelopen jaren zijn deze nieuwe projecten buiten de dominante 

systemen gehouden van SKVR. SKVR is nu op zoek naar een passende wijze om dat wel te organiseren 
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binnen de huidige systemen (of mogelijk met een nieuw ‘vriendelijker’ systeem). In de nieuwe koers dienen 

docenten veel meer te gaan werken in grotere groepen (in beginsel vanuit efficiëntie oogpunt, maar ook 

vanuit een inhoudelijke visie op ‘samenspel’ en ‘community building’). Docenten vinden dit lastig omdat het 

andere vaardigheden van hen gaat vergen, maar ook dat de relatie met hun leerlingen zal veranderen (niet 

langer een op een lesgeven). Dit Gestalt is als verhaal bijgevoegd, zie daarvoor bijlage 5.  

5.1.3 Op mijn manier  

Tot slot zie ik nog een (wel minder sterk) vertegenwoordigd beeld binnen de organisatie vanuit de 

zelfreferentiele en open oriëntatiemix die vooral aanwezig is bij kunstenaars en jonge mensen. Dat ik dit 

beeld minder vertegenwoordigd zie, komt door mijn vooraf bepaalde keuze ten aanzien van de 

onderzoekspopulatie (ik koos voor vaste medewerkers; met name freelancers werkzaam bij SKVR zijn vaak 

zelfstandig praktiserend kunstenaars). Van Dinten & Schouten beschrijven deze oriëntatiemix 

(zelfreferentieel en open) als volgt: ”Het is mijn eigen leven. Ik kan de hele wereld bereiken als ik wil. Alles 

wat ik wil, kan ik. Dat komt er vanzelf wel uit, als ik wil. Maar natuurlijk wil ik dat niet altijd. Opleiding, werk; 

daar kijk ik duidelijk anders tegenaan dan mijn ouders. Ik wil mijn eigen weg daarin vinden, doen wat ik 

leuk vind, werken op mijn manier waarin ik mijzelf kan ontplooien. Ik vind ook dat werk, privé, werkuren en 

het bereiken van resultaten erg in hokjes wordt gezet. Kijk ik vanuit mezelf, dan is die scheiding er 

helemaal niet. Ik wil zo lang mogelijk flexibel en onafhankelijk mogelijk blijven.” 2011: 56).  

Het idee van het ‘maakbare leven’ is in de actuele samenleving sterk aanwezig. Dit zie je bijvoorbeeld ook 

terug in sociale media uitingen en kleine vernieuwende vormen van ondernemen (startups). Vooral jonge 

mensen kiezen ervoor hun eigen pad te bewandelen, ze zijn flexibel en altijd op zoek, zij hebben straks 

geen traditionele cv meer, maar eerder een portfolio van ervaringen, samenwerkingen en creaties. SKVR 

wil deze mensen graag aan zich binden, met name in de wijkprojecten: het zijn creatieve ‘peer-educators’, 

‘role-models’ en trekken en binden op die manier mensen aan zich. Echter zal de schaalgrootte, de 

systemen en soms bureaucratie werkwijze van SKVR dit tegenwerken. Hieronder bij paragraaf 5.2 is dit 

verhaal opgenomen.  

5.2 Twee verhalen  

Hieronder volgen twee verhalen die ik schreef naar aanleiding van de gestalten die ik begon te herkennen 

in de organisatie. Het eerste verhaal heeft betrekking op de ‘professionele organisatie’ geënt op de 

rationele en sociale oriëntatiemix. Het tweede verhaal kent een dominante zelfreferentiele en open 

oriëntatie mix. Ik koos ervoor om juist deze verhalen op te nemen in het onderzoeksrapport omdat ze blijk 

geven van twee contrasterende zienswijzen op de werkelijkheid en een ander beeld van organiseren laten 

zien. Voorts acht ik het tweede verhaal relevant omdat SKVR dergelijke mensen meer aan zich wil binden in 

de realisatie van de nieuwe koers. Zoals ik aangaf, zijn de overige verhalen in de bijlagen opgenomen 

(bijlage 4 en 5).  
 

Verhaal 1 - Van ‘losjes’ naar professioneel 

Goed voorbeeld doet goed volgen? 

In de zeven jaar dat ik hier werk is er veel veranderd. Toen ik hier kwam heerste er een uitgelaten, wat losse houding. Ik 

begon op de Calandstraat. Daar zat iedereen verstopt in hokjes. Ik zag bijvoorbeeld iemand van Facilitair die de hele 

dag met pennen bezig was en met een catalogus. Dat begreep ik echt niet. Het leek alsof iedereen maar wat deed. Een 

beetje jolige sfeer zeg maar. Maar dat kwam ook doordat het toen zomervakantie was, dan is het bij SKVR heel rustig 

en staat alles stil. Ja, het was losjes destijds, maar ook wel gezellig. Na de verhuizing zaten we hier centraal met z’n 

allen. De ondersteunde afdelingen en kunstdisciplines bij elkaar. Ik ervaar het als prettig dat we bij elkaar zitten, want 

nu is er meer controle. Ook in sociaal opzicht. Als iedereen verstopt zit, weet je helemaal niet wat men doen. In dat 

opzicht zijn we ook transparanter geworden. Je zag ineens wie SKVR is, je ziet je collega’s. Alleen voor de cursist lijk je 
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veel meer onzichtbaar op deze plek. We zitten in een kantoorverzamelgebouw met allerlei verschillende organisaties: 

van een energiemaatschappij tot architectenbureau. Op de Calandstraat zaten we letterlijk op de vloer. Cursisten 

konden zo binnenstappen. Hier zitten we hoog en ver weg. We lijken een soort bastion. En daardoor lijkt het zo dat 

niemand vermoedt dat we hier iets doen. Op onze andere locaties is dat weer heel anders. Daar stap je de stoep af en 

hoor je muziek. Gelukkig is ons team nog relatief veel betrokken bij de klant. Ik denk dat wij nog het meeste zien van 

iedereen die hier zit. Wij hebben echt dagelijks contact met klanten en docenten.  

  De afgelopen periode zijn mijn team en ik intensief bezig geweest met de implementatie van het nieuwe 

systeem. We moesten alles opnieuw uitvinden, er waren geen handleidingen of welke uitleg dan ook. Wat ik echt 

jammer vond, is om zoiets goed te laten werken, er opnieuw allerlei uitzonderingen moesten worden gemaakt. Het 

systeem werd daardoor al heel snel vervuild. Terwijl we bij de inrichting uitgingen van de standaard die het systeem 

biedt. Daardoor val je als organisatie weer terug in het oude patroon van maatwerk organiseren. Anderen helpen is 

belangrijk, en natuurlijk staat de klant centraal, maar te veel…je kan niet altijd alles doen of willen. Je kan niet zomaar 

een workshop bedenken. Uiteindelijk geven we nog steeds te veel geld uit door dit soort dingen.  

  Laatst was er zoiets met de cursus Saxofoon spelenderwijs. Er schreven zich uiteindelijk maar drie kinderen in 

en dan kan de cursus niet doorgaan omdat het er minimaal zes moeten zijn. Dat is de regel. Maar die ene afdeling wil 

die cursisten eigenlijk behouden, dus dan proberen ze om die kinderen bij een andere of bij dezelfde docent onder te 

brengen. Het liefst in zijn reguliere lessen, maar als dat niet lukt, dan bouwen de coördinatoren een andere cursus. Het 

vervelende is dan dat de ouders hun schema moeten aanpassen aan die van ons, waarbij ze een dag van tevoren te 

horen krijgen dat de cursus niet doorgaat. Dat is niet echt klantvriendelijk. De algemene voorwaarden schrijven voor 

dat we tenminste een week van tevoren iets moeten communiceren over de doorgang van de cursus, en niet een dag 

van tevoren. Maar mijn team is niet in staat om zo’n beslissing te maken. Dat ligt bij de teammanager van die afdeling. 

Deze cursus startte in de week na de zomervakantie, en toen was er dus niemand om die beslissing te maken. Mijn 

team heeft een signaleerfunctie, wij kijken echt elke dag in het systeem. Soms kijken de coördinatoren zelf of er 

voldoende inschrijvingen zijn, maar in principe kijken wij. Wij mogen pas actie ondernemen in opdracht van de 

teammanager. We vragen veel flexibiliteit van onze klanten: zij moeten hun schema aanpassen, en soms moeten ze 

zelfs naar een andere locatie. De Backoffice moet dan van alles regelen. Kinderen moeten worden uitgeschreven en 

opnieuw worden ingeschreven. Afdeling Financiën moet dan creditnota’s aanmaken en een nieuwe facturen. Het 

instrumentenmagazijn moet worden geïnformeerd, want de instrumenten moeten later worden uitgegeven. Er moet een 

nieuwe opdracht worden aangemaakt worden in Flex voor de docenten. Soms moeten dan ook de lokalen worden 

aangepast in Axxerion.  

  Afgelopen week hadden we nog zo’n voorval. Een nieuwe cursus Schrijven, Next Generation zou van start 

gaan. En onverwachts moet de docent naar het buitenland. Dat is natuurlijk heel tof voor hem, want hij heeft daar een 

goede opdracht, maar daardoor gaat de hele cursus niet door. Zo zonde, want die cursus was volledig gericht op 

jongeren, helemaal volgens het nieuwe beleid. En daarbij heeft afdeling Schrijven al zo weinig jongeren in het bestand. 

Dat is ook het risico van werken met ondernemende freelancers. En nu stopt een van de tofste cursussen. Wij zeggen 

hier als bedrijf blijkbaar gewoon ‘prima’ tegen, terwijl we wel een overeenkomst met die docent sloten. Ik hoorde dit 

van een coördinator van die afdeling. Ik heb verder geen idee hoe het met die ene docent wordt aangepakt, maar ik 

neem aan dat de disciplinemanager hier akkoord voor heeft gegeven. Je kan niet zomaar een cursus schrappen. 

Vervolgens moest ik de cursisten hierover informeren. Sommigen kon ik een alternatief bieden, maar dan wel op een 

andere dag en met een andere inhoud. Het was een cursus beginnend schrijven, veel minder hip dat de oorspronkelijke 

cursus. En met een andere docent. Dus dan moet ik de cursisten uitschrijven en opnieuw inschrijven als ze 

overgeplaatst willen worden. Sommigen hadden al betaald en moeten hun geld weer terugkrijgen. Het lokaal moet uit 

Axxerion. En de docentenopdracht uit Flex. De cursus moet van de website. Maar dan belt vandaag weer een klant, 

want die had de cursus nog online zien staan. Daar moet ik dan weer mee in gesprek. Vervolgens moet ik hele team 

hierover informeren, voor als er eventueel meer klanten bellen.  

  Ja, soms word ik weleens chagrijnig van hoor. Omdat de dingen die je nodig hebt om ergens te komen, dat je 

die niet terugziet bij je collega’s die het moeten doen. Dat de verantwoordelijkheden niet worden genomen, dat de 

taken niet worden uitgevoerd zoals het hoort, dat afgesproken voorwaarden niet worden gevolgd. Dat je continu 
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mensen aan het vertellen bent hoe het hoort, dat je mensen die twee schalen hoger zitten in de organisatie vertelt hoe 

het moet. Ongeveer drie weken geleden gebeurde er dit: een coördinator vroeg mij via de mail om wat bereikcijfers uit 

te zoeken in verband met een facturatie aan een samenwerkingspartner die ook het bereik had opgegeven. Zij had 

daar verschillen in gevonden, dus ik ben dat gaan uitzoeken in het systeem en de roosters die wij nog steeds hebben in 

Excel. Dit is eigenlijk haar werk, want zij kan zelf in het systeem kijken, maar goed… Dus dat heb ik dan toch maar even 

voor haar uitgezocht, want ze was weg, hoe dan ook, ze kon het niet zelf. Dus ik kom tot de conclusie dat de aantallen 

die zij van de samenwerkingspartner op gekregen had gewoon klopten. En dit zijn ook de aantallen die wij al berekend 

hadden in de factuur. “Oh”, zei ze, “Tja, financiën is niet zo mijn ding”. Ik vind dat echt niet kunnen. Dit heb ik nu 

gewoon zwart op wit in de mail! Iemand hier neemt zijn verantwoordelijkheid gewoon niet. En dan heb je een budget 

waar je verantwoordelijk voor bent, je huurt mensen in, je geeft geld uit. 

  Nog zo’n recent voorval. Na 15 jaar hebben we het nog steeds over reiskosten. Nu heeft een afdeling besloten 

om binnen een bepaald project nooit meer kilometervergoeding te geven. Nooit meer. Waarom?! Als er iemand met de 

auto komt, en zij moeten instrumenten vervoeren en er is de mogelijkheid bij SKVR om dat te doen, waarom doe je het 

dan niet? Echt heel raar. “Dat hebben we besloten”, zeggen ze dan. Ik hoor dat via Merel, want die werkt voor dat 

project. Zijdelings verneem ik dan dat er een discussie over is. Merel geeft dan een werkopdracht in Flex voor de 

docent, en normaal geeft ze dan aan hoeveel km er gerekend mag worden, maar dat mocht zij nu dus niet meer doen. 

Zij moest ov-vergoeding geven, dus 20 euro. Nou, zo’n docent slaat zijn opdracht af in Flex omdat hij geen 

kilometervergoeding krijgt. De coördinator is dus vergeten om met de docent te communiceren “dat doen we niet 

meer”. En dan zou ik de reden niet eens kunnen bedenken waarom ‘we’ dat niet meer doen. Maar die heeft dat dus 

niet gecommuniceerd. Komt het weer terug bij Merel en die gaat weer naar een coördinator: “De opdracht is 

afgewezen, wat moet ik doen?”. Er zit zoveel werk achter. Iemand van mijn team is dus weer een half uur bezig om te 

overleggen. Maar ik heb de autoriteit niet om hier iets van te zeggen. Ik accepteer dan maar dat die regel gemaakt is. Ik 

ben niet de leidinggevende van die mensen. Het gaat nu al zo’n tijd, je voelt je dan een soort verklikker, en dat is een 

hele nare rol. Eigenlijk wil ik zeggen: “Ik denk dat diegene niet functioneert”, maar dat kan ik niet doen. Ik geef dit soort 

dingen alleen in algemene zin door aan mijn manager. Meer kan ik niet doen.  

  Daar zit bij mij de frustratie. Ik heb dit nog nooit zo sterk uitgesproken. En ik zie dit echt als een groot risico: 

dat er mensen zijn die niet op de goede manier werken. Dat ze nu eindelijk eens gaan werken onder de geldende 

voorwaarden. Dus weten hoe je een docent uitbetaalt, dat je reiskosten rekent, dat je weet wat een PMC is. Heel 

simpel. Maar niet iedereen weet dat. En juist die mensen die het niet weten, werken met budgetten. En is er eindelijk 

een prachtig systeem geïmplementeerd, neemt niemand de tijd om echt te leren hoe zoiets werkt, want dan pas heb je 

er voordeel van. De keuze om voor de inhoud te gaan is altijd makkelijker dan te kiezen voor de technische, 

administratieve kant. Daar ben ik erg van. Ik vind dat jammer, maar zeker ook een bedrijfsrisico. Dat er geld weglekt 

aan het continu overleggen met elkaar in hoe we de dingen doen.  

  Er zijn hier heel veel mensen in dienst die vanuit de inhoud komen. Ze zijn dansdocent geweest, of beeldend 

kunstenaar en hebben zich ontwikkeld, of konden niet meer dansen, en zijn iets gaan doen op kantoor. Allemaal 

mensen met die achtergrond hebben hier coördinerende functies gekregen, of nu zelfs als manager. Zij komen niet 

vanuit een drive om dingen goed neer te zetten, om goed te budgetteren of af te rekenen. Die komen vanuit een drive 

om iets moois voor de klant neer te zetten. Natuurlijk supertof, echt heel goed, maar dat stukje administratie of proces 

volgend, daar hebben ze geen boodschap aan. Mensen moeten gewoon accepteren dat de dingen nu zo gaan. 

Accepteer het, laat het los! Ik zou daar echt de focus op leggen als ik het voor het zeggen had. Ik ben soms tien 

minuten bezig met uitleggen hoe we omgaan met betalingen. Zo zonde van de tijd. Met de inhoud komt het wel goed, 

daar hebben we goede mensen voor. Er is echt wel iets veranderd in de afgelopen jaren: we zijn professioneler 

geworden. Je zag dat de focus op cijfers veel beter werd, maar ik zie het niet terug bij de mensen die het moeten 

uitvoeren. Het framework daartoe is beter geworden, maar de mensen zijn hetzelfde gebleven.  

  Zoals ik zei bracht de kantoortuin ons veel meer samen. Maar ik mis echt dat het management niet verspreid 

over de organisatie zit. Het is zo belangrijk, en niet eens voor ons, maar juist voor hen, om te horen wat er speelt 

binnen de afdelingen, welke vragen er komen via de telefoon, hoe je medewerkers met elkaar overleggen. De kleine 

dingen van de dag zijn heel belangrijk om je bedrijf te runnen. En ook, als je hier binnenkomt, valt als eerste de 
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kantoortuin op. En dat is precies wat je niet wilt laten opvallen. Als de directeur mensen uitnodigt, is dat ook het eerste 

wat ze zien. Onze missie en visie valt niet op, maar wel onze overhead. Ik kreeg laatst een klacht naar aanleiding van 

onze nieuwe koers, die dame zei: “Mooie kantoortuin, maar de danszalen zijn vies en de prullenbakken zijn vol.”, Ja, 

daar heeft ze een punt. Ik vind het belangrijk dat we bewust bezig zijn met hoe we overkomen, ook naar buiten. En ook 

hoe het management overkomt. Die laatste personeelsbijeenkomst in december vond ik zo veelzeggend. Die werd hier 

gehouden in de theaterzaal. Medewerkers namen plaats op de tribune. De directeur hield een speech over de nieuwe 

koers. Daarna namen de managers plaats op het podium om een ‘gesprek’ te voeren met ‘de zaal’. En wat zag ik daar: 

managers zaten onderuit gezakt, ze oogden moe en niet professioneel, straalden geen rust uit, waren niet netjes 

gekleed, een van hen rolde zelfs met de ogen als er vragen werden gesteld. Er zaten die keer veel docenten in de zaal 

de lesgeven aan onze volwassen cursisten. Ja, die waren boos omdat we ermee stoppen, en ze stelden best wel op 

agressieve toon vragen over het ‘hoe en waarom’. Sommige managers probeerden zo goed als mogelijk antwoord te 

geven, anderen waren heel bot en hard. Eigenlijk vormden ze geen team. Uiteindelijk kapte de directeur de hele 

discussie af. En ik was echt niet de enige die dit allemaal zag, ik kreeg het later ook terug van docenten en andere 

medewerkers.  

  Eigenlijk is de inhoud nog steeds te veel leidend. Er komt bijvoorbeeld een vraag vanuit het onderwijs om iets 

te maken, of om iets te realiseren dat we nog niet hebben. We kunnen dan van alles verzinnen: het is belangrijk dat we 

bereik halen, dat we geld binnenkrijgen. Er hangen allerlei stukjes aan zo’n vraag. Maar een vraagstuk is ook: willen we 

dit maken? Uiteindelijk ligt het besluit van gaan we dit maken bij een discipline. En niet bij een afdeling Marketing die 

bijvoorbeeld zegt: het is heel interessant dat we deze klant binnenhalen. Of dat afdeling Onderwijs zegt: vanuit 

beleidstechnisch oogpunt willen we dat bereiken. Dat is een ding. Dat de discipline leidend is. Die hebben het winkeltje, 

zij hebben het voor het zeggen. Uiteindelijk zouden Programmamanager Onderwijs en de disciplinemanager daarover 

moeten gaan praten: gaan we dit doen, ja of nee. En uiteindelijk zie je in de praktijk dat het strandt op 

coördinatorenniveau. En ik weet niet zo goed of zoiets doorgaat naar het programma overleg. Dat ligt buiten mijn 

blikveld. De discipline zegt go, no go. Dat is niet gebaseerd op strategie, en gaat eerder over en behoefte om te maken. 

Je ziet het ook terug in de structuur van het managementteam: een bulk inhoudelijke mensen, en dan zet je daar één 

manager Marketing tegen, één manager Services en een directeur. Ik vind dat veel te zwaar. Dan zie je dat daar heel 

veel gewicht in de schaal ligt.  

       *** 

Verhaal 2 - Tegen de keer 

Mijn verhaal. Daarom…dus  

 

Nee, ik heb niet gestudeerd. Eigenlijk heb ik nooit iets afgemaakt. Na de middelbare school ben ik gelijk gaan werken. 

Ik ben nu al zo’n vijf jaar aan de slag als freelancer bij verschillende organisaties. En eigenlijk best succesvol. Van mijn 

passie heb ik mijn werk kunnen maken. Ook werkte ik al een tijdje voor SKVR als freelance docent. Je hoort dan 

weleens verhalen van anderen dat het bureaucratisch en log is. ‘Ja’, denk je dan, ‘dat kan’, want het is een grote 

organisatie. Ik geloofde nooit dat het erg was, maar dan kom je hier. Het is een grote organisatie, er gaat veel subsidie 

in en dingen moeten goed worden gedocumenteerd en in de gaten worden gehouden. Dat snap ik nog wel. Maar als er 

dan wordt verteld over de nieuwe koers - en ik heb de indruk dat heel veel inkomsten komen van mensen die zich nu 

echt weggestuurd voelen en per 1 januari niet meer welkom zijn -, dan snap ik dat niet heel goed. Lijkt me lastig op te 

vangen. Als je werkt met 20 tot 25 euro workshopentree en je wil vooral jongeren van 16 tot en met 24 jaar bedienen, 

dan gaat hem dat echt niet worden. Die hebben dat geld niet of zien het belang er niet voldoende van in, dat ze zo’n 

bedrag willen gaan betalen. Of dat ze überhaupt weten dat ze iets willen met kunst en cultuur. Dus dat vind ik erg 

moeilijk.  

  Van de week zat ik aan tafel bij een wijkproject, en dan komt er een manager naar me toe die ik nog nooit heb 

gezien. Er zitten jongeren aan tafel en die manager zegt tegen mij: “Je moet ook even dat filmpje laten zien. Van een 

stichting uit Den Haag, die willen ook samenwerken met ons”. En ik vraag hem waar het over gaat. Zegt hij: “Over 

allochtonen die ondanks alles nog succesvol zijn”. Maar die jongeren zitten erbij hè! Het was helemaal geen kwaad 
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mens. Hij had helemaal niet door dat ie wat ergs zei. Dat is nog het ergste. Dus ik zeg: “Zit dat woord in die 

documentaire?” Hij: “Nee, nee, dat zeg ik nu zo”. Ik: “Ja, dat woord gebruiken we hier niet. Die jongeren zijn net 

mensen”.  

 Of afgelopen vrijdag, ik was ik bij een presentatie op Zuid. Op zich was dat heel tof, maar het zat niet 

professioneel in elkaar, er was niet goed over nagedacht. De ruimte was te klein, mensen zaten bijna bij elkaar op 

schoot, het was veel te warm, slecht licht, de techniek haperde de hele tijd. Dat soort dingen zorgden voor een 

onrustige sfeer. Er waren mensen van SKVR en ook weer potentiële samenwerkingspartners. En daar zaten dan weer 

diezelfde jongeren. Maar dan doen ze eigenlijk opnieuw hetzelfde trucje. Die jongeren hebben we bereikt, dat is heel 

mooi, maar die jongeren wil SKVR dus in hele grote aantallen gaan bereiken. En dan moet je niet zo’n programma op ze 

loslaten. Want wat zie je daar: een gemengde groep jonge deelnemers en een wit hoogopgeleid blank publiek dat op 

een stoeltje zit en ernaar kijkt. Alsof je aapjes zit te kijken. Zo is het, alleen lijkt het alsof we dat zelf niet zo zien. Het 

programma moet dan anders. En tijdens zo’n presentatie kan niemand open praten, want eigenlijk wil je praten over de 

doelgroep. En ook de vragen die daar gesteld werden waren pijnlijk: “Oh, lag het aan dan aan geld?” en dan krijg je zo’n 

opmerking van de jongeren terug van “Nou nee, geld was geen probleem”. Eigenlijk zit daar een heel groot vooroordeel. 

En als je dat voedt, ben je weg.  

  Zo langzamerhand krijg ik een beetje genoeg van cultuurmakelaars en onderwijsmensen en kunstmensen die 

geen feeling hebben met wat ze doen, maar plannen schrijven op basis waarvan ze weten dat daar subsidie voor is. 

SKVR ziet brood in de verjonging in Rotterdam en de ‘verallochtonisering’, dat ze daarop inzetten. Als logische keuze 

voor het voortbestaan. Daar gaat het mis. Want je hebt met een doelgroep te maken die al heel vaak valse beloftes 

heeft gehoord en waarmee geleurd wordt. Ik wil daar geen onderdeel meer van zijn. Het vertrouwen dat ik met de 

jongeren heb opgebouwd, kan een deuk oplopen na zo’n opmerking. Met deze nieuwe lijn, krijg je steeds meer te 

maken met deze doelgroep en als je er onbedoeld op zo’n manier naar kijkt, gaat dat hem niet worden. Dat filmpje van 

die stichting liet ik uiteindelijk wel zien, het moest, omdat er geldschieters zaten. Vanuit dat perspectief begrijp ik dat 

ook wel. Maar de manier waarop het gaat.  

  Mijn hart ligt echt bij de jongeren. Jongeren gaan rechterop lopen van workshops, van oprechte aandacht. En 

ook zoiets, wij leren ze niets, ik leer ze niets. Ik druk gewoon op een ander knopje waar niet eerder op gedrukt is. En 

dan komen er ineens andere dingen uit. Dat geeft mij voldoening. De eerste weken ben ik niet bezig met lesgeven, 

maar met vertrouwen winnen. En mensen snappen dat niet, die duurzaamheid, dat kost gewoon tijd. Alles moet 

meetbaar, we zijn een artistieke instelling. Je kunt niet alles vanaf het begin meten en vatten in data. Dat gaat gewoon 

niet. Ik denk dat we dat ook moeten accepteren. Kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die dit allemaal 

constateert of ervaart.  

  In dat opzicht interesseert dat massading me niet zo. Alles moet voor de massa zijn. Elk onderwijsproduct 

moet 900 leerlingen trekken, dat is het uitgangspunt. Maar dat werkt zo niet in de praktijk. Je kan in een groep van 20 

zitten, en dan vinden 19 het geweldig, maar jij vindt het niets. Dat kan, je bent dan echt niet verkeerd of raar. In de 

nieuwe lijn moet kleinschaligheid geen vies woord zijn. We zijn al te massaal in de dingen die we doen. Zo is de 

organisatie opgezet. Met lagen en rangen en standen. Hier doe je dingen heel klein in de wijken. Een wereld waarin 

snel geschakeld wordt. Waarin andere, kleinere instellingen - met minder geld - al veel sneller schakelen. Oh, moet ik 

over drie weken een workshop geven? Ja hoor, klaar en geregeld. Vervolgens stuur ik een factuur en het is rap 

afgehandeld. Bij SKVR moet alles over 3600 schijven.  

  Beetje overdreven gezegd misschien, maar het kantoor maakt me obstinaat. Ik zou mijn huis ook nooit zo 

inrichten. Het schreeuwt geen kunst. Alles is grijs en strak. Als je hier binnenloopt, kan het net zo goed een 

verzekeringsmaatschappij zijn. Het is echt niets voor mij. En dat mailen de hele tijd. Hallo, ik zit naast je hoor. Soms 

mailde iemand mij en dan zwaaide ik van de overkant naar die collega. Ligt vast ook allemaal aan mij, want mijn hoofd 

werkt ook zo. Ik weet wel wat ik moet doen, maar als ik niet begrijp waarom ik dingen moet doen, dan kan ik ze niet 

doen. Het werd me wel duidelijk gemaakt. Maar toch is het raar: ik moet dingen in een systeem nakijken, dan in Excel 

stoppen, dat Excel naar iemand anders sturen en die stopt het vervolgens weer in hetzelfde systeem waar ik op 

voorhand in zat en dan accorderen. En toen ik hier net begon moest ik zorgen voor nieuw cursusaanbod. De deadline 

om het aanbod online te zetten werd, nadat ik mijn contract had ondertekend, ineens naar voren gehaald door afdeling 
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Marketing en Communicatie. Toen kreeg ik het advies van mijn directe leidinggevende om het aanbod maar zo te laten. 

Dat vond ik lief, het was meedenken omdat ik net nieuw was, maar het hoort natuurlijk niet zo. Want het maken van 

nieuwe producten kost veel tijd en moeite en we moeten die deadline halen. Vervolgens moet ik cursussen gaan 

invoeren, en als je kijkt naar de statistieken zie je eerder dat er maar vijf of zes aanmeldingen waren, en bij zeven gaat 

ie niet eens door want acht is het minimum. Dus ik weet dat die cursussen straks niet doorgaan, maar ik moet wel uren 

investeren om ze in het systeem in te voeren en docenten bellen of ze kunnen op die tijdstippen. Om ze vervolgens 

straks weer af te bellen. Ik zit hier werk te doen om het werk! Waarom is het erg om te zeggen: tot december is er even 

geen aanbod, en we wachten de besluitvorming van het nieuwe plan af en in de tussentijd ontwikkelen we nieuw en 

goed aanbod. Hoe erg is dat? Dat je die 21 mensen teleurstelt?  

    Of een nog zo’n voorbeeld: ik heb volgende week een workshop en nog niet veel aanmeldingen, dus ik vraag 

om een Facebook bericht hierover. Dan typ ik dat bericht en moet ik het mailen naar afdeling Communicatie zodat zij 

het erop kunnen zetten. Als die afdeling meivakantie viert, of het is na vijf uur ’s middags, dan wordt er dus niets 

geplaatst. En dan nog zoiets: soms duurt het wel twee weken voordat iemand die je hebt ingezet wordt uitbetaald. 

Stuur ik een factuur naar de afdeling Financiën. Krijg ik twee weken later te horen dat het lettertype te dun is en de 

scanner het niet pakt. Zeg ik: “Had je dan een digitale factuur willen hebben?” Krijg ik een ‘ja’. Had me dat dan eerder 

gezegd! Ik ga dan vervolgens buiten de systemen om en betaal die gasten op een andere manier, uit eigen zak. Rond 

april van dit jaar had ik dik 700 euro uitstaan bij in totaal vier artiesten. Zou niet moeten eigenlijk. En dat doe ik ook 

nooit meer. Je krijgt het altijd wel weer terug of het wordt op een of andere manier opgelost, bijvoorbeeld dat ze dan 

‘gratis’ grafische vormgeving voor mij doen. Maar met dat soort dingen kan ik niet. Daar kan ik echt niets mee.  

  In dit werk heb ik te maken met artiesten. Dat is administratief echt verschrikkelijk volk soms, ik ben zelf 

artiest dus ik kan het weten, die sturen mij dan foto’s van rijbewijzen en denken dan dat het de juiste ID is voor hun 

gageverklaring. Dat ligt aan de artiest hoor. Maar daar kan ik dan vervolgens honderd keer achteraan. Echt irritant. Als 

je een financiële afdeling hebt, met een stuk of acht mensen, dat kan dat toch hun werk zijn? Ik moet bezig zijn met de 

inhoud, ik wil mooie producten maken voor die jongeren, en ik moet dit niet doen, ik wil dit niet. Ik wil met de inhoud 

aan de slag. Duurzaam. Ook wil ik als coördinator weten: dit is je budget voor het jaar. Maar ik weet niet eens wat dat 

is. Van de zestien uur dat ik hier officieel ben, ben ik zes uur aan het vergaderen en doe ik vier uur achter de computer 

administratieve dingen en dan houd ik zes uur over. Dat past er niet in. Voor het maandsalaris hoef ik het ook niet te 

doen. Daar gaan de miljoenen in ieder geval niet aan op. In verband met mijn eigen werk, ben ik voor en na 

kantoortijden vaak afhankelijk van de auto. Die zet ik dan in de parkeergarage hiertegenover. Hier twee keer per week 

werken, kostte me vaak meer dan 25 euro per dag. Je vraagt in het begin een paar keer om een parkeerplaats, maar 

hoort vervolgens niets meer. Ik begon hier uit passie, maar nu is het leeg.  

  Dan de projecten. Het voelt alsof SKVR voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten, dingen mogen niet te veel 

kosten. Vaak is het zo bij buurthuizen en scholen, dat ze ervoor zorgen dat een cursus één tot vijf euro kost voor 

deelnemers. Maar ze willen wel topdocenten, dus dan ga je akkoord met 500 euro. Maar ik ga ook akkoord met de 

helft voor dat ene buurthuis. Hier is het andersom: deelnemers moeten 500 euro opleveren en het liefst zet je je 

docent voor vijf euro per uur neer. Dat kan niet. Dat is wat een heleboel subsidiedenkers in de tunnel houdt, dat de 

wereld nog zo werkt. Geef mij maar acht miljoen, dat wist ik het wel. Ik zou investeren in topdocenten en echte 

gemotiveerde studenten voor me laten praten en dan zoveel mogelijk jongeren bedienen, maar dan op een 

kleinschalige wijze. En dan niet jongeren die willen rappen of streetdancen, laten kleien. Er zijn mensen bij SKVR die 

niet begrijpen dat jongeren op Zuid niet aanslaan op het project kleien. En dat wordt dan cultuurverschil genoemd. Ja, 

ik heb ook weleens een asbak voor mijn vader voor Vaderdag gekleid, maar daarna ook nooit meer. Wat ik hiermee wil 

zeggen is dat er onvoldoende aangesloten worden op de beoogde doelgroep. Projecten die al ‘af’ zijn, wordt ‘onderdak’ 

geboden bij de SKVR. ‘Wij hebben de middelen, jullie de doelgroep, laten we samenwerken!’ Vervolgens moet alles in 

de systematiek en huisstijl van de SKVR. Men faciliteert niet, men vertraagt en bemoeilijkt processen. Om afsluitend, 

naar buiten toe, met de eer te strijken. Het is doodzonde, want er werken hier superveel mensen met creatieve ideeën 

en oprechte energie. Buiten SKVR ook, trouwens. Die twee groepen zouden elkaar enorm kunnen versterken, daar zou 

Rotterdam in kunstzinnig opzichten veel sterker van worden.  

      *** 
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5.3 Verhalenworkshop 

In het verlengde van hoofdstuk 4 waarin ik de praktijkhandelingen beschreef, is een volgend instrument om 

dialoog te bewerkstelligen, en inzicht in meervoudigheid te verschaffen het organiseren van een 

verhalenworkshop conform de principes van Abma & Widdershoven (2006). Op basis van de gesprekken 

en mijn observaties trachtte ik betekenis te geven aan de ervaringen van medewerkers binnen de praktijk 

van SKVR. Die bevindingen heb ik in de voorgaande paragrafen beschreven aan de hand van de oriëntaties 

van Van Dinten & Schouten (2011) en gepresenteerd in verhalende vorm. Deze verhalen kunnen dienen 

als dialogisch middel voor de workshop. Een verhalende methode onderkent een meervoudige 

werkelijkheid, oftewel, alle waarheden en inzichten worden in stand gehouden. De beoogde doelen van een 

verhalenworkshop zijn de volgende:  

- Het verhogen en creëren van wederzijds begrip;  

- Inzage in elkaars waarheden en erkenning dat meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan; 

- Reflectie op de huidige vorm van organiseren; 

- Gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden tot praktijkverbetering.  

Binnen het onderzoekstraject was ik wegens tijdsgebrek niet in staat om de verhalenworkshop uit te 

voeren. Onder enkele medewerkers is er echter wel enthousiasme gecreëerd om deze workshop te 

organiseren, vooral met het oog op de nieuwe koers van SKVR. Maar ook omdat er een gedeelde wens 

binnen de organisatie is om meer in contact met elkaar te staan en om intercollegiaal uit te wisselen, willen 

we met elkaar de koerswijziging maken. Met de directeur van SKVR heb ik kort gesproken over het 

organiseren van deze verhalenworkshop. Ze staat hier niet negatief tegenover, behalve dat ze waarschuwt 

voor geschapen verwachtingen die mogelijk niet waargemaakt kunnen worden. Mijn voornemen is om de 

verhalenworkshop na de afronding van het onderzoek alsnog te organiseren. Hieronder beschrijf ik kort hoe 

ik deze workshop aan zou pakken binnen de principes van responsieve methodologie.    

5.3.1 Planning en uitvoering 

Gedurende het onderzoek heb ik gestalten weten te formeren basis van de gesprekken die ik voerde met 

betrokkenen, observaties die ik deed en uit de praktijkhandelingen. Die zijn gevat in verhalen en dienen als 

dialogisch instrument in de workshop. Tijdens de workshop wil ik een zo gevarieerd mogelijk gezelschap 

uitnodigen waarin alle gestalten te herkennen zijn. Dat zullen in totaal zo’n tien tot twaalf medewerkers zijn. 

Daarnaast een zo groot mogelijke variatie in leeftijd, sekse, opleiding en functies (oftewel van manager, 

docent, coördinator tot conciërge). Dit hoeven niet persé mensen te zijn die ik gedurende het onderzoek 

heb gesproken. De verhalenworkshop dient in zijn aard in de open betekenisgeving vorm te krijgen. Van 

tevoren maak ik genodigden eerder nieuwsgierig naar de verhalenworkshop dan dat ik de doelstellingen 

ervan over het voetlicht breng. Ik kies er bewust voor om managers ook deel te laten nemen aan de 

workshop, omdat de afstand tussen management en de werkvloer in de afgelopen jaren groter is 

geworden, zo vernam ik van betrokkenen. Hierbij ben ik er mij van bewust dat de aanwezigheid van 

managers voor sommige medewerkers een drempel kan zijn om te spreken. Echter, de responsieve 

methode nodigt mensen uit om dicht bij zichzelf te blijven en een eigen verhaal te vertellen op basis van 

ervaringen en belevingen, zonder hierbij te vervallen in oordelen of meningen over gang van zaken. Dit is 

eveneens een werkwijze die gerelateerd is aan de open betekenisgeving. Hierdoor is er minder kans op 

discussie tussen mensen en debat zonder respect voor elkaars ‘werkelijkheid’. Als procesfacilitator dien ik 

dat aspect tijdens de workshop te bewaken. Doel is dat er geluisterd wordt naar elkaar om inzicht in de 

ander en zichzelf te krijgen ten behoeve van dialoog.     

Belangrijk is dat er een veilige en comfortabele setting wordt gecreëerd. Ik kies ervoor om de workshop niet 

op geëigende locaties van SKVR te organiseren, maar elders op een inspirerende plek die uitnodigt tot 

vrijuit spreken en denken (letterlijk buiten de kaders van SKVR). De locatie die ik op het oog heb is (heel 
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toepasselijk) Het Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht in Rotterdam.46 Het is een oud en inspirerend 

pand waar onder andere wisselende Rotterdamse fotoprojecten te zien zijn en andere uitingen op gebied 

van kunst en cultuur. De ruimte boven in het pand is geschikt om de workshop te houden: een lichte ruimte 

met een prettige besloten sfeer.  

Ik kies ervoor om de verhalen in te laten spreken door een goede verteller en tijdens de workshop af te 

laten spelen. SKVR beschikt over een netwerk van professionele theatermakers en acteurs waar ik uit kan 

putten hiervoor. Optie is ook om de acteur uit te nodigen en ter plekke het verhaal te laten vertellen. 

Mogelijk kan dit afleiden, maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat de acteur de verschillende energieën 

die de verhalen bevatten over kan brengen op de groep. Deelnemers zelf de verhalen laten lezen is zeker 

geen optie omdat die exercitie te individualistisch is en de workshop juist gericht is op dialoog en interactie. 

Na elk verhaal vraag ik als procesbegeleider wie zich herkent in dat verhaal en nodig ik diegene uit om 

eigen ervaringen te vertellen naar aanleiding van het verhaal. Het verhaal dat mensen te horen krijgen is 

niet het onderwerp van het gesprek, maar dient als vehicle om eigen ervaringen en belevingen naar voren 

te brengen en met elkaar te delen.  

De totale duur van de workshop is in beginsel twee uur. Van tevoren vraag ik aan de groep of ik de 

gesprekken mag opnemen. Een optie is om tijdens de gesprekken noties te noteren op een flipover bord 

die voor iedereen zichtbaar is. Daarentegen dien ik me bewust te zijn van de mogelijkheid dat ik vanuit mijn 

eigen ratio ‘bepaal’ wat relevant is en de notie op het flipover bord een opmerking uit de context haalt 

waarin die naar voren is gekomen. Daarmee wordt dat een interventie op de betekenis die de opmerking in 

haar oorspronkelijke context had. Ik ruim ten minste een half uur voor het einde in om gezamenlijk te 

reflecteren over het verloop van de workshop en ik vraag de deelnemers naar mogelijke 

praktijkverbeteringen naar aanleiding van de gesprekken die plaatsvonden. Hierbij heb ik wel de woorden 

van de directeur in mijn hoofd: “waak ervoor dat er geen verwachtingen worden geschapen die later niet 

waargemaakt kunnen worden”. Dit vind ik lastig omdat er naast dialoog, mogelijk energie is opgewekt om 

met elkaar aan de slag te gaan. Samen met betrokkenen kunnen we vervolgens spreken over de 

haalbaarheid van opgekomen ideeën. Relevante notie is dat er binnen SKVR een hele enthousiaste 

medewerker is die deskundigheidsbevordering van docenten en medewerkers in haar portefeuille heeft. 

Samen met afdeling HR organiseert zij diverse workshops in dat kader onder het credo SKVR Leert. Zij 

heeft mij gevraagd om deze verhalen workshop in dat kader te organiseren. Op die manier wordt het 

opgenomen in een formeel kader binnen de organisatie.  

5.3.2 Evaluatie en bevindingen  

Na de workshop blijf ikzelf in de ruimte om te reflecteren over de workshop: wat is er gebeurd, wat heb ik 

gezien en gehoord, hoe was de sfeer, en wat voelde ik? Ik noteer deze zaken in mijn reflexive journal. Thuis 

zal ik dit verder uitwerken en nadenken over een vorm voor terugkoppeling aan de deelnemers en 

organisatie in het kader van reciprociteit en reflectie zoals interactief onderzoek voorstaat.  

  

                                                           
46 De missie van het Verhalenhuis Belvédère is mensen en gemeenschappen in de hedendaagse stad zichtbaar te 

maken middels kunst, cultuur en (persoonlijke) verhalen. Zie website: www.belvedererotterdam.nl (oktober, 2016)   

http://www.belvedererotterdam.nl/
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Hoofdstuk 6 – Balans in systeem- en contextgedreven organiseren  
Uit de literatuur: een alternatieve zienswijze op organiseren en veranderen  

6.1 Inleiding  

In de voorgaande hoofdstukken heb ik de wijze van organiseren van SKVR en de meervoudigheid in 

betekenisgeving binnen de organisatie in beeld gebracht. Met dit onderzoek tracht ik een ander perspectief 

te bieden op organiseren en organisatorisch veranderen, dit met het oog op het effectief kunnen realiseren 

van de nieuwe koers van SKVR die een extern maatschappelijk doel kent. Zoals Van Dinten & Schouten 

stellen, raakten interne oriëntaties (rationeel en zelfreferentieel) dominant in de westerse wereld. “De 

invloed van de omgeving en sociale samenhang zijn daarmee op de achtergrond geraakt. Materieel gezien 

heeft ons dat veel voordeel opgeleverd. Maar inmiddels hebben mensen het gevoel dat er iets verloren is 

gegaan, dat veel organisaties vervreemd zijn van de realiteit.” (2011, cover). Met de nieuwe koers in het 

vizier is het belangrijk dat SKVR een balans vindt in haar systeemgedreven en contextgedreven wijzen van 

organiseren door vanuit een overzicht aan meervoudigheid in betekenisgeving een bijdrage aan haar 

omgeving te leveren. Het werk van de auteurs kan opgevat worden als ‘tegengeluid’ op die dominante 

zienswijze die je op velerlei manieren kan herkennen in ons dagelijks leven. En zo ook te herkennen is bij 

SKVR. Tijdens het onderzoek heb ik gezocht naar aanvullende literatuur die een andere blik dan de 

vigerende werpt op organiseren en organisatorisch veranderen. Die heb ik kort samengevat in de 

hiernavolgende paragrafen.  

 

Voorts stuitte ik tijdens het literatuuronderzoek op het proefschrift van Ferna Botter getiteld 

Maatschappelijke Ondernemingen. Naar een andere benadering van maatschappelijk ondernemen 

(2010). In deze studie maakt zij onder andere gebruik van de theorie van Van Dinten & Schouten om een 

alternatief perspectief te bieden op het fenomeen ‘maatschappelijke ondernemen’ in termen van 

betekenisgeving en organiseren.47 Zij legt hierin de nadruk op het vergroten van de effectiviteit van het 

maatschappelijk ondernemen door maatschappelijke organisaties. In haar studie focust zij zich vooral op 

de sectoren van de zorg en woningcorporaties. Maar ik zie eveneens overeenkomsten met de ontwikkeling 

in organiseren in de cultuursector in de afgelopen jaren. Het werk van Botter en het werk van Van Dinten & 

Schouten (2011) bieden handreikingen voor de wijze van organiseren van SKVR richting de toekomst als 

maatschappelijke onderneming en neem ik op als aanbevelingen voor het kunnen realiseren van een 

balans in systeem- en contextgedreven werken zoals eerder geformuleerd.  

6.2 Ontwikkelingen in organiseren en verandermanagement  

In de veranderkundige literatuur zijn er in de loop der jaren vele theoretische en praktische perspectieven 

en benaderingen ontwikkeld. Zoals Maas (2011) stelt, maakte advisering (of consulting) als vakgebied 

en/of discipline een zelfstandige ontwikkeling door en kan tevens worden gezien als een apart genre 

binnen het brede fenomeen organisatiestudies (Weick & Quin, 1999). Op hoog abstractieniveau 

samengevat zijn er een aantal contrasterende bewegingen te onderscheiden in de veranderkundige 

literatuur. In het verlengde van dit onderzoek, zet ik twee dominante benaderingen naast elkaar: de 

structuurbenadering en procesbenadering.  

                                                           
47 Voor de duidelijkheid: Maatschappelijk Ondernemen (MO) is niet hetzelfde als Maatschappelijke Verantwoord 

Ondernemen (MVO). MVO heeft betrekking op het ondernemen van winst beogende bedrijven (oftewel commerciële 

bedrijven), waarbij het primair gaat om het zorgdragen van de effecten van het ondernemershandelen en inhoud geven 

aan maatschappelijke verantwoordelijkheid in het eigenlijke werk (Graafland, 2001 in: Botter, 2010: 48). De termen 

‘verantwoord ondernemen’, ‘duurzaam ondernemen’ en Triple P (People, Planet, Profit) worden ook gehanteerd voor 

MVO. Botter pleit ervoor dat MO’s de term MVO niet overnemen omdat het geen recht doet aan het eigen karakter van 

de maatschappelijke onderneming (2010: 49).  
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6.2.1 Veranderingen ontwerpen en plannen   

In de structuurbenadering wordt de organisatie gezien als een op voorhand te structureren en te 

modelleren entiteit, aangevlogen vanuit een modernistisch paradigma. Organisatieverandering wordt vanuit 

dit perspectief opgepakt als een activiteit die gepland en ontworpen kan worden. Dit is een traditionele 

benadering waarin verandering gezien wordt als ‘a phenomenon of time’. “It is this way people talk about 

the event in which something appears to become, or turn into, something else, where the ‘something else’ 

is seen as a result or outcome (Ford & Ford, 1994 in: Weick & Quinn, 1999: 362). Deze benadering is 

gericht op het beheersen van organisaties met als doel stabiliteit, routine, hiërarchie, controle en orde. 

Zoals Tsoukas & Chia constateren, wordt organisatieverandering daarmee “[…] reified and treated as 

exceptional rather than natural.” (2002: 576). Kurt Lewin (1947) wordt in de literatuur gezien als de 

grondlegger van de geplande organisatieverandering met zijn cyclische model van ‘unfreeze – move – 

refreeze’.48 Vanuit zijn model is er voortgeborduurd op het veranderen op systematische manieren. Op 

rationele wijze wordt er een a priori plan ontworpen om veranderingsprocessen te controleren in 

sequentiële stappen, met als doel om van situatie A naar B te komen. In de literatuur wordt deze 

benadering ook wel de ‘blue print model’ genoemd of ‘control perspective’ en ‘engineer orientation’ (Maas, 

2011: 3). Deze benadering kreeg ik ook kritiek: het zou alleen geschikt zijn voor veranderprojecten op 

kleine schaal, het gaat voorbij aan de dynamiek van sociale processen en het is top-down en management 

gedreven. Zoals Maas stelt, zijn dit exact de redenen waarom er tegenwoordig nog steeds gekozen wordt 

voor deze benadering door extern ingevlogen experts, consultants en interimmanagers (2011: 3).  

6.2.2 Veranderingen beschouwen als proces  

De tweede benadering in de studie van verandering is de procesbenadering vanuit een sociaal 

constructionisch paradigma. Dit gaat tegen de principes in die de meer traditionele benadering kent en 

focust zich op het organiseren van veranderen in plaats van een organisatieverandering en op beheren in 

plaats van beheersen. De adviseur treedt hier niet op als expert die de verandering komt doorvoeren, maar 

ontwikkelt deze met de betrokkenen in de organisatie. “The original relationship between client and 

consultant vaporizes: clients become co-researchers and co-advisors who understand themselves as 

owners of unique networks, knowledge and opportunities for mobilisation.” (Maas, 2011: 4). “De 

uiteindelijke functie van de [procesadviseur] is: doorgifte van de vaardigheden in het diagnosticeren en 

constructief interveniëren, om de cliënt beter in staat te stellen zelf de organisatie te verbeteren.” (Schein, 

2005: 19), waarmee het leervermogen van de organisatie wordt vergroot. Processen van 

betekenisverlening door betrokkenen in de organisatie zijn in deze benadering relevant. Zoals in hoofdstuk 

1 van dit onderzoeksrapport benoemd, formuleerde Van Dinten (2003) hiertoe vier onverenigbare 

fundamenten waarop mensen betekenis baseren (ook wel ‘referentiegebieden).  

Beide benaderingen zijn gefundeerd op een andere ontologie, met daaruit voortkomend een andere 

methodologische aanpak. De eerste benadering gaat ervan uit dat een organisatie beschreven kan worden 

in termen van causale relaties en wetmatigheden. Er worden modellen gehanteerd die voldoen aan 

algemene standaarden en objectiviteit, generalisatie en validiteit en worden over de ‘werkelijkheid’ gelegd. 

Het model moet echter gezien worden als een constructie waardoor de organisatie als feit wordt gezien en 

als zodanig behandeld. De tweede benadering zet dus vraagtekens bij deze objectieve positivistische 

benadering en stelt een benadering voor die actief gericht waarnemen stimuleert (Maas & Ottenheym, 

1994). Zoals u heeft kunnen lezen, staat deze benadering op organiseren centraal in dit onderzoek.  

 

                                                           
48 Maas (2011) stelt dat diverse wetenschappers het model van Lewin (1947) onbedoeld zijn gaan hanteren als een 

model voor geplande organisatieveranderingen.  
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6.3 Opkomst van de maatschappelijke onderneming   

Botter schrijft dat kenmerkend voor maatschappelijke ondernemingen is dat dergelijke organisaties 

functioneren in het spanningsveld tussen overheid, de markt en de burger (of ‘de voet van de samenleving’ 

zoals Van Dinten & Schouten zouden stellen, 2011). Ziekenhuizen, zorginstellingen, universiteiten, 

hogescholen, ROC’s, woningcorporaties, musea, waterbedrijven, vormen van openbaar vervoer, maar ook 

kunstinstellingen zijn hier voorbeelden van.49 Deze maatschappelijke ondernemingen waren tot voor kort 

bijna allemaal overheidsgereguleerde of- gedomineerde organisaties, maar zijn onder invloed van diverse 

(externe) factoren hun publieke dienstverlening met grote mate van autonomie gaan vormgeven. Zoals 

Botter schrijft is dat niet eenvoudig, omdat deze organisaties dikwijls een hybride structuur hebben en 

moeten functioneren in complexe omgevingen.50 Er is sprake van veel verschillende belangen, 

stakeholders en deskundigen, maar ook van verschillende geldstromen, sturingsmechanismen en 

organisatieculturen (2010: 26).  

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 dit onderzoeksrapport was SKVR van oudsher een publieke voorziening 

voor kunst- en cultuureducatie en werd volledig gesubsidieerd door de gemeente voor de uitvoering van 

haar publieke taken. In de afgelopen jaren kreeg SKVR als non-profit organisatie te maken met een 

terugtrekkende overheid door bezuinigingen en politieke druk. De drempels voor commerciële aanbieders 

en particuliere initiatieven om toe te treden tot de cultuureducatiesector werden hiermee verlaagd. SKVR 

kreeg hierdoor te maken met concurrentie uit een nieuwe hoek. Tegelijkertijd zag je dat SKVR door de 

overheid gestimuleerd werd in ‘cultureel ondernemerschap’ en kon toetreden tot commerciële terreinen om 

de terugloop in inkomsten van de overheid te compenseren met inkomsten uit marktactiviteiten.51  

Daarnaast zag je dat de overheid strikter ging toezien op de verantwoording van het bestede subsidiegeld 

in kwantitatieve termen (dus gericht op output en outcome) en moedigde versterking van het bestuur en 

interne toezicht aan van non-profit organisaties (governance). Zoals Botter schrijft, is “in de laatste 

decennia van de vorige eeuw vanuit zowel kostenoverweging als ideologische overwegingen de sturing en 

organisatie de maatschappelijke dienstverlening ingrijpend veranderd. De verstatelijking is daarbij 

omgeslagen in een grotere aandacht voor decentrale besluitvorming, marktprikkels en een 

ondernemersgerichte bedrijfsvoering […], ook wel kortweg aangeduid als ‘vermarkting’.” (2010: 18). Voorts 

schrijft Botter: “Onder invloed van het New Public Management [NPM] denken omarmde de overheid een 

meer bedrijfsmatige aanpak, die in de uitvoering van publieke taken de efficiëntie en dynamiek terug zou 

moeten brengen.” (2010: 18). Basiswaarden van NPM zijn zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. 

Er kwam een proces van ‘professionalisering’ op gang: “[…] een toename van de verplichtingen in de sfeer 

van bedrijfsvoering en de controle op de kwaliteit van het werk, het stellen van hogere eisen aan de 

kwaliteit van dienstverlening, schaalvergroting en financiële groei […]” (2010: 19). Deze bewegingen 

versterkten de interne georiënteerdheid bij SKVR.  

Dit bracht ertoe dat veel organisaties in de sectoren volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en 

welzijn in de tweede helft van de jaren negentig fundamenteel zijn gaan denken over de manier waarop zij 

zichzelf maatschappelijk zouden willen positioneren. Zoals Botter schrijft, voelden zij een groeiende 

behoefte om te kunnen ondernemen, los van de ideologie van ‘meer marktwerking’ dat door de overheid 

werd geproclameerd. Daartegenover staat een toenemende heterogeniteit van consumentenbehoeften 

                                                           
49 Zoals gesteld door het Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Ondernemingen (CMBO) aan de 

TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg, in: Botter (2010: 26)  
50 Zoals het CMBO stelt.  
51 In de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR) is opgenomen dat een instelling opgenomen in het Cultuurplan 

15% eigen vermogen mag hebben van het totaal ontvangen subsidiebedrag. Er worden geen grenzen gesteld aan eigen 

inkomsten. SKVR ontwikkelde het programma ‘SKVR in Bedrijf’ een commerciële lijn waarbinnen zij 

cultuureducatieaanbod ontwikkelde voor bedrijven op aanvraag.  
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waar zij op flexibel in wilden spelen. Kortom, deze organisaties zouden zichzelf willen beschouwen als 

‘maatschappelijke ondernemingen’, dat wil zeggen “organisaties die steeds meer opereren in een 

marktsituatie, maar tegelijkertijd hun middelen aanwenden om de samenleving te dienen” (NTMO, 2003: 8 

in: Botter, 2010: 19). Botter stelt voorts: “Maatschappelijke ondernemingen zijn geen 

overheidsorganisaties en ook geen zuiver commerciële ondernemingen, maar hebben een eigen positie en 

identiteit in ons maatschappelijk bestel.” (2010: 19).     

 

6.4 Definitie maatschappelijke onderneming  

In haar proefschrift beschrijft Botter nauwgezet het maatschappelijke debat over de ontwikkeling en 

positionering van de maatschappelijke onderneming in de afgelopen jaren. In dit debat kreeg de juridische 

structuur van maatschappelijke ondernemingen steeds meer aandacht ten koste van de effectiviteit van 

het maatschappelijke ondernemerschap zelf. De juridische vorm moet hier eerder faciliterend aan zijn, stelt 

Botter. In haar proefschrift laat Botter dit aspect dan ook verder buiten beschouwing (2010: 46). Voorts 

stelt zij dat er vooralsnog geen eenduidige definitie wordt gehanteerd voor het concept van de 

maatschappelijke onderneming. Er is sprake van zowel een institutionele visie vanuit het openbaar bestuur 

als vanuit de maatschappelijke onderneming zelf. In haar proefschrift hanteert Botter de visie van 

laatstgenoemde. Samenvattend stelt Botter dat een maatschappelijke onderneming primair gericht is op 

het dienen van een extern maatschappelijke doel. Anders dan een ‘gewone’ onderneming die zich primair 

richt door een interne doelstelling, namelijk het maken van winst ten behoeve van bepaalde 

belanghebbenden. De context bij maatschappelijke ondernemingen is ook anders dan bij reguliere 

ondernemingen: de wettelijke kaders zijn anders en er is sprake van een nauwe betrokkenheid van diverse 

stakeholders (Botter, 2010: 47). De gerichtheid op een extern doel betekent niet dat een maatschappelijke 

onderneming geen geld zou mogen verdienen met bepaalde activiteiten.  

Geld verdienen   

Botter noemt twee tactieken die maatschappelijke ondernemingen hiertoe hanteren. Als eerste de ‘Robin 

Hood’ tactiek: genereren van extra inkomsten door commerciële activiteiten met als hoofddoel de 

maatschappelijke missie veilig te stellen. En de tweede tactiek is ‘portfolioverbreding’: toepassen van een 

portfolioanalyse om te komen tot een strategische spreiding van geldstromen, risico’s, rendement en 

maatschappelijk profiel. Op die manier worden continuïteit, autonomie en missie veiliggesteld (De Waal, 

2008, in: Botter, 2010: 47). In de diverse rapporten die Botter aanhaalt, wordt geschreven dat 

maatschappelijke ondernemingen gebruik maken van principes uit het bedrijfsleven om hun externe 

doelen te realiseren. In haar proefschrift verdedigt zij echter dat de principes van betekenisgeving zoals 

Van Dinten & Schouten deze hanteren, kunnen leiden tot een grotere effectiviteit in de realisatie van de 

sociaal maatschappelijke doelstellingen van maatschappelijke ondernemingen.   

6.5 De ideale kenmerken van een maatschappelijke onderneming  

De wisselwerking tussen de organisatie en omgeving wordt door de toename in interne oriëntaties 

(rationeel en zelfreferentieel) “[…] gereduceerd tot het denken over en vormgeven in modellen, die al 

construerend worden opgelegd.” (2010: 128). Botter stelt: “De schaduwzijden daarvan voor de 

medewerkers, de klanten, andere mensen in de omgeving waarin allerlei selecties (nog) kunnen ontstaan, 

worden door een regime [van interne oriëntaties] veelal niet herkend of gezien. Ook komt voor dat ze 

bewust worden genegeerd.” (2010: 128). Voorts stelt Botter dat een wezenskenmerk van 

maatschappelijke ondernemingen is dat zij een extern maatschappelijke doel nastreven, een doel buiten 

henzelf gelegen. “Juist van deze organisaties zou je dan mogen verwachten, dat ze organiseren volgens het 

uitgangspunt dat alle principes van betekenisgeving ertoe doen, altijd en in elke omgeving, ook al hebben 

ze in specifieke situaties verschillend gewicht.” (2010: 128).  
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Botter (2010) stelt dat de wijze waarop een organisatie onderneemt, nauw verbonden is met de wijze van 

organiseren als vormgeving van betekenisgeving. Van Dinten & Schouten (2011) verstaan onder 

organiseren: “Handelen om een omgeving in te richten of invloed op de inrichting uit te oefenen. In en door 

de wijze van organiseren in de zin van de met een oriëntatie verbonden vorm van organiseren die een 

organisatie toepast of de combinatie van vormen van organiseren, krijgt het ondernemen een bepaalde 

invulling.” (In: Botter, 2010: 128). Met deze definitie van Van Dinten & Schouten in het vizier, stelt Botter 

dat een maatschappelijke onderneming idealiter de volgende kenmerken bevat:  

- Vanwege het maatschappelijke (externe) doel is het uitgesloten dat bestuurders van dergelijke 

organisaties dominant in de zelfreferentiele oriëntatie staan en intern georiënteerd zijn. Bij werving en 

selectie wordt hier rekening mee gehouden.  

 

- Betekenis is voor de maatschappelijke onderneming niet alleen betekenis die in geld wordt uitgedrukt. 

Betekenis is vooral ook wat er voor medewerkers, afnemers en de maatschappelijke omgeving toe 

doet.  

 

- Maatschappelijke ondernemingen worden vanuit het volle spectrum van oriëntaties aangestuurd en 

ernaar ingericht. Dit betekent dat ze contextgedreven organiseren de aandacht geven die het verdient, 

in situaties waar dat passend en daarmee dus effectiever is. Leidinggevenden hebben de competentie 

te selecteren voor welk deel van de activiteiten van de organisatie systeemgedreven organiseren 

geëigend is en voor welk deel contextgedreven organiseren, en die twee vormen naast elkaar passend 

in te vullen. Maatschappelijk ondernemen laat zich dan associëren met systeem- én contextgedreven 

organiseren.  

 

- Vooral leidinggevenden kunnen herkennen en accepteren dat je niet door construeren kunt bereiken 

wat alleen maar in stavolutie kan ontstaan. En kunnen ook herkennen dat wat ze zeggen te willen 

bereiken in strijd kan zijn met de wijze waarop ze dat willen bereiken.   

 

- In het leiding geven aan maatschappelijke ondernemingen komt besturen herkenbaar tot uitdrukking, 

niet alleen managen. Besturen houdt in: zorgen dat de organisatie in wisselwerking met de omgeving 

blijft. De bestuurders spelen in op wat in de omgeving gebeurt. Kern is dat ze de ‘definitie van de 

situatie’ herkennen en wat daarin passend is (2010: 129).  

6.6 Naar een contextgedreven vorm van organiseren   

SKVR profileert zich als een publieke voorziening voor kunst- en cultuureducatie. Wet- en regelgeving maakt 

dat de organisatie nog steeds in grote mate financieel afhankelijk is van de gemeente Rotterdam voor de 

realisatie van haar publieke doelen. Elke vier jaar dient de organisatie opnieuw te opteren voor gelden via 

het subsidiesysteem dat de gemeente hanteert. Met haar nieuwe maatschappelijke koers wenst SKVR bij 

te dragen aan het verbeteren van sociale problemen in de stad. SKVR maakt de gemeente deelgenoot van 

deze publieke verantwoordelijkheid. Om effectief te zijn in de realisatie van deze sociale doelen, dienen zij 

op te trekken als volwaardige partners.  

SKVR kan beschouwd worden als maatschappelijke onderneming zoals Botter beschrijft. SKVR wil als 

publieke voorziening midden in de samenleving staan en een toegevoegde waarde leveren voor haar 

klanten en de maatschappelijke omgeving. De nieuwe koers onderstreept deze externe maatschappelijke 

doelstelling: het toegankelijk maken van actieve kunstbeoefening voor alle Rotterdammers. Hierbij richt 

SKVR zich de komende vier jaar vooral op kinderen en jongeren in Rotterdamse wijken die laag scoren op 

de sociale index. Zoals eerder gesteld, vraagt met name deze nieuwe programmalijn gericht op deze 
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nieuwe doelgroepen om een meer contextgedreven wijze van organiseren, wil SKVR succesvol en effectief 

zijn in het realiseren van haar maatschappelijke doelen.  

6.6.1 Balans in systeem- en contextgedreven organiseren 

Van Dinten & Schouten formuleerden 11 ‘regels’ die organisaties in ogenschouw moeten nemen als zij zich 

meer contextgedreven willen gaan organiseren. Samen met de ‘ideale kenmerken’ die Botter toeschrijft 

aan maatschappelijke ondernemingen, bieden deze regels handreikingen voor SKVR voor het vinden van 

balans in systeem- en contextgedreven organiseren.   

De medewerkers zijn geselecteerd op externe oriëntatie, synthetisch vermogen en deskundigheid 

In hoofdstuk 5 schreef ik dat medewerkers met een overwegende sociale en rationele oriëntatie werkzaam 

zijn in ondersteunende functies bij SKVR. In de afgelopen jaren zijn op die plekken ook steeds meer 

medewerkers aangenomen met die oriëntatie. Dit is passend, omdat het werk op die functies steeds meer 

procesmatig is ingericht en waar systemen faciliterend aan moeten zijn. Er moet echter wel gewaakt 

worden voor de breuklijn in de samenwerking met medewerkers van inhoudelijke programma’s en de 

docenten, die ik eerder beschreef. Met name de onderwijsprojecten- als de wijkprojecten vragen om 

medewerkers die in verbinding staan met hun omgeving, dus met een externe oriëntatie. Met ‘synthetisch 

vermogen’ doelen Van Dinten & Schouten op het vermogen om de wensen van een ander te kunnen 

honoreren en om oplossingen te kunnen bedenken, oftewel je moet kunnen aanpakken. Oplossend 

vermogen en kunnen aanpakken, dienstverlenend kunnen zijn, vraagt om bewegingsruimte en de 

mogelijkheid om te kunnen ‘uitproberen’ om groei te realiseren in wat ontstaat in wisselwerking met de 

omgeving. Als die werkzaamheden in taken en processen zijn gegoten, is bewegen niet meer mogelijk en 

verliezen mensen het contact met de omgeving en aan de binnenkant van de organisatie met elkaar.      

De maximale grootte van een eenheid wordt bepaald door het geheugen  

“Bij contextgedrevenheid draagt tacit knowledge ofwel impliciete kennis de verbinding tussen mensen”. 

(2011: 210). De auteurs stellen de volgende voorwaarde: “De maximale grootte van een [organisatie] 

eenheid wordt dan ook bepaald door de hoeveelheid kennis die een medewerker van zijn relaties kan 

onthouden en hoeveel kennis het teamhoofd kan onthouden om aan zijn groep contextgedreven leiding te 

geven.” (2010: 210). Voor de nieuwe programmalijn gericht op de beoogde doelgroepen is kleinschaligheid 

van teams werkzaam in specifieke wijken een belangrijk aspect.  

Het gaat om leiding geven, niet om managen 

Zoals van Dinten & Schouten stellen regelt en ordent een manager, “zorgt dat een stelsel van mensen, 

systemen, procedures samenhangend werkt om een resultaat te krijgen tegen gebudgetteerde kosten en 

verwachtte opbrengsten. Managen hoort bij systeemgedreven organiseren” (2011: 210). Bij een 

contextgedreven vorm van organiseren staat de verbinding tussen medewerkers en afnemers centraal. 

Hierbij dient de medewerker voldoende inlevingsvermogen te hebben om de vraag van de afnemer te leren 

kennen en hem of haar daarmee te helpen. “Het teamhoofd heeft nog meer ervaring en kennis waarmee 

hij de medewerker helpt bij zijn klantbediening […].” (2011: 210). Het teamhoofd leidt de groep, en 

managet nauwelijks.  

Boven een leidinggevende mag niet meer dan één sturende laag bestaan 

De afgelopen jaren is er bij SKVR veel gereorganiseerd. Onder andere is er een strategisch management 

aangesteld en is de organisatie gekanteld naar een matrixorganisatie. Managers en medewerkers 

participeren in verschillende overleggremia van waaruit sturingsprikkels worden gegeven. De 

matrixorganisatie kan verwarring opleveren omdat medewerkers onder verschillende leidinggevenden 

werken. De interne organisatie is meer van de medewerkers gaan vragen ten koste van de omgeving. 
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“Leidinggeven gaat over in managen. Allerlei systemen en procedures die de organisatie van binnenuit 

ordenen, vragen aandacht en energie. De interne organisatie gaat een eigen leven leiden, los van de 

medewerkers en de buitenwereld.” (2011: 211).  

Communicatie verloopt vooral mondeling en is beeldgedreven 

Van Dinten & Schouten stellen dat de relatie en wat daarin gebeurt de basis vormen van waaruit 

betrokkenen met elkaar communiceren. “In elk gesprek of beeld wisselen ze context uit. De telefoon, 

camera of webcam gebruik je dan om iets te vertellen, te laten zien of te bespreken.” (2011: 211). Bij 

SKVR wordt er veel gebruik gemaakt van email, projectplannen, ‘balkenplanningen’, notulen, schriftelijke 

communicatie berichten e.d. In de afgelopen jaren is dit sterk toegenomen. Voordat je een project begint, 

moet er eerst een projectplan worden geschreven ter besluitvorming en als monitoringsmiddel. Zoals de 

auteurs stellen, past geschreven tekst bij denken en conceptualiseren. Geschreven teksten dienen in een 

contextgedreven situatie als helpend en functioneel te worden ervaren. Dit geldt eveneens voor systemen 

en andere technische middelen.  

Financieel resultaat volgt op inspanning, niet andersom  

In een externe oriëntatie is hulp vanzelfsprekend en daarmee ook de continuïteit van de relatie. Van Dinten 

& Schouten stellen dat “[…] de kosten van die bijdrage zijn voor de afnemer geen punt zolang de 

toegevoegde waarde en zorgeloosheid van die relatie gebaseerd is op vertrouwen.” (2011: 211). Voorts: 

“Het financiële resultaat van een contextgedreven eenheid met zulke relaties is dan ook hoger en stabieler 

dan van een systeemgedreven eenheid die per transactie en op prijs beoordeeld wordt.” (2011: 212). 

Verder is er minder acquisitie nodig en minder sprake van concurrentie, “omdat de context van elke klant 

steeds in het aanbod wordt meegenomen.” (2011: 212). De auteurs stellen terecht de vraag of een intern 

georiënteerde leider of manager deze dynamiek “rationeel durft te vertrouwen en de organisatie zo durft in 

te richten dat deze ruimte en beweging ook kunnen ontstaan.” (2011: 212).  

Weten wat er bij de klanten gebeurt 

“Klanttevredenheid meten is te algemeen”, stellen van Dinten & Schouten (2011: 212). “Het gaat niet om 

wat een aanbieder kan verzinnen over de toegevoegde waarde, maar wat een klant bepalend vindt voor de 

relatie.” Gesloten vragenlijsten (‘vul het hokje duidelijk in’) doen direct vermoeden dat vanuit de organisatie 

gedacht wordt en de onderzoekers niet geïnteresseerd zijn in de beelden van de afnemers (2011: 212). Bij 

SKVR wordt de klanttevredenheid en waarden die afnemers toekennen aan SKVR middels enquêtes 

gemeten en uitgezocht. De vraag is of dit de juiste informatie ophaalt over wat er zicht bijvoorbeeld afspeelt 

tussen docent en leerling.  

Relaties dragen de organisatie  

“Het ideale scenario is dat relaties de eenheid kunnen sturen op bijdragen die ze wensen. Dan zullen ze 

onherroepelijk ook de verantwoordelijkheid voor continuïteit en solvabiliteit gaan dragen. Dan ontstaan 

organisaties die geheel en al in dienst zijn van hun afnemers-eigenaren.” (2011: 212).  

Expert- en helpsystemen zijn life-lines  

Bij contextgedrevenheid dienen medewerkers ook ‘kant-en-klaar aanbod te kunnen verzorgen als dat in 

contacten met klanten langskomt. Dan moeten de systemen om die keuze te kunnen maken, wel 

vriendelijk zijn. “Zijn de systemen zo vriendelijk dat iedereen via die systemen tot een keuze kan komen, 

dan worden die systemen de kennis-agent (2011: 213). In de afgelopen jaren is er een ERP-systeem 

geïmplementeerd bij SKVR. Uit gesprekken met betrokkenen kwam naar voren dat medewerkers het 

ervaren alsof zij meer werk erbij gekregen hebben. Het systeem vraagt veel aandacht om het onder de knie 

te krijgen, waardoor de blik naar buiten of de focus op de inhoud van projecten en producten afnam. 
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Voorliggende vraag is of dit systeem voldoende geschikt is voor de wijkprojecten. De wijkenprojecten van 

SKVR zijn de afgelopen jaren buiten de systemen om georganiseerd (mede omdat deze projecten 

gefinancierd werden met andere gelden dan de gemeentelijke). Medewerkers die zich zeer bewust zijn van 

het heersende discours reageren als volgt: “We krijgen geen roosters, geen locaties, het aantal leerlingen 

wordt niet doorgegeven.”52 maar ook: “Als wij geen bereik opgeven, dan ‘bestaat’ mijn wijkproject niet. Dat 

kan ik net zo goed dat ene festival niet organiseren.”53  

Ook het facilitaire bedrijf is contextgedreven  

“Ondersteuning aan eenheden die contextgedreven zijn georganiseerd, verschilt aanzienlijk van 

ondersteuning bij systeemgedreven organiseren,”, stellen de auteurs (2011: 213). Ondersteuning kan 

betrekking hebben op administratief terrein, logistiek, beheer en onderhoud van gebouwen, systeembeheer 

etc. Ondersteuning moet de werkwijze van de leidende eenheden als vertrekpunt hebben.  

Best practises  

“Nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen kunnen bij contextgedreven organiseren goed uitgewisseld 

worden via best practises. Dit zijn werkwijzen van medewerkers die in bepaalde situaties goed werken.” 

(2011: 214). De auteurs geven aan dat videobeelden hier goed bij kunnen werken en dat die afgespeeld 

kunnen worden in groepen met collega’s waarbij de gefilmde collega vertelt wat hij doet en anderen 

kunnen vragen stellen of commentaar geven. Deze manier is direct, kost weinig energie en levert op: 

“nieuw gedragen repertoire, vakinhoudelijke discussie, complimenten van je collega’s, versterking van het 

gevoel dat je samenwerkt en directe terugkoppeling als blijkt dat iemand iets niet goed doet.” (2011: 214).  

 

 

  

                                                           
52 Respondent #5 
53 Respondent #7 
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Hoofdstuk 7 – Reflectieverslag 

In dit hoofdstuk reflecteer ik op het gehele onderzoek. De manier waarop tot onderzoek is uitgevoerd heeft 

te maken met de keuzes die ik maakte tijdens het onderzoeksproces vanuit mijn eigen oriëntatiemix.  

Inleiding   

Kiezen voor afstuderen in Management van Verandering (MV) was voor mij niet makkelijk. Toch maakte ik 

die keuze uiteindelijk zeer bewust, omdat ik wist dat dit type onderzoek mij zou dwingen om meer uit mijn 

comfortzonde te komen. Kiezen voor ‘anders’ ervoer ik daarbij als spannend. En daarmee wordt bovendien 

het leervermogen vergroot. Het gaat hierbij niet zozeer over het opdoen van nieuwe kennis, maar meer over 

het leren van nieuwe vaardigheden en in samenwerking met anderen. Daarbij komt dat zowel het sociaal 

constructionistische onderzoeksparadigma als de theorie van Van Dinten & Schouten (2011) een 

‘tegengeluid’ geven op het dominante discours in de westerse samenleving. Zowel inhoudelijk als 

procesmatig (in onderzoekswijze) kan ik me hier goed in vinden en is mijns inziens ook passend bij het 

‘probleem’ van waaruit dit onderzoek is gestart. Dat zegt ook iets over mijn eigen oriëntatie.  

Zelfinzicht  

In een eerder geschreven tentamen voor MV (bijlage 2) classificeerde ik mijzelf als overwegend sterk 

rationeel georiënteerd. Dit tentamen liet ik ook lezen aan de voormalig directeur van SKVR waar ik zo’n vijf 

jaar mee werkte. Hij schreef mij in een e-mail: “Je schrijft wel dat je rationeel bent van aard, maar 

ondertussen constateer je van alles vanuit je onderbuikgevoel”. Dat vond ik treffend. Van nature ben ik een 

zeer sensitief persoon en heel nieuwsgierig. Ik zet al mijn zintuigen in om te beschouwen wat er om me 

heen gebeurt. Dat wil ik graag duiden en begrijpen, daarvoor zet ik mijn rationaliteit in. In dat opzicht kan ik 

stellen dat ik een open oriëntatie heb, en vanuit mijn rationaliteit een sterk aanpassingsvermogen heb 

ontwikkeld aan mijn omgeving. Soms zijn sommige zaken of bevindingen voor mij zo ‘logisch’: zie je dat dan 

niet?’ of ik ervaar zoals de titel van het werk van Van Dinten & Schouten aangeeft: ‘Zijn zij gek of ben ik 

het?’. Ik leerde tijdens dit onderzoek dat dat geen vanzelfsprekendheid is. We leven in een meervoudige 

werkelijkheid. Mijn coach, Ton Roodink, liet mij tijdens het onderzoeksproces weten dat ik een sterk 

waarnemingsvermogen heb. Nu pas, bij het schrijven van dit reflectieverslag ter afronding van mijn 

afstudeeronderzoek, neem ik dat als een groot compliment. Het werk van Van Dinten & Schouten leerde 

mij dat kunnen waarnemen, open staan voor je omgeving zonder direct een oordeel te vellen, een groot 

goed is in de actuele samenleving.  

 

Daarnaast bezit ik ook zelfreferentiele trekken. Ik ben graag zelfstandig, doe dingen graag alleen, en op 

mijn manier. Je moet van ver komen om echt tot mij door te kunnen dringen. Dit maakt mij soms eigenwijs, 

of doet mij nonchalant overkomen of afstandelijk lijken. Daarnaast heb ik de neiging om solistisch aan het 

werk te gaan. Terwijl dit onderzoeksparadigma juist vraagt om meer ‘samen met’.  

Hoe heeft mijn oriëntatiemix bijgedragen aan de keuzes die ik maakte in het onderzoek? En hoe heb ik dit 

proces ervaren?  

Onderzoeksstrategie   

Ik koos ervoor om het onderzoek uit te voeren met benaderingen die actieonderzoek kent in combinatie 

met de responsieve benadering. Beide benaderingen zijn interactief van aard waarbij je als participatieve 

onderzoeker samen met betrokkenen een bijdrage levert aan de praktijk ten behoeve van (sociale) 

verbetering daarvan. Als interpreterende onderzoeker heb ik getracht betekenis te geven aan ervaringen 

die in een meervoudige werkelijkheid geconstrueerd zijn. Het scheppen van voorwaarden voor het creëren 
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van begrip door het faciliteren van processen voor dialoog tussen betrokkenen is hier onderdeel van. 

Instrumenten die ik daarvoor als onderzoeker hanteerde zijn de gesprekken die ik voerde met betrokkenen, 

observaties, de verschillende uitgevoerde praktijkhandelingen die ik samen met de werkgroep 

voorbereidde en realiseerde, en met het voornemen om een verhalenworkshop te organiseren. Hiervoor 

schreef ik verschillende verhalen in het kader van dialogisch schrijven en het duiden van meervoudigheid 

en vormen van organiseren volgens oriëntaties.  

 

In de praktijk  

Tijdens het onderzoek heb ik mij uitermate verdiept in de onderzoeksmethodologie. De lezer kan zien dat 

dit onderdeel een groot aandeel heeft in het onderzoeksrapport. Veelzeggend vanuit mij eigen oriëntatie wil 

ik, voordat ik aan de slag ga met iets, het eerst volledig begrijpen. Dit is tegenstrijdig met de 

onderzoeksstrategie waarbij dingen ontstaan in de praktijk in interactie met betrokkenen en waarbij 

synthetisch vermogen nodig is. Het onderzoek ontwikkelt zich dan exploratief en op emergente wijze. Leren 

uit boeken blijkt makkelijker dan het uitvoeren in de praktijk, zo heb ik ervaren. Op dat terrein kan ik nog 

veel leren.  

 

Daarnaast heb ik het ook als zeer lastig ervaren om meer contextgedreven onderzoek te verrichten waarin 

dingen ontstaan, in een omgeving die overwegend sterk rationeel en systeemgedreven georganiseerd is en 

uitgaat van het beheersingsdenken. Het vergt als het ware veel ‘rationaliseren & overtuigen’ en ook ‘macht 

& construeren’ om dat voor elkaar te krijgen. Hier had ik misschien wat meer lef en durf mogen tonen om 

het onderzoek meer inhoudelijke verrijking te geven door handelen in de praktijk. Gezien die dominante 

oriëntatie bij SKVR vermoed ik zo dat dit schriftelijke rapport wel degelijk een bijdrage levert. De lezer kan 

ontdekken dat de hiervoor genoemde tegenstrijdigheid een rode draad is in het onderzoek: Erklären versus 

Verstehen, intern georiënteerd versus extern georiënteerd, beheersen versus beheren en beschouwen 

versus beleven.  

 

De uitgevoerde praktijkhandelingen vormden geen ‘baanbrekende’ interventies op de heersende praktijk, 

maar ik heb samen met de werkgroep wel processen van verbinding mogelijk gemaakt. In gesprek met 

betrokkenen wist ik kleine veranderingen teweeg te brengen die ten goede komen aan dialoog en begrip 

tussen mensen. Het zijn kleine veranderingen passend bij ‘die andere realiteiten’ die ondergesneeuwd 

raakten bij SKVR en aandacht behoeven. Klein misschien, maar wellicht een begin van een zich nieuw te 

ontwikkelen balans in wijzen van organiseren en een andere meer passende definitie van de situatie. Dit 

onderzoeksrapport draagt daar eveneens aan bij. Niet alleen vanuit theoretisch oogpunt, maar ook doordat 

ik meerdere werkelijkheden in kaart bracht die gedrag en cultuur binnen SKVR blootleggen.   

Data verzamelen en analyseren 

Gesprekken voeren met betrokkenen uit de praktijk heb ik als zeer leerzaam ervaren, maar ook als 

inspirerend en verrassend. Sommige betrokkenen kom ik elke dag tegen, maar ‘kende’ ik eigenlijk niet. 

Leerzaam, omdat echt luisteren naar iemand zo gemakkelijk nog niet is. Terugluisterend naar de 

gesprekken, betrapte ik mijzelf er vaak op dat ik anderen niet laat uitpraten, of zinnen van een ander 

afmaak. Of dat ik alleen maar bezig ben met het proces, om informatie los te krijgen die relevant is voor het 

onderzoek. Bij volgende gesprekken was ik me daar zeer bewust van. Daarnaast bevredigde het voeren van 

gesprekken en het zijn op nieuwe plekken mijn nieuwsgierigheid: Wat drijft iemand? Hoe komt het dat 

iemand zich zo gedraagt? Inspirerend, omdat ik ontdekte dat mensen graag over zichzelf vertellen en met 

verschillende blikken naar de realiteit en context kijken. Ieder heeft zijn eigen verhaal. En verrassend, 

omdat ik mijn vooringenomenheid over mensen enkele keren echt moest bijstellen.   

 

Tegelijkertijd ervoer ik het verzamelen van data ook als zeer ingewikkeld. Het onderzoek ging zich op een 
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gegeven moment zo verwikkelen met mij dagelijkse praktijk als functionaris bij SKVR, dat ik het niet meer 

los kon laten. Elke gebeurtenis of elke interactie, kreeg betekenis of een bepaalde lading. Ik merkte dat de 

verhalen die ik hoorde en alle bijbehorende emoties die ik ervoer aan de ‘vloer van de organisatie’ mij op 

afstand zette van het management en van de organisatie. Na de zomervakantie zag ik er ook enorm tegen 

op om weer aan het werk te gaan bij SKVR. Ik was immers al een hele zomer met SKVR bezig. Mijn 

beschouwende karakter was ik op een gegeven moment kwijt, ik zat er te diep in als het ware, waardoor ik 

uit balans raakte en het analyseren me niet meer lukte. Het heeft dan ook even geduurd voordat ik de 

dingen weer onder woorden kon brengen en in perspectief kon zetten. Ondertussen verstreek de tijd en 

naderde de deadline…  

 

Literatuur en methode  

Van het begin af aan was ik al ‘fan’ van de theorie Van Dinten & Schouten (2011). Het gaf mij de 

mogelijkheid om woorden te geven aan ‘onderbuikgevoelens’ die ik eerder had over de gang van zaken bij 

SKVR en ook wat ik in de samenleving zie gebeuren. Zoals u kunt lezen in het eerder gemaakte MV-

tentamen (bijlage 2) uitte ik mijn scepsis over de auteurs en de theorie: ze schrijven wel dat de ene 

oriëntatie niet beter is dan andere, maar ondertussen lees ik tussen de regels door dat zij een voorkeur 

uitspreken voor de open oriëntatie. Deze opmerking zegt mogelijk opnieuw iets over mijn eigen oriëntatie. 

Na dit verdiepende onderzoek viel het kwartje pas echt bij mij. Ik vat de theorie op als een ‘tegengeluid’ op 

het dominante rationele denken dat in veel organisaties is gaan domineren als ‘regel’ of als ‘norm’. Er is 

een kloof ontstaan in de wijze van organiseren bij SKVR met de omgeving en met de medewerkers 

daarbinnen. Een groot aantal medewerkers voelen zich vanuit hun oriëntatie niet meer passend bij de 

vigerende situatie aan de binnenkant. Breder bezien is er vanuit de samenleving minder oog voor wat ertoe 

doet voor mensen en hoe zij betekenis geven aan de wereld om hen heen en wat zij nodig hebben. Er 

ontstaat frictie en weerstand: ik moet ergens inpassen, er wordt niet naar mij geluisterd, ze begrijpen me 

niet, ik word niet gezien voor wat ik waard ben.  

 

Onlangs las ik via Facebook een artikel over sociale vraagstukken van Tineke Abma (22 september 2016) 

dat ik hier niet onbenoemd kan laten. Het artikel ging mij aan het hart en ik zag veel gelijkenis met de 

definitie van de situatie bij SKVR en de beoogde koers.54 Abma schrijft in dit artikel over participatie in de 

zorg dat onder invloed van het neoliberale klimaat is verworden tot ‘zelfredzaamheid’. Het credo ‘red je zelf’ 

heeft een normaliserende en disciplinerende werking gekregen (cf. filosoof Michel Foucault) en draagt de 

volgende boodschap uit: Word een ondernemende en gezonde productieve werknemer! Oftewel, gedraag je 

volgens de norm. Er is een kloof ontstaan tussen theorie en praktijk. Mensen worden niet betrokken in 

besluitvormingsprocessen die over henzelf gaan. Abma haalt hier de woorden van de filosoof Jurgen 

Habermas aan: de systeemwereld domineert de leefwereld. Participatie gaat over deling van controle en 

macht, aldus Abma. Ze schrijft: “We moeten terug naar de eis om macht en controle te delen, en sociale 

veranderingen te bewerkstelligen voor een samenleving die inclusief is en ruimte biedt voor andersheid.”. 

Met betrekking tot de ondersteunende literatuur die ik verder hanteerde in dit onderzoek, heb ik vanuit dat 

opzicht zoveel mogelijk gebruik gemaakt van en gezocht naar ‘zwakke discoursen’ in de bedrijfskundige 

literatuur.   

De nieuwe koers van SKVR onderstreept een contextgedreven wijze van organiseren en handelen. Zoals de 

organisatie oorspronkelijk ook georiënteerd is geweest. Kijk maar naar medewerkers, met name die 

werkzaam zijn op de inhoud en die al wat langer bij SKVR werken. SKVR wil kunst en cultuur 

democratiseren, en daarmee toegankelijk maken voor alle doelgroepen in Rotterdam. Dit zal ook haar 

                                                           
54 www.socialevraagstukken.nl/participatie-is-geen-zelfredzaamheid-maar-deling-van-controle-en-macht/ (oktober, 

2016) 

http://www.socialevraagstukken.nl/participatie-is-geen-zelfredzaamheid-maar-deling-van-controle-en-macht/
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beslag moeten krijgen in de wijze van organiseren bij SKVR, maar dan met alle moderne middelen die nu 

voorhanden zijn. Zelfredzaamheid of zelfsturing dient anders benaderd te worden, niet normerend 

opleggend, maar vanuit de context en vanuit de oriëntaties van medewerkers waarin hun expertise en 

motivatie tot hun recht kunnen komen. Met de verhalen in dit rapport tracht ik medewerkers een stem te 

geven en waarmee meervoudigheid wordt erkend. Om daadwerkelijk een bijdrage aan je omgeving te 

kunnen geven, zijn alle oriëntaties nodig en op de juiste plekken ingezet.  

Kwaliteitscriteria  

Hieronder licht ik toe hoe ik de kwaliteitscriteria van sociaal constructionistisch onderzoek zoals toegelicht 

in hoofdstuk 3 gehanteerd hebt.  

Kwaliteitscriterium  Toepassing  

Prolonged engagement Omdat ik als functionaris reeds langdurig verbonden ben bij de 

onderzochte praktijk, ‘ken’ ik de cultuur en organisatie als het ware 

van binnenuit. Zoals Erlandson et al. (1993) aangeven kan dat 

tevens een valkuil zijn omdat het mijn neutraliteit teniet kan doen. 

Gedurende het onderzoek trachtte ik mij dan ook continu bewust te 

zijn van mijn vooroordelen en vooringenomenheden en met een zo 

open mogelijke oriëntatie de situatie tegemoet te treden en daarbij 

mijn onderzoeksdoeleinden in het oog te houden. 

Persistent observation  Gedurende de hele onderzoeksperiode vond observatie plaats: op 

verschillende plekken, tijdstippen en met verschillende betrokkenen.  

Triangulatie In dit onderzoek combineerde ik zowel het voeren van gesprekken, 

het uitvoeren van observaties op verschillende plekken en hanteerde 

ik verschillende relevante (organisatie)documenten -en materialen ter 

verificatie. Daarnaast voerde ik enkele praktijkhandelingen uit die 

eveneens zorgde voor aanvullende inzichten en informatie ter 

verificatie van eerdere bevindingen.    

Adequacy materials Tijdens het onderzoek bestudeerde ik verschillende uitingen van 

SKVR, waaronder de website, of uitingen op social media, brochures 

die SKVR publiceert en jaarverslagen. Voorts maakte ik gedurende 

het onderzoek veel foto’s van plekken die ik relevant achtte in dit 

verband: tijdens personeelsbijeenkomsten, soms tijdens 

vergaderingen, op de plekken waar ik me bevond voor gesprekken 

met betrokkenen. Zoals Van Dinten & Schouten (2011) stellen 

komen vormen van organiseren tot uiting in gedrag (w.o. ook taal en 

schrijfstijl). Door vormgevingsuitingen van organisaties te bestuderen 

kan je een deel van de wijze van organiseren terugzien. Hiermee 

vergrootte ik de geloofwaardigheid van mijn onderzoek en zorgde 

voor een meer holistisch beeld. 

Peer debriefing Gedurende het onderzoek maakte ik op drietal manieren gebruik van 

peer debriefing. Ik nam regelmatig deel aan de maandelijkse peer-

group bijeenkomsten met medestudenten die gelijktijdig werkten aan 

hun afstudeeronderzoek binnen hetzelfde wetenschapsparadigma. In 

die bijeenkomsten vertelden we aan elkaar wat de stand van zaken 

van het onderzoek was, met welke vragen en kwesties we zaten en 

tegen welke problemen we aanliepen. Daarnaast had ik mijn eigen 

afstudeercoach die concept stukken las en mij voorzag van feedback 
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en ook deelnam aan de peer-group bijeenkomsten. Tot slot had ik 

binnen de organisatie een collega betrokken die ik op de hoogte hield 

van de voortgang van het onderzoek, die ik bepaalde inhoudelijke 

kwesties, vragen en interpretaties voorhield, om te spiegelen maar 

ook om te kunnen relativeren teneinde mijn neutraliteit te behouden. 

Vanuit mijn eigen oriëntatiemix doe ik graag dingen op een 

zelfstandige en eigen manier, waardoor ik vaak heel solistisch acteer. 

Ik realiseer me ook dat ik ‘hulp vragen’ moeilijk vindt. Meer delen en 

vragen stellen hadden de moeilijke momenten die ik ondervond 

tijdens het onderzoek, mogelijk kunnen verlichten en om daarmee 

meer de voortgang erin kunnen houden.   

Member checks Zoals Abma (2000) stelt is door het wegvallen van de werkelijkheid 

als referentiekader, waarheid en validiteit niet langer op te vatten als 

een correspondentie tussen bevindingen en werkelijkheid. Een 

alternatief criterium is de geloofwaardigheid van interpretaties in de 

ogen van betrokkenen. Dit krijgt vorm door het voorleggen van 

interpretaties met de vraag of zij zich erin kunnen herkennen. De 

verhalen die ik formuleerde heb ik middels ‘member-checks’ 

voorgelegd aan betrokkenen bij het onderzoek. Ik vroeg hen hierbij of 

zij zich kunnen herkennen in het beeld van de hoofdfiguur in het 

verhaal. Soms ontstond er discussie, in de trant van ‘dit heb ik niet 

gezegd, dit klopt niet’. Soms voerde ik enkele aanpassingen door 

waarna ik het opnieuw voorlegde met de vraag of ik ‘correct’ 

interpreteerde.  

Reflexive Journal Tijdens het onderzoek hield ik aantekeningen bij van mijn 

observaties, schreef ik ideeën, ingevingen en inzichten op, maar ook 

vragen en overwegingen. Mijn aantekeningen uit de peergroup 

bijeenkomsten kon ik hier ook in kwijt. 

Thick descriptions Zoals Abma (2000) aangeeft dient de onderzoeker op de 

belangrijkste eigen filters en bias die het onderzoek kleuren openlijk 

en kritisch te reflecteren. Kennis is overdraagbaar door het maken 

van thick descriptions van de bestudeerde context. Dit komt tot uiting 

in mijn reflexive journal aantekeningen, de beschrijving van de 

praktijkhandelingen en de verhalen ik schreef. 

Purposive sampling Betrokkenen zijn doelgericht geworven op basis van informatie van 

betrokkenen. Om de variatie in data te vergroten vroeg ik na elk 

gesprek aan betrokkene met welke medewerker ik hierna in gesprek 

moest gaan, en dan vooral die medewerkers waarvan zij inschatten 

dat zij er een ander perspectief dan henzelf op nahouden. Op dit 

aspect komt het ‘emergente’ principe van sociaal constructionistisch 

in mijn onderzoeksproces terug. 

Audit Trail Gedurende het onderzoek verzamelde ik veel ruwe data en 

documenten. Die heb ik bijgehouden.  
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Bijlage 2  

Passend organiseren vanuit vormen van betekenisgeving  
Van een oordeel vanuit eigen oriëntatie naar een oordeel vanuit overzichtsniveau 

Take-home toets interventievaardigheden 2015  

Parttime Master Bedrijfskunde 2014-2016, Rotterdam School of Management 

Specialisatie vak Management van Verandering (MV), docent: Ir. A.J. Roodink 

Student: Demelza Wener (350191), 10 december 2015 

Voorwoord   

Voor de beantwoording van de tentamenvragen ga ik uit van de heersende praktijk in mijn werkomgeving 

bij SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Hier ben ik ruim zes jaar werkzaam als 

directiesecretaris. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de bestuurlijke besluitvorming, governance, 

en activiteiten op gebied van planning & control. Voor de inhoudelijke onderbouwing van mijn aannames en 

uitspraken maak ik gebruik van het boek Zijn zij gek of en ben ik het? Hoe je oriëntaties gebruikt bij 

organiseren (2011) van Van Dinten & Schouten. Om woorden te kunnen geven aan waarnemingen, 

ervaring, gevoel, intuïtie ed. hanteren de auteurs vier oriëntatie vormen als hulpmiddel: de open oriëntatie, 

sociale oriëntatie, een rationele en een zelfreferentiele oriëntatie. Het zijn vormen van betekenisgeving aan 

de wereld om je heen. Dit betekent dat zij uitgaan van een meervoudige werkelijkheid. De afgelopen 

collegereeks hebben we uitgebreid geoefend met het herkennen van deze verschillende vormen van 

betekenisgeving.   

Deze oriëntaties hebben volgens van Dinten & Schouten invloed op wijzen van organiseren. Vooral 

hoofdstuk 3 van hun boek (“Zijn zij gek of ben ik het?”) gaf mij handvatten om de definitie van de situatie in 

mijn werkpraktijk beter onder woorden te kunnen brengen. Dit hoofdstuk leverde mij meerdere keren ‘aha-

erlebnissen’ op. Het afgelopen jaar ontwikkelde ik een soort ‘ongemakkelijk’ gevoel over SKVR, over de 

richting die het opgaat, over onze wijze van organiseren, de manier waarop we ons extern profileren en de 

impact hiervan op de medewerkers en de relatie met de omgeving. De filosofie Van Dinten & Schouten, 

gebaseerd op het sociaal constructivisme, gaf mij instrumenten om mijn onderbuikgevoel van woorden te 

voorzien, maar ook om verder na te denken over de toekomst van SKVR in de vorm van een interventie.   

 

Vraag 1) Beschrijf een situatie uit jouw praktijk waarbij je de indruk hebt dat systeem gedreven en context 

gedreven aanpakken of manieren van kijken onderling spanningen geven; of dat (een deel van) een 

organisatie virtual reality lijkt te zijn.  

 

De definitie van de situatie: SKVR van context- naar systeem gedreven organisatie 

SKVR is van oudsher een publieke dienstverlenende organisatie met als doel de culturele en kunstzinnige 

vorming en ontwikkeling van Rotterdammers. Om deze sociaal culturele doelstelling te realiseren, wordt 

SKVR voor een groot deel gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam. Zoals van Van Dinten & Schouten 

beschrijven, waren (semi-) publieke voorzieningen (zoals stichtingen, coöperaties, verenigingen ed.) vroeger 

veel meer context gedreven ingericht en georganiseerd. Als je je context gedreven organiseert doe je dingen 

die de ander verder helpen, in de vorm die bij de ander en diens situatie passen. Oftewel, de context van de 

ander is leidend voor de manier waarop jij dienstverlening organiseert. Vanuit de organisatie bezien, maak 

je het de medewerkers mogelijk zich ook zo te gedragen: er worden diensten geleverd in een passende 

context gedreven organisatievorm. De heersende mix aan oriëntaties van betekenisgeving is dan de sociale 

oriëntatie, gevolgd door de open en rationele oriëntatie (p. 173). In de volgende alinea’s beschrijf ik de 

definitie van de situatie bij SKVR. Hierbij onderken en onderbouw ik dat er spanning is in de context 

gedreven manieren van kijken bij SKVR met de systeem gedreven aanpak die zich langzaam heeft 
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ontwikkeld in de loop der jaren. Dit levert spanningen op verschillende gebieden op.  

 

Professionalisering en ondernemerschap als voorbode van systeem gedrevenheid  

Ik krijg de indruk dat SKVR in de afgelopen jaren steeds meer een systeem gedreven en intern 

georiënteerde organisatie is geworden, of aan het worden is. Onder druk van bezuinigingen op cultuur en 

toenemende marktwerking stelde SKVR zichzelf de opdracht om te ‘professionaliseren’ en meer 

‘ondernemerschap’ te tonen. Dit kwam erop neer dat SKVR veel efficiënter moest worden in de manier 

waarop zij haar kunst- en cultuuraanbod ontwikkelde en de wijze waarop zij dit aanbod aanbiedt aan haar 

klanten en de manier waarop dit wordt georganiseerd. Het schaarse subsidiegeld en gemeenschapsgeld 

moet zoveel mogelijk ten goede komen aan de Rotterdamse burger, en niet opgaan in ‘overhead’ en 

inefficiënte manieren van organiseren. Efficiënter werken betekende in de praktijk minder maatwerk 

bieden in de dienstverlening en meer standaardisatie in producten en werkwijze. In de volgende paragrafen 

geef ik enkele voorbeelden van rationalisatieslagen die bijdroegen aan de systeemgedrevenheid van SKVR 

en de toenemende interne oriëntatie.  

Afgelopen twee jaar werd een flinke investering gepleegd in een overkoepelend IT systeem. De aanstelling 

van een procesmanager en de invoering van procesmanagement moest zorgdragen voor een efficiëntieslag   

binnen vooraf gedefinieerde targets en tijdspanne. Het IT systeem moest alle losse systemen die voorheen 

werden gebruikt (w.o. Excelsheets voor inroostering, een apart betalingssysteem, een systeem voor 

registratie van deelnemers, een systeem voor het boeken van ruimten en lokalen ed.), vervangen voor één 

totaal systeem. Inzet was dat dit systeem vooral faciliterend en ondersteunend moest zijn aan het primaire 

proces van SKVR. Techniek moet zodanig worden benut dat de organisatie hier haar voordeel mee kan 

doen. Het IT systeem moest meer inzicht verschaffen in de afname van onze producten, waardoor het 

management beter kan sturen op productafname, doelstellingen en budgetten (de uitgaven versus de 

inkomsten en ratio’s in het aantal bereikte Rotterdammers). Daarnaast werd het denken in 

productmarktcombinaties geïntroduceerd. De afdeling marketing werd versterkt met een onderzoeker die 

het gedrag en wensen van klanten in beeld brengt en hierover rapporteert aan het management. Het credo 

‘meten is weten’ wordt intern steeds meer geldend. Ook tot tevredenheid van de accountant. Een erkend 

overkoepelend systeem is natuurlijk veel betrouwbaarder en efficiënter dan losse onderleggers die 

steekproefsgewijs gecontroleerd moesten worden.  

Het credo ‘meten is weten’ is niet slechts intern aangedreven. De externe aanleiding hiervan is de 

landelijke en lokale tendens waarin overheden culturele gesubsidieerde instellingen, maar ook 

praktiserend kunstenaars, steeds meer zijn gaan afrekenen op meetbare prestatie-indicatoren. In essentie 

betreft dit een legitimatiekwestie van kunst en cultuur(onderwijs) waar de hele sector de laatste jaren mee 

worstelt. Want hoe kan je kunst en cultuur en de waarde die het heeft kapitaliseren? Hoe meet je de 

impact van kunst op een mens? Het zijn allemaal pogingen om te verantwoorden waarom er (nog) zoveel 

subsidie aan kunst en cultuur wordt besteed. Kwalitatieve kunsteducatie instituten zoals SKVR zijn in de 

afgelopen jaren flink gekort in subsidie. Gevolg is dat veel instituten failliet gingen. Als alternatief zie je in 

grote steden netwerkconstructies gevormd worden van zelfstandigen die in verzamelgebouwen of aan huis 

kunst- en cultuureducatie verzorgen. De vrije markt is in veel steden gaan domineren.  

Een andere vorm van rationalisatie bij SKVR is de verhuizing naar een grote centrale locatie in het centrum 

van Rotterdam in een kantoorverzamelgebouw, zo’n vier jaar geleden. Motivatie hiervoor was vooral 

economisch onderbouwd. Dat klanten op deze manier gemakkelijker met het openbaar vervoer naar hun 

lessen konden komen, was ook een motivatie. Het was een gewaagde stap, want van klanten kregen we 

terug dat bijvoorbeeld de lokale muziekschool om de hoek als prettiger werd ervaren. Veel ouders hadden 

er moeite mee dat zij hun kinderen naar het centrum moesten laten gaan op de fiets of met het OV. Voor de 

medewerkers was de verhuizing naar de centrale locatie ook een grote stap. Er werd gekozen voor een 

open kantoortuin met een zakelijke inrichting. Hiervoor zaten de teams samen in kamers, en nu in en open 

ruimte waar je alles van elkaar kunt horen, zien en ruiken. Clean desk en flexibele werkplekken waren in 
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beginsel regels, maar langzaam zag je dat medewerkers zich eigen plekken gingen toe eigenen; ze gingen 

pingelen en bedingen. De regels bleken onhoudbaar en dit werd langzaam losgelaten.  

Ook zo’n twee jaar geleden introduceerde afdeling HR een nieuw personeelsbeleid omtrent resultaat 

gericht werken. Volgens een vaste cyclus voeren managers nu resultaat- en ontwikkelgesprekken met hun 

medewerkers. Medewerkers werden daarbij getraind in het voeren van dergelijke gesprekken: wat wil jij het 

komende jaar bereiken en hoe denk jij dat te gaan doen? Hoe ga jij bijdragen aan de organisatiewaarden 

van SKVR? Er werd geoefend in het ‘onderhandelen’ met je leidinggevende met behulp van trainingen. 

Hierbij kan je SKVR beschouwen als een ‘speeltuin’ waarin de medewerker zichzelf zodanig kan 

ontwikkelen om zijn of haar successen te kunnen boeken. SKVR sloot hiermee aan bij de meer rationeel en 

zelfreferentieel ingestelde medewerkers.  

Dan nog een voorbeeld waaruit geconcludeerd kan worden dat de rationalisatie in het werk toenam: de 

P&C-cyclus kreeg in de afgelopen jaren meer nadruk. Dit betreft een concreet onderdeel van mijn eigen 

werk. Daar waar ik voorheen moeite had om managers duidelijk te maken dat dit een handig 

sturingssysteem is, wordt het nu aangegrepen als een leidend sturingsmechanisme voor onze 

organisatiewijze met betrekking tot plannen en het uitoefenen van controle en met ondersteuning van de 

systematiek van het procesmanagement.   

Zelfreferentiele oriëntatie en rationaliteit als een kracht van SKVR?  

Bovenstaande moet opgevat worden als een schets van gebeurtenissen die zich voordeden in de afgelopen 

jaren en waaruit ik concludeer dat SKVR steeds minder in contact staat met haar omgeving en veel meer 

intern georiënteerd raakt en meer systeem gedreven wordt. Onder een systeem gedreven organisatie 

verstaan Van Dinten & Schouten het volgende: “De organisatie gaat uit van zichzelf. Er wordt een aanbod 

bedacht dat in een productenassortiment tot uitdrukking komt. Daarna komt de nadruk te liggen op wat 

nodig is om die producten te maken en af te zetten: mensen, machines, grondstoffen, gebouwen en 

computers worden in een systeem samengebracht.” (p. 173). De oriëntatiemix is hier vooral gebaseerd op 

zelfreferentialiteit en rationaliteit.  

Een intern georiënteerde organisatie beschrijven Van Dinten & Schouten als een organisatie die gestuurd 

wordt vanuit de gedachte dat er steeds nieuwe dingen bedacht moeten worden (denk o.a. aan een 

innovatiesystematiek, die SKVR sinds kort ook hanteert) en om wat er bedacht is tot stand te brengen. Voor 

die sturing heb je functies nodig (zoals planners, coördinatoren, salesmedewerkers, marketing- en 

communicatiemedewerkers etc.). En die kosten tijd, geld en aandacht en zijn overhead waarvan de kosten 

vaak worden gedrukt door schaalvergroting. In een extern georiënteerde organisatie heb je nauwelijks 

planners nodig. Er wordt wel gepland, maar het zijn vooral de medewerkers zelf die het regelen: verbonden 

met hun klanten en hun omgeving. Zij weten wat er nodig is en voelen er zich verantwoordelijk voor (p. 100, 

101). Een interne oriëntatie gaat uit van een ordening die van binnenuit is bedacht en die het aanbod van 

de producten onderbouwt (p. 135).  

Ondanks dat ik ook de voordelen kan benoemen van de rationalisatieslagen die bij SKVR plaatsvinden, stel 

ik er ook kritische vragen bij. De diverse reorganisaties die plaatsvonden en nog plaatsvinden, kunnen 

opgevat worden als een ‘overlevingsstrategie’ gericht op het eigenbelang (oftewel het continueren van 

SKVR in haar huidige vorm en met behoudt van zoveel mogelijk werk van werknemers) wat een intern 

georiënteerde organisatie onder meer kenmerkt. De essentiële noties van het management hierin: hoe kan 

SKVR staande blijven als professionele organisatie in het geweld van bezuinigingen en toenemende 

concurrentie? Hoe kan SKVR optreden als zelfbewuste en zelfredzame organisatie en haar schaalgrootte 

en systemen zoveel mogelijk uitnutten? Maar past een interne oriëntatie en een systematische 

organisatiewijze bij een sociaal maatschappelijke organisatie die wil bijdragen aan de kunstzinnige vorming 

van de Rotterdamse gemeenschap? Is dat een kracht of een sterk uitgangspunt? Hoe verhoudt zich dit tot 

de waarden die actieve kunstbeoefening in zich draagt (denk aan plezier, ontspanning, ontmoeting en 

reflectie)? Past een dergelijke oriëntatie en organisatievorm bij het (huidige) type medewerkers dat zich 
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aangetrokken voelt tot de maatschappelijke missie van SKVR? Zoals ik hierboven schetste zie ik dingen 

gebeuren bij SKVR waaruit ik concludeer dat zij steeds meer intern georiënteerd raakt en zich meer en 

meer systeem gedreven gedraagt in haar organisatiewijze. In hoeverre is SKVR nog echt verbonden met 

haar omgeving en de realiteit (ook al stelt de organisatie dat wel te zijn, of scherper gesteld: dat wenst zij te 

zijn)? Is SKVR nog wel een ‘afspiegeling’ van haar omgeving als je kijkt naar de organisatiewijze en type 

medewerkers? En hoe ervaren onze klanten deze veranderingen? Past een dergelijke vorm van organiseren 

bij wat zij hopen te vinden bij SKVR?  

Definitie van de situatie: klanten en omgeving 

De corebusiness van SKVR is het verzorgen van kunsteducatie in de vrijetijd, in het onderwijs en op 

kleinere schaal in de wijken van Rotterdam. Zij biedt nu een groot en breed aanbod aan verschillende 

doelgroepen in de stad: kinderen (en hun ouders), jongeren, volwassen en senioren. SKVR bestaat al sinds 

de jaren 80 en kent in dat opzicht een lange traditie. De meeste Rotterdammers kennen SKVR wel, of 

kwamen hiermee als kind in aanraking op school. Mensen komen naar SKVR om zich te ontwikkelen op 

kunstzinnig gebied (in arts), om andere vaardigheden te versterken (through arts), ze komen om nieuwe 

mensen te ontmoeten, voor motivatie, zelfreflectie, voor aanspraak, gezelligheid en het plezier, voor 

ontspanning, inspiratie of beweging enz. Sommige van deze klanten zijn al jaren verbonden aan SKVR, dat 

zie je vooral onder de ouderendoelgroep. Onder cursisten zie je hechte groepen ontstaan en 

vriendschappen gesloten worden. Mensen inspireren elkaar. Zij ontmoeten elkaar wekelijks op de een van 

de SKVR locaties om samen te schilderen, te fotograferen, te dansen om muziek te maken etc. Zij zijn trots 

op het werk dat zij maken of creëren, en delen dat zowel live als via online platforms met hun familie, 

vrienden en medecursisten. Kortom, actieve kunstbeoefening is meer dan alleen kunstzinnig bezig zijn en 

draagt bij aan zingeving in brede zin.   

Met het rationaliseren van het werk bij SKVR in de afgelopen jaren is er ook wat voor de klanten veranderd. 

Een van de meest direct aanwijsbare elementen is het automatiseren van het inschrijf- en betalingsproces 

voor een jaarles of korte cursus. Het totale aanbod van SKVR is te vinden op onze website. Voor het 

vrijetijdsaanbod dienen klanten zich – nu sinds twee jaar – online in te schrijven via deze website. Dit is 

gekoppeld aan het overkoepelende IT systeem dat ik eerder aankaartte. Voordat het online inschrijven 

werd geïntroduceerd, kwamen klanten vaker naar het hoofdkantoor om zich daar in te schrijven onder 

begeleiding van een klantenservice medewerker. Bijkomende voordelen was dat zij direct bevestiging 

kregen en indien gewenst gelijk via de pin konden betalen of zelfs contant. Maar ook belangrijk is dat zij 

zich bevonden in de omgeving waar zij straks les zouden gaan krijgen. De serviceverlening rondom de 

cursus of les verloopt nu bijna volledig digitaal en/of telefonisch: de klant ontvangt een sms van de 

klantenservice als een les niet doorgaat of als de docent onverhoopt verhinderd is. Dit gaat niet altijd goed, 

want soms komen klanten voor niets naar de les. Je ziet vooral bij de ouderendoelgroep dat deze vorm van 

communicatie niet gepast is. Wat er tussen de cursist en docenten gebeurt, daar heeft het hoofdkantoor 

verder geen zicht op. De waarde van de relatie tussen docenten en klanten heeft men niet in beeld.   

Door de introductie van deze moderne technologie voelden (sommige) klanten zich meer op afstand gezet. 

Buiten de docenten kennen we de klant eigenlijk niet. Maar wel via onze systemen: we kunnen nagaan wat 

de klant al eerder afgenomen heeft bij SKVR, hoe het betalingsgedrag is en of zij eventueel klachten 

hebben ingediend. Na elke les sturen we een enquête uit over de tevredenheid. Hierin kan de ‘anonieme’ 

klant feedback geven over zijn of haar ervaringen rondom de cursus. Dit verschaft ons weer nieuwe 

informatie over onze producten en kunnen we daar onze salesmedewerkers op los laten. Het voorspellend 

vermogen van de intern gedreven organisatie wordt vergroot waarmee eigenlijk een soort ‘virtual’ beeld van 

de klant (of context) wordt gemaakt. De klant wordt gereduceerd tot ‘klanttypen’ en wordt niet langer 

beschouwd als een mens van vlees en bloed.  

Een bezuiniging die plaatsvond onder de conciërges bij SKVR is tevens een voorbeeld waarin de 

totaalbeleving van de klant die een vrijetijdscursus volgt bij SKVR liet afbrokkelen. De werktijden van de 
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conciërges werden gereguleerd: vooral op tijden dat er zich veel klanten in de panden bevinden worden 

conciërges ingezet. Conciërges bij SKVR openen en sluiten de panden en zijn aanwezig om docenten te 

helpen met het klaarzetten van apparatuur ed. Conciërges vormen vaak het eerste aanspreekpunt voor 

cursisten. Om de weg te wijzen, of koffie te schenken, om vragen te beantwoorden of om simpelweg een 

praatje te maken. Het wegvallen van conciërges deed iets af aan het welkomstgevoel en servicelevel van 

de totaalbeleving van de cursisten. En in mindere mate ook bij docenten. Een van de kernwaarden die 

SKVR (sinds twee jaar) voert is ‘klantvriendelijkheid’. Dit kan je als tegenstrijdig opvatten in het licht van de 

bezuiniging op conciërges. Daarom introduceerde SKVR ook een vrijwilligersbeleid. Het blijkt dat we hier 

redelijk succesvol in zijn: SKVR is een aantrekkelijke organisatie om vrijwilligerswerk voor te doen. 

Bovendien hebben we een vrijwilligers-coördinator die sterk verbonden is met de vrijwilligers (zij werkt zeer 

context gedreven). Veel van deze vrijwilligerstaken liggen op het vlak van gastheerschap. Uitgangspunt is 

dat deze vrijwilligers niet het werk van conciërges mogen vervangen; in de praktijk is deze scheidslijn niet 

zo scherp.  

Om af te sluiten: klanten komen naar SKVR voor een totaalbeleving dat gericht is op het persoonlijke, om 

de sfeer, ontmoeting en zaken die ik hierboven al noemde. Het rationaliseren van enkele directe klant 

gebonden processen zette de klant meer op afstand.  

De definitie van de situatie: het management en medewerkers  

Momenteel werkt het management van SKVR aan haar nieuwe subsidieaanvraag voor de nieuwe 

cultuurplanperiode 2017-2020. Het (her)formuleren van de koers, het schrijven van de nieuwe meerjaren 

subsidieaanvraag is een intensief proces dat om de vier jaar plaatsvindt. Het management start hier 

tenminste één jaar voor de indieningsdatum al mee. Terwijl de uitvoerende organisatie zich nog in de 

lopende planperiode bevindt en werkt aan het realiseren van die (actuele) doelstellingen, is het 

management met haar blik al gericht op het formuleren van de nieuwe ‘overlevingsstrategie’ voor de 

komende jaren. Hier zijn merkbare spanningen: het management wil strategisch en visionair opereren 

maar wordt ‘afgeleid’ door de dagelijkse bezigheden die soms als ‘details’ worden ervaren. Om de nieuwe 

koers te bedenken trekt het management zich regelmatig letterlijk terug uit de organisatie en bevindt zich 

op andere locaties dan SKVR om samen te werken aan die nieuwe koers en visie. Medewerkers zien en 

voelen hun onzichtbare en onbereikbare manager achter de schermen werken aan ‘hun’ toekomst en dat 

van de organisatie. Geluiden op de werkvloer maken duidelijk dat de medewerkers zich minder in contact 

voelen staan met hun managers. De weg van de top naar de voet van de werkvloer en andersom, is langer 

dan ooit tevoren.  

Het huidige management onderstreept in functie en positionering de beweging die SKVR maakt met 

betrekking tot rationalisatie ten behoeve van meer efficiëntie en effectiviteit. Doelstelling is om SKVR op 

een hoger plan te trekken in haar professionaliteit. Het organiseren van een strategische managementlaag 

(eveneens twee jaar geleden gerealiseerd) dat kader stellend werkt, bevestigt deze gedachte en heersende 

organisatiefilosofie.  

Momenteel werkt het management voor de nieuwe cultuurplanperiode de kaders voor een 

productenportefeuille uit. Dit moet bestaan uit een eenvoudige productenwaaier waarin het nieuwe aanbod 

‘opschaalbaar’, ‘stapelbaar’, modulair en multidisciplinair in grotere groepen aangeboden moet kunnen 

worden aan verschillende doelgroepen in de verschillende markten die SKVR straks voor ogen heeft. De 

productenportefeuille moet zodanig in elkaar zitten en verkocht kunnen worden dat er ‘massa’ mee kan 

worden gemaakt. Voorwaardelijk hieraan is dat het overkoepelende IT systeem naar behoren werkt, dat de 

werkprocessen beschreven zijn en dat coördinatoren en de planners hun verantwoordelijkheden nemen 

hierin. De verschillen in werkwijze tussen de disciplines moeten zo klein mogelijk worden om de 

werkprocessen zo eenduidig mogelijk te krijgen. Tijdens de implementatie van dit IT systeem werd de norm: 

aanpassen aan de standaard, het liefst geen work-arounds, tenzij (…). Vooral medewerkers in de backoffice 

kunnen daardoor gemakkelijker elkaars werk overnemen.     
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Doelstelling van een nog lopende reorganisatie is dat coördinatoren en andere medewerkers op de 

werkvloer zich meer zelfredzaam moeten opstellen: zij moeten zich de nieuwe procedures en systemen 

eigen weten te maken, ze moeten leren om zelf begrotingen op te stellen voor de producten die ze willen 

ontwikkelen, bijbehorende doelstellingen formuleren en deze monitoren en rapporteren. Door deze zaken 

te delegeren, kan het nieuwe management zich sterker strategisch profileren in de stad. Dit betekent voor 

de coördinatoren meer bureauwerk met betrekking tot planning en controle dan voorheen. Dit vraagt een 

verandering in oriëntatie van deze medewerkers: van een meer sociale en open oriëntatie gericht op 

klanten en samenwerkingspartners die een aantal jaren terug domineerde, naar een meer rationele en 

zelfreferentie oriëntatie. In de huidige praktijk is merkbaar dat dit een moeizaam proces is. Coördinatoren 

leveren niet de juiste documenten aan, ze doen het allemaal op een eigen manier, houden zich niet aan de 

deadlines, kunnen (of willen?) niet werken met het systeem etc. etc. Daarom wordt er nu tussen het 

management en de coördinatoren een nieuwe functie georganiseerd: de ‘discipline- of cluster coördinator’ 

die elke manager en de coördinatoren zal gaan ondersteunen op gebied van agenda en administratie, en 

activiteiten op gebied van planning & control.  

Vanuit de medewerkers bezien is een soort verontwaardiging merkbaar, met name bij medewerkers die al 

langere tijd bij SKVR werken: ‘Vroeger deden we het anders. Nu worden we gedwongen om met dat 

systeem te werken’. Nieuwe medewerkers daarentegen gaan vanuit hun enthousiasme en onwetendheid 

makkelijker mee in de nieuwe situatie waarin zij meer rationeel georiënteerde werkzaamheden moeten 

uitvoeren (waarschijnlijk ook omdat ze op deze oriëntaties zijn ‘getoetst’ in het sollicitatiegesprek).  

Welke vorm(en) van organiseren domine(e)r(t)en bij SKVR?  

Zoals ik in mijn voorwoord aangaf onderscheiden Van Dinten & Schouten vier oriëntatievormen voor 

betekenisgeving aan je omgeving. Hierbij passen verschillende vormen van organiseren. Als een open 

oriëntatie overheerst is er gevoel voor stavolutie & gevoel voor realiteit. Hier is geen sprake van een 

duidelijke functionele organisatie, een organisatie als entiteit, object of als instituut. Deze vorm van 

organiseren zie je in de praktijk terug in netwerken van zelfstandigen zonder personeel. Die zijn veel 

dynamischer en passen in de moderne infrastructuur. (p. 71). De wijze van organiseren komen voort uit de 

situatie zelf.  

Als een rationele-sociale mix domineert in oriëntatie dan is er sprake van een organisatievorm die uitgaat 

van rationaliseren & overtuigen. Dit gaat over het analyseren, erover nadenken en anderen daarover in 

kennis stellen. Men spendeert veel tijd achter een computer om te lezen en te schrijven: 

beleidsdocumenten, nota’s, e-mails etc. Ook betreft dit een organisatievorm waarin een missie of een 

ambitiestatement wordt geschreven om deze tot realisatie te brengen. Dit gaat in voortdurende discussie 

met anderen. Dialoog is noodzakelijk en gaat in de vorm van vergaderen, heel veel vergaderen. Elkaar 

overtuigen om het samen eens te worden is het doel. Het concept wordt aan de top bedacht en dient aan 

de voet van de organisatie vertaald te worden (p. 73). Van Dinten & Schouten stellen echter dat deze vorm 

van organiseren niet meer goed past in de hedendaagse samenleving. Mensen worden steeds meer 

individualistisch, wisselen sneller van plek, stellen persoonlijke doelen en denken in termen van win-win. 

Als je deze vorm van organiseren blijft hanteren krijg je nauwelijks nog iets voor elkaar. En zelfs voor 

eenvoudige beslissingen kunnen de doorlooptijden enorm lang zijn (p. 73).  

Als een zelfreferentiele oriëntatie overheerst dan is er sprake van construeren & macht in organisatiewijze. 

Mensen aan de top bevelen, regelen en rekenen af. Ze doen beweringen over wat er in de wereld gebeurt 

en hoe de organisatie zich daartegenover moet opstellen. De rationaliteit wordt gebruikt om die beweringen 

zo goed mogelijk te realiseren, oftewel: ze construeren en gebruiken macht. Er wordt win-win gespeeld. 

Voordeel hiervan is dat nieuwe initiatieven snel worden gerealiseerd. Er is weinig discussie want alles is 

gericht op het realiseren van dat doel (p. 74). 

Bij een dominerende sociale oriëntatie is er sprake van normering & samenhang. Het organiserend 

verband is hier een groep: mensen de elkaar kennen en op elkaar betrokken zijn. Het groepswezen wordt 
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gevierd met rituelen; er worden normen gehanteerd die dicteren wat er in situaties gedaan moet worden. 

Binnen de groep is er een held of helden die richting geven. Groepen kunnen dwars over afdelingen en 

grenzen van organisaties heen lopen: klanten, patiënten, leerlingen en medewerkers die elkaar kennen. 

Medewerkers blijven zo lang mogelijk op dezelfde plek. Je specialiseert je en daardoor maak je jezelf 

steeds waardevoller.  Een topprioriteit is het voortbestaan van de organisatie, omdat daarmee ook de groep 

blijft voortbestaan. Veilig en beschermd.  

Op basis van mijn beschrijving hierboven van de definitie van de situatie merk ik de organisatiewijze 

rationaliseren & overtuigen met in haar kielzog de sociale over normering & samenhang dominant zijn bij 

SKVR. Conform de subsidiesystematiek van de gemeente Rotterdam formuleert het management om de 

vier jaar een nieuwe missie en koers die de organisatie realiseert in haar doelstellingen. De strategische 

plannen worden aan de top bedacht en vanaf daar uitgerold over de organisatie Het management maakt 

zich hiermee een soort van onschendbaar en heeft de ‘waarheid’ in pacht. De meerwaarde van onze missie 

over het voetlicht brengen gaat in overleg en in dialoog met de gemeente en andere (politieke en culturele) 

stakeholders. Anderen moeten zodanig overtuigd zijn van de waarde van het bestaan van een dergelijk 

instituut als SKVR in de stad, teneinde opnieuw subsidie te krijgen voor de volgende vier jaar en daarmee 

het behoudt van de situatie. Binnen SKVR wordt er daarnaast enorm veel vergaderd. Dit heeft ook te 

maken met de gelaagde organisatie: in een matrix structuur gebaseerd op de kunstdisciplines en 

programma’s Onderwijs en Wijken. Zo is er om de twee weken een MT-vergadering met een serieuze 

agenda en een pak aan stukken om te lezen (ter informatie, voor opinie, ter besluitvorming etc.). Daarnaast 

wordt ertussen en binnen de disciplines en programma’s vergaderd op zowel management als 

coördinatoren niveau. Twee keer per jaar vindt er een grote personeelsbijeenkomst plaats voor de vaste 

medewerkers en docenten, freelancers, vrijwilligers, starters en stagiaires om hen te informeren over de 

nieuwe koers, de stand van zaken ed. Ik noemde eerder al dat sturing, rapportage en monitoring volgens 

een vaste planning & control systematiek gaat met de hulp van IT systemen.  

De sociale vorm van organiseren – normering & samenhang – zie je terug bij zowel de medewerkers en 

onze vaste klanten die zich graag verbinden aan SKVR. Zoals ik aangaf vormen er zich onder klanten soms 

hechte vriendengroepen in en rondom de cursussen en andere activiteiten van SKVR. Mensen komen hier 

tevens voor ontmoeting en (ver)binding. Ook onder medewerkers zie je dat er gemakkelijk vriendschap 

wordt gesloten en je ziet dat medewerkers regelmatig een borrel met elkaar gaan drinken na het werk. 

Medewerkers die bij SKVR werken, zijn meestal intrinsiek geïnteresseerd in kunst en cultuur. In het 

aannamebeleid komt dit ook aan de orde. Veel medewerkers hadden voorheen een professionele loopbaan 

in de kunsten, of er houden er nu naast het werk een kunstenaarspraktijk op na (fotografie, grafisch 

design, film, spelen in een band of zijn schrijver ed.). De interesse in kunst en cultuur alleen al bindt SKVR 

medewerkers met elkaar. 

Van Dinten & Schouten stellen dat een organisatiewijze ook tot uitging komt door taalgebruik en gedrag 

van medewerkers, maar ook in de manier waarop de organisatie zich naar buiten toe profileert via de 

website of andere uitingen. Ruim twee jaar geleden introduceerde SKVR een compleet nieuwe huisstijl. 

Doel was om SKVR steviger in de stad te positioneren als ‘merk’. Dit was tevens ingegeven door 

toenemende marktwerking waardoor SKVR de noodzaak voelde om zich te onderscheiden van andere 

aanbieders. De nieuwe huisstijl is behoorlijk ‘eigen’ met luchtige, kleurrijke en vrolijke doodles die elk een 

kunstdiscipline (re)presenteren. SKVR wil zich graag verbinden met de ‘kleurrijke’ stad. De overdaad aan 

foto’s van kinderen en jongeren laten goed de diversiteit zien van de doelgroepen die Rotterdam rijk is en 

waar SKVR zich aan wil binden. De potentiele cursist wordt aangesproken met ‘je’ en met veel 

uitroeptekens (‘kom naar SKVR, daar is het leuk!’). Ik keek nog eens goed naar onze website en ik zag de 

gelaagde, verzuilde en rationele organisatie terug op de website: elke discipline schrijft zijn eigen teksten. 

Per discipline zie ik verschil in toonzetting, sommige disciplines plaatsten lappen tekst en anderen vooral 

beelden. Ik besef dat elke discipline zijn eigen ‘ritme’ en dynamiek kent, maar onze website kent geen 
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complete uniformiteit. Dit verbeeldt de essentie van onze ‘logge’ en verzuilde organisatie (dit concludeer ik 

zo vanuit mijn rationele oriëntatie om hier een verklaring voor te bedenken, maar daarover verderop meer).   

SKVR als ‘virtual reality’?  

In de nieuwe koersformulering stelt SKVR onder meer dat zij de toegankelijkheid van actieve 

kunstbeoefening onder de Rotterdamse samenleving wenst te vergroten en te verdiepen. Een van de 

programmapijlers is dat SKVR zich in de komende jaren meer wil richten op doelgroepen in wijken die 

minder goed scoren op de sociale index. Dat zijn doelgroepen die niet eerder (of minder dan ‘normaal’) in 

aanraking zijn geweest met kunst en cultuur, minder te besteden hebben en dus ook moeilijker te bereiken 

zijn. Met mijn argumenten voor de groeiende systeemgedrevenheid en interne oriëntatie bij SKVR, zie ik 

spanning tussen deze nieuwe visie en de huidige manier van werken en tendens in organisatiewijzen bij 

SKVR.  

De komende periode is de intentie om geld vrij te spelen wat geïnvesteerd kan worden in de moeilijk te 

bereiken doelgroep in de wijken van Rotterdam. Zoals ik beschreef is een plan bedacht om het huidige 

productenaanbod zodanig te rationaliseren dat dit efficiënter ‘weggezet’ kan worden bij de klanten. Maar 

hoe verhoudt de toenemende systeemgedrevenheid van SKVR, waarin alles straks gegoten is in processen 

en procedures met de nieuwe doelgroep die overduidelijk om een context gedreven aanpak vraagt? 

Een rationele benadering gaat uit van het idee dat de samenleving met rede beïnvloedbaar is en 

veranderbaar is. Van Dinten & Schouten stellen in het verlengde hiervan het volgende: “Als je denkkracht 

centraal stelt, ga je ervan uit dat je door meer weten, door eigenschappen van systemen te benoemen (te 

definiëren en analyseren), dichterbij de kern van het systeem [de ‘maakbare’ samenleving] komt. En 

vervolgens dat je de onderdelen zo op elkaar kunt aansluiten en herdefiniëren dat je het systeem kunt 

laten leveren wat je wilt. Analyse betekent letterlijk: ontleden, opbreken in kleine stukjes, expliciteren. Het 

is de grondslag voor rationeel organiseren en is een belangrijk instrument van wie de wereld wil inrichten 

naar wat hij in zijn hoofd heeft.” (p. 137). Een rationele ordening raakt minder de essentie van de realiteit 

dan wat er in wisselwerking ontstaat. Met rationaliteit bereik je slechts een benadering van de realiteit. Om 

grip te krijgen op de nieuwe doelgroep die SKVR straks wil bereiken voerde onze onderzoeker 

(demografisch) onderzoek uit: wat is daar de culturele participatie tot nu toe? Wat is het gemiddelde 

inkomen in deze wijken? Etc. 

Van Dinten & Schouten stellen dat je bij analyseren en ordenen uitgaat van wat jij belangrijk vindt, hoe jij 

de wereld ziet. Je gaat uit van je eigen werkelijkheid om de wereld om je heen te kunnen begrijpen en om 

hier grip op te krijgen. Ordeningen kunnen helpend zijn, zolang ze in wisselwerking staan met de omgeving 

en vandaaruit worden getoetst op hun betekenis in de realiteit, aldus de auteurs (p. 138). Organisaties zijn 

bij uitstek ordeningen. Het gaat om het doelgericht coördineren en inzetten van meerdere mensen: het zijn 

door mensen gemaakte omgevingen waarin werkelijkheden domineren. De organisatie als een sociaal 

construct. Elke organisatie kent virtuele trekken, maar extern georiënteerde organisaties het minste, omdat 

de werkelijkheid aan de binnenkant steeds wordt verbonden met de omgeving. Een organisatie wordt 

ongepast virtueel als de ordeningen en systemen gaan dicteren, als de medewerkers die ervaren als niet 

passend in de realiteit. De wisselwerking met de realiteit is gereduceerd als klanten, afnemers, gebruikers 

daarin worden gedwongen zonder dat zij dit als ondersteunend ervaren (p. 139). Er ontstaat een kloof 

tussen omgeving en de organisatie, waardoor de organisatie aangemerkt kan worden als een virtual reality.  

De huidige vorm van organiseren bij SKVR die relatief rationeel georiënteerd geworden is, is niet passend 

bij de nieuwe doelgroepen die zich bevinden in de wijken van Rotterdam. Als SKVR met de huidige vorm 

van systeem gedreven organiseren wil opereren in de Rotterdamse wijken, dan zal er nog meer een virtual 

reality ontstaan.  

Balans in oriëntatie en organisatiewijze t.a.v. diensten en producten bij SKVR?  

De vraag is of de verschillende oriëntaties binnen SKVR en heersende vormen van organiseren in een 
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passende verhouding staan. Ik merkte reeds op dat er spanningen ontstaan tussen de 

systeemgedrevenheid bij klanten en medewerkers. De toegenomen gelaagdheid in de organisatie heeft 

een kloof doen ontstaat tussen het management en werkvloer. Door de professionaliseringslag is er een 

verschil opgetreden in heersende oriëntaties tussen managers en coördinatoren. Daar waar coördinatoren 

eerst meer in verbinding stonden met hun klanten en samenwerkingspartners, dienen zij zich nu meer toe 

te leggen op het zelfstandig ‘managen’ van hun werk in termen van doelstellingen, getallen en ratio’s. Dit 

levert soms weerstand op. Maar enkele managers merken zelf ook op dat ze vinden dat ze te weinig 

verbonden zijn met de werkvloer en de omgeving. De kans bestaat dat medewerkers hierdoor weggaan, 

voor zichzelf gaan beginnen, of elders aan de slag gaan. Het management neemt vervolgens medewerkers 

aan die bij de heersende oriëntatie passen, waardoor de afstand met de omgeving mogelijk nog groter 

wordt. Tegelijkertijd is de klant ook meer op afstand komen te staan door automatiseren van 

klantprocessen en diensten. Hierdoor wordt de mogelijkheid groter dat zij hun heil gaan zoeken bij de 

zelfstandige kunstdocent die meer maatwerk kan bieden en een meer persoonlijke aanpak.    

Het huidige management is in samenstelling qua oriëntaties van betekenisgeving mijns inziens redelijk in 

balans in de verdeling ervan. De meeste managers hebben zelf een (professionele of amateur) achtergrond 

in de kunsten of anderszins. Dit is een voordeel omdat zij zich een betere voorstelling kunnen maken van 

de oriëntaties die heersen op de werkvloer onder coördinatoren en docenten. Zoals ik aangaf is de 

heersende organisatiewijze momenteel vooral rationeel ingegeven. Sommige managers zijn goed in staat 

om op die manier hun afdeling te managen, want dat past bij de eigen oriëntatie, terwijl andere managers 

hier meer moeite mee hebben en meer bottom-up opereren. Dit zorgt soms voor een tweedeling in 

discussies of verschillen die niet goed te overkomen zijn.  

Wat mij de afgelopen jaren opviel, is dat medewerkers die voor de rationalisatieslag minder goed uit de verf 

kwamen of minder zichtbaar waren, nu de kans kregen om te ‘schitteren’. De namen van medewerkers die 

meer rationeel en zelfreferentieel georiënteerd zijn gaan nu vaker over tafel. Om te participeren in 

projecten, werkgroepen of als klankbordadviseurs. Zij laten hiermee andere medewerkers vertwijfeld 

achter, met een grote kans dat het management vooral denkt dat zij gedrag met elementen van weerstand 

of ‘hakken in het zand’ vertonen.  

 

Ik denk dat de nieuwe koerswijzigingen waarin het werken in de wijken meer nadruk krijgt, de uitgelezen 

kans is om de context gedrevenheid die SKVR vroeger meer bezat, weer in balans te brengen met de 

professionalisering die SKVR de afgelopen jaren inzette. Hiermee kom ik op de volgende tentamenvraag.  

Vraag 2) Stel een interventie in deze organisatie voor naar wat Van Dinten & Schouten kenmerkend vinden 

voor een interventie, die een disbalans in vormen van betekenisgeving raakt. Probeer je voor te stellen hoe 

die interventie eruit zou kunnen zien. Beschrijf deze voorstelling.  

Van Dinten & Schouten vatten een interventie op als “een gebeurtenis of handeling die door anderen als 

een verandering van de definitie van de situatie wordt ervaren” (p. 240). Hiermee bedoelen de auteurs dat 

er een andere vorm van organiseren geïntroduceerd moet worden die past bij een andere oriëntatie van 

betekenisgeving dan de op dat moment heersende of dominerende vorm van betekenisgeving.  

De interventie die ik wil voorstellen ligt in het verlengde van de nieuwe voorgenomen koers, waarin SKVR 

moeilijkere doelgroepen wil bereiken en zich meer wil toeleggen op haar maatschappelijke taak: het 

bestrijden van de culturele armoede in de stad door meer kinderen en jongeren in aanraking te brengen 

met kunst en cultuur, en dan met name die in de armere wijken. SKVR wil een breed en toegankelijk 

aanbod in de stad organiseren waarbij de sterke stad met de zwakke stad wordt verbonden. Deze nieuwe 

koers dwingt SKVR eigenlijk al om een andere aanpak te organiseren.  

Met een systeem gedreven aanpak zal SKVR deze doelgroep niet aan zich kunnen binden of deze 

doelgroep bereiken. Ik stel voor dat SKVR de gehanteerde systemen en het uitgedachte productenaanbod 
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– dat bij de rationele oriëntatie past – hier totaal loslaat. De doelgroep die SKVR op het oog heeft betreft 

een doelgroep die minder te besteden heeft, meer maatschappelijk en economisch problematisch is, en 

minder gewend is om uit zichzelf te participeren in georganiseerde activiteiten. Naast de staande 

organisatie zal SKVR moeten gaan ‘uitproberen’ welke vorm van organiseren ‘werkt’ bij deze nieuwe 

doelgroep. Oftewel: via een meer sociale en open oriëntatie, gevolgd door de rationele oriëntatie, nader 

onderzoeken welke vorm van organiseren past bij deze doelgroep die passend is bij de oriëntatie die 

binnen deze doelgroep dominant is.  

In de vorm van dynamische en meer open netwerkachtige constructies of teams zal SKVR zich in de wijken 

moeten organiseren en kinderen en jongeren, maar ook hun ouders, vanuit hun behoeften moeten 

‘overtuigen’ van de waarde van kunstbeoefening en hen toelaten in culturele programma’s in de wijken. De 

organisatiewijze is bottom-up, in plaats van top-down deelnemers dwingen in een vooraf gedefinieerd 

aanbod. Het aanbod dient gratis te worden aangeboden zodat de economische/rationele drempel er niet 

meer is. De aanpak is individueel en persoonlijk. Medewerkers moeten de kinderen en jongeren letterlijk 

aan de hand meenemen en hen de weg wijzen naar mogelijkheden voor vervolg aanbod rondom kunst en 

cultuur of andere subsidiemogelijkheden die zij kunnen benutten. Als je ze loslaat, ben je ze wellicht kwijt. 

Medewerkers die straks opereren in die wijken zullen zich verantwoordelijk voelen voor zowel de inhoud 

van de kunstzinnige programma’s als de manieren waarop zij dit realiseren. Dit zouden ook medewerkers 

moeten zijn die zelf woonachtig zijn in die wijken. Zij hebben notie van hoe het eraan toe gaat in die wijk. 

Dit brengt een andere vorm van organiseren, maar ook verantwoording en rapporteren met zich mee. 

Hierbij is de uitdaging om hierin gezamenlijk met wijkpartners op te kunnen gaan, zodat er een 

synergetisch systeem ontstaat.   

Deze vorm van organiseren is niet conform de rationele- en systeem gedreven oriëntatie van de gemeente 

Rotterdam die culturele instellingen afrekent op getallen en cijfers. Zoals ik aangaf dient SKVR in het 

nieuwe meerjarenplan op te geven welk bereik zij denkt te realiseren voor welk subsidiebedrag. SKVR is 

voornemens om hetzelfde bedrag aan te vragen, maar richt zich tegelijkertijd op deze nieuwe doelgroep. 

Een doelgroep waarmee je geen ‘massa’ kunt maken, juist door deze contextgedreven aanpak. Een 

doelgroep die moeilijk te ‘kennen’ is en waar je geen voorspellende uitspraken over kunt doen. Want welke 

vraag zal de gemeente Rotterdam zich stellen ten aanzien van deze nieuwe koers? SKVR gaat minder doen 

voor hetzelfde subsidiegeld? Of SKVR gaat juist meer doen voor hetzelfde subsidiegeld? Bij vraag 1 

benoemde ik al dat kunst en cultuur en de waarde ervan moeilijk gekapitaliseerd kan worden. Want hoe 

meet je de sociaal culturele impact op een mens?  

 

Hoe verhoudt deze interventie met mijn dominante wijze van betekenisgeving? 

Van nature ben ik redelijk rationeel georiënteerd: ik wil graag de wereld om mijzelf heen verklaren, hier 

woorden aan willen geven, ik wil begrijpen waarom dingen gebeuren en hoe ze zich op die manier hebben 

afgespeeld of ontwikkeld. Voorts ben ik zelfreferentieel georiënteerd. Dit is niet altijd zo geweest, maar 

meer iets dat zich ontwikkeld heeft in de afgelopen jaren op de tendensen in de maatschappij. Ik vind het 

belangrijk dat ik het naar mijn zin heb, dat ik mijn leven inricht zoals ik dat wens. Ik wil zelf bepalen en ik 

hoef niet per se tot een groep te behoren. Dat is voor mij een gevoel van vrijheid. En tegelijkertijd is dat een 

mechanisme om controle te houden over situaties, wat voortkomt uit mijn rationele gedrevenheid. Als ik 

kijk naar mijn functie van directiesecretaris bij SKVR en de manier waarop ik die functie invul, zie ik dat 

deze ook rationeel georganiseerd is: het gaat over het faciliteren van besluitvorming, over controle en 

sturing, over het faciliteren en zorgdragen dat de organisatie aan bepaalde wet- en regelgeving voldoet. 

Mijn werk speelt zich vooral af achter een pc-scherm (besluiten formuleren, communiceren, nota’s 

schrijven etc. etc.) en in vergaderruimten. Vaak hebben mensen een mix in hun oriëntaties. Zo geef ik ook 

betekenis aan mijn omgeving op basis van de sociale en open oriëntatie. Maar de eerstgenoemden 

domineren.  

Ik kan constateren dat mijn voorgestelde interventie niet echt in balans is met mijn eigen dominante 
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oriëntatie. Maar ik kan me zo goed indenken dat een dergelijke sociale en open oriëntatie als zijnde 

externe oriëntaties, nodig is om kinderen en jongeren te bereiken met kunst en cultuur in de wijken. Met de 

huidige systematische werkwijze gaat SKVR dat nooit lukken. Een mooie rationele en berekende gedachte, 

zoals ik ook mijn interventie bedacht heb.  

Vraag 3) Probeer je voor te stellen wat er gebeurt wanneer je op deze wijze zou interveniëren  

Deze interventie zal bij meerdere betrokken partijen verschillende reacties opleveren. De reactie van de 

gemeente, onze hoofdzakelijke subsidiebron, is de beslissende partij in deze situatie. Want zij besluiten 

uiteindelijk of SKVR even veel, minder of meer subsidie ontvangt om het van tevoren uitgedachte plan te 

realiseren. Zoals ik reeds in vraag 2 van dit tentamen aankaartte: in plaats van af te rekenen op subsidie in 

termen van aantallen en cijfers – dus heel systeem gedreven en rationeel georiënteerd – dient de 

gemeente overtuigt te raken van de meerwaarde van kunst en cultuur voor deze nieuwe doelgroep en 

daarmee voor de stad: dus meer vanuit een sociale oriëntatie en externe gedrevenheid bezien. Ik verwacht 

dat de gemeente nog steeds uit is op meetbare kengetallen waarmee zij hun subsidieverstrekking kunnen 

verantwoorden naar de gemeenteraad en politiek. SKVR zal voortdurend in dialoog en gesprek blijven met 

de gemeente om hen te overtuigen van deze koers. Wellicht zullen er hiervoor studies worden uitgevoerd in 

samenwerking met universiteiten en hogescholen om de impact van kunsteducatie meetbaar te maken of 

hier een systematiek voor te ontwikkelen, om daarmee de ander te overtuigen.  

Voor enkele medewerkers zal deze nieuwe manier van werken ervaren worden als drie stappen terug. Gaan 

we nu weer over op dat ‘geknutsel’ in Excelsheets? Zijn die investering in het procesmanagement, het IT 

systeem, de verhuizing naar de centrale locatie etc. etc. voor niets geweest? Moeten we dit nu allemaal 

loslaten? Voor andere medewerkers zal de nieuwe werkwijze in de wijken juist meer aansluiten dan de 

werkwijze die nu dominant is binnen SKVR. Misschien is er wel sprake van opluchting omdat we hiermee 

dichter bij de context en doelgroep komen, passend bij de werkwijze die SKVR vroeger hanteerde. Ik 

vermoed dat de banen en het werk die hier straks ontstaan voor deze nieuwe doelgroep, erg gewild zullen 

zijn.  

Verder verwacht ik dat deze nieuwe werkwijze die specifiek in de wijken plaatsvindt, allereerst een 

tweedeling in de organisatie zal opleveren. Er ontstaan twee kampen: enerzijds medewerkers die meer 

rationeel georiënteerde zijn en vasthouden aan de systematische werkwijze en interne oriëntatie en 

anderzijds medewerkers die zich ophouden in de Rotterdamse wijken. De laatste groep zal veel minder 

zichtbaar zijn op het hoofdkantoor en minder afrekenbaarheid zijn op aanwezigheid. Dit vind ik ook 

passend bij de tendensen van deze tijd: eigen verantwoordelijkheid willen nemen en die ook krijgen, niet 

hoeven werken op vaste tijdstippen of vaste patronen, je willen begeven op locaties die telkens anders zijn 

in context en betekenis. Voor het management betekent dit echter dat als zij willen weten waar die 

wijkmedewerkers mee bezig zijn en zich willen verbinden met hen, ook zij meer naar buiten wensen te gaan 

(zich letterlijk extern te oriënteren). Na verloop van tijd zal deze disbalans, de tweedeling in de organisatie 

afnemen en meer in balans raken.  

 

Nawoord  

Reflectie op het maken van dit tentamen  

Het maken van dit tentamen was zeker geen gemakkelijke opgave. Het kostte me enorm veel energie en 

raakte mijn frustratie. Ik raakte er zelfs zo van in de ban dat ik merkte dat ik mezelf op afstand van de 

organisatie zette. Dit gegeven kreeg ik ook terug van een collega die dit bemerkte op basis van 

opmerkingen die ik maakte tijdens vergaderingen en in mijn gedragshouding. Ik heb het boek Zijn zij gek of 

ben ik het? bij wijze van spreken driedubbel en van achteren naar voren gelezen. De inhoud ervan ging ik 

projecteren en spiegelen op mijn eigen organisatie. Er ontstond een soort cynisme in mijn houding en in de 

toonzetting van mijn schrijven, in de trant van “SKVR doet het echt niet goed. We zijn de connectie met de 
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omgeving totaal kwijtgeraakt. Sjonge, gaat het hier nog wel over kunst en cultuur?! Intern heerst er alleen 

maar ontevredenheid en weerstand. We zijn alleen maar bezig om dat IT systeem te laten slagen. Zie je dan 

niet dat het niet werkt?!”. 

Toen heb ik mezelf herpakt en ben ik gaan praten met een collega hierover. De negatieve ‘tunnelvisie’ die 

ik aan het ontwikkelen was kon ik daarna weer bijstellen en kon ik mijn ideeën, houding en andere zaken 

weer relativeren. Ik raad het boek aan elke collega aan, omdat het je helpt om bepaalde gevoelens of 

overwegingen in woorden te kunnen vatten. Het geeft je overzicht als je naar manieren van organiseren 

kijkt.  

Maar als ik één kritische noot mag maken, dan is het deze: in hoeverre is de filosofie van Van Dinten & 

Schouten eigenlijk niet eerder een ideologie? Inhoudelijk hebben de auteurs tamelijk sterke opvattingen 

over hoe mensen in elkaar zitten, hoe we in relatie tot elkaar staan en hoe de samenleving ingericht zou 

moeten worden. De auteurs besteden ruim twee hoofdstukken aan hoe je van systeem gedreven 

organiseren naar context gedreven kan gaan. Letterlijk uiten zij geen (normatieve) waardeoordelen over 

wat beter is of slechter, over wat goed of fout is, maar ‘onderhuids’ of tussen de regels door heb ik dit wel 

opgemerkt of zo ervaren. Hier kan je natuurlijk als tegenargument inbrengen dat dit aan mijn eigen 

rationaliteit ligt…Ik verraste mezelf over het mentale en emotionele proces dat ik doorging tijdens het 

maken van dit tentamen. En dat voor het rationele mens dat ik doorgaans ben! Of misschien juist wel 

daarom, omdat ik het allemaal zo goed wil begrijpen en wil slagen voor dit tentamen.   

Om af te sluiten: ik heb geleerd dat een balans in oriëntatie mixen van betekenisgeving in een organisatie 

en in de manieren van organiseren relevant is. SKVR doet het zo slecht nog niet en ik vermoed – mede 

gezien de nieuwe koersformulering – dat zij nooit helemaal de verbinding met de realiteit zal verliezen. Het 

gaat uiteindelijk om een gezonde balans tussen professionaliteit en ondernemerschap, waarbij we ons 

continue bewust blijven van de omgeving waarin we opereren en die van onze klanten.  

Bron 

Van Dinten & Schouten (2011), Zijn zij gek of en ben ik het? Hoe je oriëntaties gebruikt bij organiseren.  

Uitgeverij Eburon: Delft  
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Bijlage 3  

Overzicht gesprekspartners  

- Vijf projectcoördinatoren van diverse kunstdisciplines en programma’s (Onderwijs, Schrijven, Beeldend, 

Fotografie & Media en Dans) (R1, R2, R13, R16, R18)  

- Vijf docenten uit diverse kunstdisciplines die ook coördinerende taken vervullen (Muziek, Schrijven en 

Dans) (R7, R8, R9, R14, R15) 

- Programmamanager SKVR Dichtbij (R4) 

- Procesmanager (R20) 

- Een teammanager Muziek (R11)  

- De cluster coördinator Dans (R19)  

- Een medewerker van de afdeling Marketing & Communicatie (R3) 

- Twee teamcoördinatoren Front- en BackOffice (R5, R12)  

- Een medewerker Front-Office (R10)  

- Een medewerker van afdeling Financiën (R6) 

- Adviseur van afdeling HR (R21) 

- Een conciërge van de locatie Rotterdam Centrum (R17) 
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Bijlage 4  

De relatie geeft betekenis    
Zien en gezien worden  

Ik merk dat ik steeds sneller geïrriteerd raak. Steeds opnieuw wordt dezelfde vraag gesteld, waarvan ik denk: dat is niet 

de juiste vraag die gesteld moet worden. Er komen alleen maar vragen over cijfers en over dingen op het verkeerde 

moment. Zoals afgelopen donderdag in de vergadering van onze discipline. Er stonden drie kernpunten op de agenda 

en ik dacht: in die vergadering moet het over de inhoud gaan. Dat moet over de toekomst gaan wat mij betreft. Over 

waar we nu staan en waar we naartoe willen. En dat je zorgt dat je je verbonden voelt onderling. In die vergadering zie 

ik iedereen op zijn mobiel zitten, wachten tot die vergadering afgelopen is. En ik snap dat ook, want het is de beste 

manier om er doorheen te komen. Maar ik wil dat niet. Het gaat nooit over programma inhoud, maar over andere 

zaken. En Pascal en ik hoeven daar eigenlijk niet bij te zijn. We moeten er wel iets van weten, maar elke vergadering 

gaat het over hetzelfde en we komen daar niet verder mee. En dan gaat het over cijfers, als een actiepunt, dat echt al 

een jaar op de agenda staat. En ik heb het nu al zeven keer ingeleverd. Die vraag is al zeven keer vanuit verschillende 

kanten gekomen: van mijn eigen manager, van de clustercoördinatoren, van de programmamanager…kan dat 

alsjeblieft gecoördineerd worden? En is dat echt het enige dat je van mij wil weten? Het doet gewoon geen recht aan 

inhoud en visie. Het voelt gewoon leeg.  

  Het lijkt net alsof er een checklist is, afvinken en klaar en dan ga je zo weer naar buiten uit die vergadering. 

We hebben een systeem: als die cijfers er maar in staan op het juiste moment, en dan is het goed. Maar waarom? 

Waartoe? Dus als manager vraag je cijfers bij mij op, op momenten waarop je geen wijzigingen in cijfers hebt, en als je 

dat aangeeft wordt er tegen me gezegd: “Ja, maar het moet nu. We gaan het in het managementteam bespreken”. 

Maar als je de cijfers neemt die ik twee maanden geleden heb ingeleverd, dan hoef je daar toch niet over te vergaderen 

want die zijn allang achterhaalt. En dan is het “Oh ja, wanneer is het dan handig om te doen?”. Ik denk: als je nou op 

het juiste moment luistert, dan hoef je niet te vergaderen over niets en kan je dus dingen verkopen. Want heel veel 

dreigingen zien we niet, die worden wel genoemd door sommigen, maar die worden dan afgedaan als zeuren of 

zwartkijken. Er zijn collega’s die iets signaleren, bijvoorbeeld hoe je met veranderingsmanagement om moet gaan, hoe 

je de boodschap brengt, maar daar wordt niet naar geluisterd. En dan achteraf blijkt dat die mensen gelijk hebben. Dat 

zijn wel mensen die weten wat er speelt. En hoe er nu dan omgegaan wordt met de volwassen cursisten. Die moeten 

weg. Dat zijn allemaal mensen die voor SKVR staan. Als je die tegen je hebt, wordt het een slagveld en dan zijn ze heel 

schadelijk. Het lijkt me dat je zoiets weet van tevoren, en dan wordt er toch niet goed mee omgegaan. En wat is er 

gebeurd? Wat je kapot maakt kan je niet heel snel weer opbouwen.  

  De eerste jaren kon ik me heel erg verbinden aan mijn werk. Maar ook met SKVR als organisatie. En ook met 

de missie, daar heb ik me heel erg aan verbonden, tot diep in de stad. Dus dat viel samen, mijn persoonlijke missie en 

die van de organisatie. Het voelde bijna alsof dat één was. En ook alsof SKVR  familie was. Sowieso was dat gevoel van 

familie sterker, ik weet niet of dat positief was, maar dat was toen wel meer. Misschien ook omdat ik heel jong was en 

onervaren, en daardoor voelde dat ook meer zo. Toen waren we echt een afdeling. De omslag is gekomen toen we naar 

dit gebouw kwamen, maar daarvoor voelde ik me al een tijdje niet helemaal…toen begon het al te veranderen ofzo. De 

grootste verandering voor mij was toen de afdelingen opgeknipt werden. Persoonlijk vond ik dat heel moeilijk. Ik werkte 

in een multidisciplinair team. Dat was gewoon een heel fijn en goed team. Voor mijn gevoel werkte dat heel goed. En 

toen moesten alle coördinatoren naar de disciplines. Vond ik persoonlijk heel lastig, maar ook omdat ik daar niet 

helemaal achter stond, en nog steeds niet helemaal achter kan staan. Ik zie wel voordelen van de manier waarop we 

nu werken, en dat we samen op één kantoorvloer zitten, dat heeft voor mij wel wat deuren geopend omdat ik nu met 

veel meer met andere collega’s samenwerk. Dat vind ik leuk, maar aan de andere kant voel ik ons veel meer naar 

binnen gekeerd. En op zo’n kantoortuin lijkt het alsof je heel veel contact met elkaar hebt. Maar dat is echt niet zo. 

Eigenlijk denk ik dat je veel meer contact hebt als je naar iemand toe gaat, en je komt bij iemand in de kamer zoals je 

dat op de Calandstraat had. Daar hadden we gewoon een witte tafel van marktplaats gekocht, met een paar stoelen 

eromheen. Het gebouw zag er niet uit en het was verre van ideaal, maar ik vond het daar heerlijk. En dan ging je ook 
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naar iemand toe, en daar nam je ook echt te tijd voor. Wat je nu doet is je steeds afsluiten. Afsluiten voor het rumoer 

om je heen. Plus het beeld dat het geeft, ik schaam me daarvoor. Die vloer. Ik heb er al grapjes over gemaakt tegen 

Laura “Als ik wegga, dan wil ik zo’n tegel inkleuren”.  

   Maar wij willen ook vooruitkijken. En niet wachten totdat er gezegd wordt wat we moeten doen en dan daarop 

aanhaken. Afgelopen twee jaar werkte het management op die heidagen aan de nieuwe koers, en dan wordt er bij een 

personeelsbijeenkomst de onthulling gedaan. Ik merk dat bij mezelf ook, ik vind dat heel moeilijk om te ervaren, want 

ik wil dat niet. Wat je dan gaat doen is mensen zoeken die de mazen in de wet gaan opzoeken. Niet om tegendraads te 

zijn, maar om te creëren. Je wil iets positiefs maken en iets positiefs zien, en als je dat niet meer ziet, dan droogt het 

gewoon op. En dat zie ik bij mensen om me heen. Het is niet omdat die mensen niet willen, maar omdat ze in een 

situatie zijn gebracht waarin ze niets meer terugkrijgen. Als je niet gevoed wordt door de praktijk waarvoor ze echt 

gekozen hebben, dan houdt het op. Ik heb dit ook aangegeven bij de sollicitaties waar ik nu bij betrokken ben. Wees 

helder in wat de baan inhoud. Je komt hier geen nieuwe ideeën brengen. Het gaat over verkeerde voorlichting. En die 

verkeerde voorlichting proberen we nu met die twee nieuwe vacatures heel helder te maken aan de voorkant. Ik ben 

alleen maar mensen aan het inwerken de laatste tijd.  

  Die dingen heb ik gemeld bij de betrokkenen managers. Met de directeur heb ik niet zo heel veel contact. 

Maar dat had ik hiervoor ook met de vorige directeur. Dat hij niet wist wie ik was. Dan zat ik ’s avonds bij een bestuur 

en dan zei hij “Oh, jij ook hier?”. En dan denk ik…’eh ja, ik zit hier in het bestuur’. Je kan ook niet alles weten, maar je 

moet wel interesse hebben. Als je een beweging wilt maken naar de interesse bij jongeren, dan begint het met eerste 

interesse, in je werknemers. Een goed gevoel. Ik lees het nu weer in die sollicitatiebrieven, dat ze het informele contact 

zo belangrijk vinden. Dat staat letterlijk in al die brieven. Maar dat gaat hem niet worden. En dan een sfeer waarin 

mensen kunnen groeien, maar dat is niet zo. Ik ervaar geen sfeer van groeien. 

  We hebben geen tijd om informeel bij elkaar te zijn en om het echt over ons werk te hebben. We doen het wel. 

Ik merk dat ik nu al twee, drie jaar denk: ‘Ik moet meer gaan drinken, meer de kroeg in’. Dat we het dan maar informeel 

organiseren, omdat je dat nodig hebt anders kan je niet fijn met elkaar werken, anders is het niet leuk meer. Ik heb er 

geen tijd voor in mijn werk, dus ik ga elke keer avonden afspreken omdat ik dat nodig heb, anders voel ik me niet 

verbonden met de mensen. En ik heb eerlijk gezegd geen zin om bij de lunch te zitten. Want als ik bij de lunch zit merk 

ik dat ik bij de verkeerde persoon zit, en dan ben ik gewoon aan het werk. En dat wil ik niet. Ik wil best werken onder 

lunchtijd, maar het is ongemakkelijk opgelegd. Of je denkt, nee ik ga maar weer weg. Het voelt…het is leuk, het is 

bedacht, en is niet iets van onderop, geforceerd. Terwijl het echt persoonlijk gemaakt is, maar het werkt niet. Je ziet 

ook altijd dezelfde personen zitten. Meer informele momenten, dat zou je veel meer binnen de organisatie ook zo 

kunnen hebben. Maar nu is het heel erg: ‘op mijn werk ben ik zoals op mijn werk, en buiten ben ik zo’. Maar juist in 

deze organisatie moet je dat in je werk kunnen vinden. Ik vraag me dan af waar dat hem in zit. Ik voel me ook geen 

SKVR meer. Toen we op de Calandstraat zaten, die sfeer daar, daar heb ik voor gekozen, dat was de SKVR waar ik voor 

ging. Informeel, een beetje houtje-touwtje, maar wel authentiek. Daar wil ik me aan verbinden, daar heb ik ‘ja’ tegen 

gezegd. En toen we hierheen gingen. Toen werd het een kantoor. Bij kleinere organisaties zie je dat nog wel terug. Met 

een hele warme verbinding tussen docenten, freelance docenten en de medewerkers.  

  Mijn collega’s zitten buiten en dat maakt dat ik nog kan groeien. Als ik naar Rianne kijk, dan zie ik dat ze het 

heel erg slecht trekt. Omdat je nergens meer ziet hoe het anders kan zijn. Het gaat niet persé om perspectief, maar dat 

je ziet waarvoor je het doet. Ik voel me verantwoordelijk voor haar. We maken ook de hele tijd foute grappen. Over de 

mail bijvoorbeeld. We zitten met z’n allen op een kantoortuin en het is gewoon te grappig hoe alles over de mail gaat. 

En hoe iedereen maar lappen tekst schrijft, in hoe we dingen moeten aanleveren waar iemand iets aan heeft. Eigenlijk 

wil ik deze zomer een werkplan maken over ‘zo werk je met mij’. Gewoon even als…ik merk dat ik ingrepen wil doen. Je 

raakt dan ook in gesprek met mensen. Daardoor word ik bevestigd in het beeld dat alles steeds meer anoniem wordt. 

En anonimiteit wil niemand. Ik hoorde laatst ook dat er foto’s zijn gemaakt van alle bureaus. Dan zeg ik tegen Pascal: 

“Weet je wat ze aan het doen zijn? Ze een zijn een fotoproject aan het doen over de bureaus! En dat komt binnenkort in 

de Kunsthal te hangen”. Dat ik dan denk: jemig, dat je daar tijd voor hebt?! Ik weet niet exact waar het voor was en 

door wie. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ik op het matje werd geroepen, want mijn bureau is erg vol. Maar ik doe het 

niet expres. Alles is structuur en netheid. En ik heb er nu gewoon last van in mijn contact met de mensen waarmee ik 
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heel goed samenwerk in de stad. Dat ik bijna geen zin meer heb om SKVR te verdedigen. Op zo’n punt ben ik wel. Dat 

ik zeg maar, als werknemer mezelf buiten SKVR heb geplaatst, en dat ik de dingen doe zoals ik ze wil doen.  

  We hadden die personeelsbijeenkomst laatst. Dat niemand de moeite neemt om überhaupt te vertellen waar 

die bijeenkomst over gaat van tevoren. Inhoudelijk had het net zo goed kunnen zijn “Jullie worden allemaal ontslagen”. 

Dan krijg je eerst een praatje waar niemand iets op mag zeggen. En dat er daarna dan wel even zo’n theatervoorstelling 

in zit, maar het voelt…je voelt heel erg ‘wij-zij’. Dat moet niet. Ik stelde een vraag aan de directeur en die zei “Dat moet 

je maar aan je manager vragen”, en mijn manager zat naast me. Het voelde zo: wij de SKVR en daar de werknemer, 

‘het personeel’, terwijl ik altijd het gevoel had ‘ik ben de SKVR’. Net als mijn docenten. Ik doe eigenlijk niets anders dan 

proberen dat die mensen zich ‘SKVR voelen’. Er is een ontzettende scheiding en in rangorden en dan ook die heidagen. 

In de wandelgangen wordt dan gezegd “Oh, het is weer heidag, het is weer heidag!”. Mensen kunnen niet verder omdat 

er een heidag is. Terwijl er wordt vergeten dat we afgelopen vier jaar…wij staan voor die klas, wij zijn in die wijken. Wij 

willen werken en af en toe heb je daar ook iets voor nodig. Je hebt een manager nodig. Niet veel, want je kan het werk 

vrij zelfstandig doen, maar wel iets. Als mensen dan alleen maar in de toekomst bezig zijn, dan denk je ‘in hoeverre is 

dat dan verbonden zijn met wat het echt is?’. Het is zo losgezongen. 

   De organisatie is een systeem geworden met poppetjes die allemaal niet mogen blijven. Vroeger had ik het 

idee van ‘dit doen wij samen’. Om me heen zie ik dat mensen continu worden vervangen. Allemaal hele enthousiaste 

jonge mensen die maar voor een korte tijd worden aangenomen. Doet me een beetje denken aan mezelf van vroeger. 

En al die jonge mensen worden nu op taakjes gezet: dit moet je doen, dit staat op papier, en je moet dit plannen, of je 

moet dat verkopen. Dat soort dingen. Maar daarnaast heb je mensen nodig die kritisch zijn, overzicht hebben en koers 

kunnen bepalen, met ervaring. Dat wil ik graag, maar het werkt niet echt motiverend als je steeds op hetzelfde niveau 

blijft en mensen om je heen ververst worden. En ik zie ook wel dat er mensen in de achteruit stand zitten hier. Mensen 

die al heel lang hier werken, met veel kennis en expertise. Maar investeer dan in die mensen om ze in de vooruit te 

krijgen. Koppel daar dan die jonge mensen aan, in plaats van die oude mensen proberen weg te krijgen. 

   Goed, dus je hebt allemaal poppetjes op taakjes gezet die in een systeem moeten passen. Dan wordt je dus 

een soort fabriek. Dan denk ik: ja, zeg dan dat we een workshopfabriek zijn! Prima, dan heb je allemaal bierflesjes, zet 

ze in een systeem, plannen en verkopen maar. Na drie jaar mogen ze weer weg en dan komt er weer een ander 

poppetje. Ja, maar zo werkt het hier toch niet? Of het werkt wel zo, maar dan moet je een duidelijke keuze maken 

daarin. Maar daar voel ik me minder prettig bij en die mensen zullen op dan ook op termijn weggaan. Het hinkt op twee 

gedachten, en nu helemaal met die nieuwe visie. Dan denk je ‘huh?’, we waren net zo georganiseerd en ik voelde me 

niet zo fijn in de richting van bierflesjes verkopen, gaan we ineens hele mooie projecten maken in de wijk. Dat hinkt op 

twee gedachten en iedereen heeft natuurlijk allang bedacht dat het systeem niet werkt in het nieuwe werken. Ik denk 

dat de clustermanagers dat echt wel zien, maar ik denk dat er ook managers zijn die daar anders over denken. 

  Ik was vroeger helemaal niet zo kritisch. En ik wilde echt alles doen. Ik was zo loyaal, maar dat had geen 

enkele zin. Het voelt alsof dat niet wordt gezien en beloond. Door verschuivingen in mijn team merkte ik dat ik af begon 

te drijven van mijn persoonlijke missie. Ik heb niet zo beeld van hiërarchie, wel van rollen. En zo was ons team ook. 

Natuurlijk heb je een manager, die heeft de rol van manager. En de rol van coördinator of de rol van docent. Zo stond ik 

in mijn werk, en dat veranderde ook. Inmiddels sta ik met meer zelfbehoud in mijn werk, maar ook met meer afstand. 

Mijn loyaliteit kost me straks nog de kop.  

 Kijk, ikzelf kom wel over die systemen heen. Maar voor iemand die nieuw is komt daar totaal niet overheen, 

dat hebben we in de praktijk kunnen zien met Reza. Ik doe mijn werk nu redelijk op routine, dus ik kan vrij makkelijk 

meedenken in ‘daar gaan we heen’. Wat kan ik daar al heen brengen? Ik heb overzicht, want we doen het al een tijdje 

zo. Maar iemand die nieuw is niet, die draait zich alleen maar vast in systemen. Negatief of positief, alles zit in dat 

systeem en heel detaillistisch: waar moet dat en waar gaat die ene euro heen. Je kan jezelf helemaal vastdraaien aan 

twee kanten. Tenzij je mensen aanneemt die heel goed met systemen kunnen werken. Maar dan vraag ik me af of je 

die koers wel kan varen. 
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Bijlage 5 

Het leven van een docent: rennen, hollen en vliegen 
“Opzij, opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats!”   

Ik ben altijd enthousiast. Eigenlijk sneller enthousiast dan dat ik sceptisch ben. Ik vind het spannend om met elkaar 

aan de slag te gaan. Vooraf denk ik niet: ‘heeft dit zin?’, ‘waar leidt het toe?’, ‘is dit wel een goed idee?’. Meestal ben ik 

meer enthousiast dan dat ik terughoudend ben. Ik ga ‘go with the flow’, ik houd van aanpakken. Ik ga altijd wel aan de 

gang en dan merk ik pas later of het werkt. Proefondervindelijk, zeg maar. Zeker bij zo’n instituut als SKVR, en zeker 

met kunst, dan moet je toch dingen kunnen uitproberen? Merken als Philips of Heineken, die proberen ook dingen uit, 

maar misschien gaat daar een langer traject aan vooraf, of meer denkwerk. Maar hier, met kunst, als docent weet je 

nooit zo goed wat wel en wat niet aanslaat. Ja, ik stap wel redelijk blanco in dingen. Laatst werd ik gevraagd voor een 

nieuw project met een zorginstelling. Dat is best wel nieuw voor SKVR. En toch merkte ik dat ik best huiverig was in het 

begin. Ik had daar nul komma nul ervaring mee. Want hoe ga je om met mensen die bijvoorbeeld autistisch zijn, of 

mensen met het syndroom van down? Wat hebben zij nodig? Wat werkt wel en wat niet? Verzin het maar. Maar 

misschien is dat ook wel mijn kracht: ik blijf bij mezelf, ik ben zoals ik ben. Ik wil op toegankelijke, al dan niet grappige 

wijze lesgeven. Het slaat op een of andere manier ook aan. Dus ik blijf het zo doen. Ik ga erin en ben altijd op zoek naar 

oplossingen.  

  In de afgelopen jaren, merk ik wel dat ik tegen dingen aanloop. Dat je steeds meer dingen zelf moet doen, 

doordat er steeds meer wordt bezuinigd. En alles moet in steeds minder tijd. Dat is al een tijdje aan de gang en vind ik 

echt heel lastig hoe daarmee om te gaan. Laatst hadden we een grote uitvoeringsavond. In ‘the good old days’, zonder 

als een ouwe lul te klinken, had je gewoon genoeg hulp. Toen dachten meer mensen met je mee, bijvoorbeeld over de 

posters of over de aankleding van de ruimten. En nu moet je steeds meer dingen zelf aanreiken. Als je drie maanden te 

laat bent met je vraag, dan mag je achteraan in de rij aansluiten. Destijds was dat makkelijker, onder andere met de 

ondersteuning van facilitaire diensten, dat was toen beter georganiseerd. Er kon gewoon meer. Had je 20 drumstellen 

nodig, dan besprak je dat, men kon er even over nadenken en vervolgens zette iedereen zijn schouders eronder. En nu 

krijg je vaak een mailtje terug met “Regel maar een paar leerlingen en ga zelf maar sjouwen, want wij doen het niet 

meer”. Binnen de vakgroep hebben we hier soms pittige discussies over. Want als het zo moet, dan doen we het toch 

gewoon niet meer? Dan organiseren we geen grote uitvoeringen meer. Je kan dus in een negatieve spiraal terecht 

komen, en dat maakt het soms wel lastig.  

  Anders dan vroeger moet ik nu dus steeds meer vooruit te kijken en heel goed te plannen om dingen voor 

elkaar te krijgen. Op die manier kan je vervelende situaties vermijden op het laatste moment. Bijvoorbeeld zo’n 

uitvoering. Die staat eigenlijk al minstens een half jaar van tevoren af. Je weet als docent dat ie gaat komen, dus ga je 

al in een vroeg stadium organiseren. Het eerste wat ik dan doe is het vastleggen van de ruimte of het podium dat ik op 

het oog heb. Dan stuur ik een mailtje naar afdeling Facilitair. Of eigenlijk naar Clarisse. Zij kijkt dan in het 

boekingssysteem. Als de ruimte er niet is, belt ze mij, of komt ze naar me toe. En dan regelen we onderling wat de 

meest geschikte beschikbare ruimte is. Maar bij SKVR is dat soms wel ingewikkeld hoor, want bij elk gebouw loopt dat 

anders. Bij het WMDC bijvoorbeeld wil Jantine dat de agenda centraal beheerd wordt. Je hebt daar met zoveel partijen 

te maken. Dus ik mail haar altijd de ruimtes die ik nodig heb, voor wanneer en het tijdstip. Vervolgens regel ik daar 

dingen direct met Klaas, de conciërge. Wij hebben een soort ‘gentleman’s agreement’: hij regelt conciërges om te 

sjouwen, die zetten de drums in de zaal en wij docenten zetten die dan vervolgens zelf goed op het podium neer. Met 

zo’n uitvoering moet er soms uit alle hoeken en gaten instrumenten komen. Dan geef ik door aan Klaas wat ik allemaal 

nodig heb, en dan zorgt hij voor transportopdrachten in het boekingssysteem. Dat stukje delegeerde ik altijd, maar nu, 

om hem meer te ontlasten ben ik bezig om dat systeem te leren kennen. Dan kan ik zelf dingen erin zetten en 

opdrachten uitzetten.    

  Vervolgens moet je denken aan communicatie. Je wil natuurlijk dat alle kinderen op die uitvoering zijn en met 

al hun ouders. En ik wil echt dat er zoveel mogelijk mensen komen. Het mag geen doorsnee uitvoerinkje zijn. Ik wil 

altijd het hoogst haalbare. Want, soms komt de directeur onverwachts ook ineens kijken of de manager. En dat idee 
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geeft druk. Het moet gewoon goed zijn. De communicatie regel ik vaak met de afdeling MarCom, met Vincent. Hij mailt 

me dan vooraf: “Geef tenminste een maand van de voren aan welke posters en flyers je wilt hebben”. Goed, dan maak 

ik een voorzet en stuur ik dat naar hem en dan gaat hij aan de slag met flyers en de posters. Ongeveer een maand voor 

de uitvoering mail ik de kinderen en hun ouders, dat die uitvoering eraan komt. Dan twee weken ervoor geef ik die flyer 

mee. Voor de uitvoering zorg ik altijd dat er een programmaatje is. Thuis op mijn computer heb ik niet die SKVR-

huisstijl, dus stuur ik dat programma door naar de secretaresse. Zij zet het in het juiste format en legt de brief in mijn 

postvak en dan print ik het uit en neem het mee naar de uitvoering.  

  Maar dit zijn gewoon de praktische zaken van de uitvoering. Want wij als docenten moeten ook de lesinhoud 

organiseren. Al in een vroeg stadium bedenk je welke liedjes de kinderen kunnen gaan spelen. Wat is geschikt en wat 

kunnen ze eigenlijk leren in 20 lessen? Zo kozen we bijvoorbeeld voor Queen, ‘we will rock you’. Het notenarrangement 

van dat liedje is niet zo moeilijk. Daarmee heb je een klassieker te pakken: de kinderen kennen het en de ouders ook. 

Daar kunnen we tijdens de uitvoering leuke dingen mee doen, bijvoorbeeld dat de zaal meeklapt. Dat soort dingen. Om 

energie in de zaal te krijgen. Na de uitvoering evalueren we met het team kort met elkaar, met de teammanager erbij. 

Dat gebeurt niet altijd. Maar ik geef toe, ik sla ook niet altijd alles op hoor. Want elk jaar is eigenlijk altijd anders, dat is 

afhankelijk van nieuwe leerlingen en dan gaat alles altijd weer anders.  

  Het docent-zijn is wel veranderd in de afgelopen jaren. Zoals jullie hier op kantoor zitten. Ik geloof dat 

iedereen keihard aan het werk is. En frictie zal ik het niet noemen, maar wij docenten geven wel zo’n zes a zeven uur 

les op een dag. En dan kom je gesloopt thuis, je hebt nog niet gegeten, en dan denk je: “Oei, ik moet die 20 mailtjes 

nog beantwoorden die vanaf kantoor verstuurd zijn”. Of ik moet nog nadenken over de inhoud van een project, of me 

verdiepen in die pilot, of plannen maken voor de conciërges. Ja, het is gewoon gekkenwerk soms. Ik moet oppassen dat 

ik niet telkens in de valkuil val van alleen maar werk, werk en nog eens werk. En dan zeggen ze thuis tegen je: “Goh, 

wanneer gaan we weer eens samen een goeie film kijken?” of iets in die trant. Dat is het gevaar van dit werk, zodra je 

in het creatieve terecht komt. Er is een presentatie, een open huis en nog een paar overleggen. Ik blijf maar nadenken 

over alles, ik word dan een soort snelkookpan vanbinnen. Ik ga dan checken bij de anderen of zij er ook zo over 

denken, of ze ook aan dat, dat en dat hebben gedacht. Het is ook een mind-set: je moet je zelf niet zo serieus nemen 

dan. Je probeert dan zaken vanuit een andere ooghoek te bekijken. Zo gaan de dingen hier.  

  En dan al die vergaderingen en die toegenomen ‘overleggetjes’. Ik heb het gevoel dat we binnen SKVR heel 

veel willen. We willen te veel en we moeten gierend ons best doen om te blijven bestaan. Met de nieuwe pilot proberen 

we steeds meer leerlingen op les te krijgen. En dan gaat daar weer een vergadering aan vooraf: hoe gaan we dat doen? 

Hoe gaan we het evalueren? ‘SKVR Leert’ is ook nog zoiets van deze tijd. Ieder bedrijf heeft zoiets, dus wij moeten dat 

ook doen. En dus gaat er weer een week van je zomervakantie af voor scholing. Allemaal dingen die je merkt als je al 

een aantal jaren meeloopt. De nieuwe garde gaat automatisch mee in zulke dingen. Het komt er allemaal maar bij, 

maar mijn salaris wordt niet meer. Ik krijg echt niet meer salaris ofzo. Maar ik moet wel meer werken, in de week meer 

werken, de vakanties worden korter, lichamelijk moet ik meer werken. Met je teammanager maak je jaartaak 

afspraken. Er staat 100 uur en die moeten ingevuld worden. Vervolgens ben je 10 maanden verder en dan durf je echt 

niet in je agenda te kijken: “Hé ik heb wel 20 overleggen gehad, twee keer SKVR Leert, meerdere vergaderingen met de 

vakgroep en zoveel keer zus en zo”. We rennen en hollen maar, maar dit teruggeven aan de leiding is lastig. Ik weet 

niet hoe andere docenten dat doen. Zo moet ik dat jaartaak gesprek nog voeren met mijn teammanager. Ik kreeg net 

een mailtje in de trein dat er nog plek is vlak voor de zomervakantie. In dat uurtje moet je praten over de plannen die je 

had en over nieuwe plannen. En dan hebben we het nog niet eens over de jaartaken. Dat gesprek moet dan nog 

plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt dat over de vakantie heen getrokken, maar dan barst het circus weer los. Je moet 

echt serieus je best doen om terug te kijken op het afgelopen jaar. Om samen met je teammanager de tijd te nemen 

om te kijken waar we van kunnen leren. In principe houd ik dit niet vol.  

  De laatste tijd zijn we steeds meer onder schooltijd les gaan geven. Het grootste gedeelte van mijn baan is nu 

binnen schooltijd. Dus wat gebeurt er: in de ochtend ben je op school tot een uur of 12 of half 1, dan is er even niets, 

want alles is uit elkaar getrokken en ga je je in de middag vanaf een uur of 16:00 uur nog eens 3 uur lesgeven in een 

van de lesgebouwen. Het wordt steeds zwaarder voor docenten. De dagen worden langer en langer, en dan ga je er 

dingen inproppen. Bijvoorbeeld een overleg ertussen plannen of een les voorbereiden. Die overleggen zijn ook moeilijk. 
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Vroeger konden we prima een ochtend met elkaar vinden, want iedereen kon. Maar nu is iedereen versnipperd, het 

vliegt alle kanten op. Hierdoor heb ik bijna geen contact meer met mijn collega’s. Een beetje via de mail, maar de een 

heeft wel zin om te antwoorden, en de ander weer niet. Ik denk dat de saamhorigheid wel minder is geworden, ook 

doordat het aandeel van mensen in vaste dienst kleiner is geworden en het aandeel freelancers alleen maar groter. En 

die moeten ook overleven. Dus die vliegen van het ene baantje naar het andere. In de kunst hebben ze allemaal kleine 

baantjes. Dus zij kunnen ook niet over van alles nadenken. Als een drumstel kapot is, dan denkt de ene “Met mij de 

zondvloed, want ik zit die andere zes dagen toch ergens anders te werken”. Terwijl een ander denkt “Dat moet 

gerepareerd worden, want ik zit hier morgen weer”. Dat maakt het onpersoonlijker. De contacten worden wat minder. 

Het is een beetje ieder voor zich. Vind ik jammer.  

  Regelmatig begin ik erover bij mijn teammanager, eigenlijk ieder jaar wel. Om mensen met een ieniemienie 

aanstelling hier, te bedanken met een goeie fles wijn en die uren aan anderen te geven. Ik heb het gevoel dat ze daar 

echt hun best niet voor doen. Ik heb daar laatst een pittige mail over gestuurd aan de manager. Dat ging over mezelf. 

Ja, we zitten in een woelige wereld, maar je moet gewoon stevige besluiten kunnen nemen. Ik heb hier een 

deeltijdbaan, en ik zou best meer willen werken. Ik houd van mijn werk, en ik vind dit een prettig bedrijf en ik heb 

plezier in mijn werk. Ik vind dat ik heel veel kan betekenen voor de kinderen en in Rotterdam en de scholen. Ik heb er 

best veel lol in. En zo zijn er meer collega’s. En als er nou werk is, ook al is het op projectbasis en ze geven mij niet 

meer uren, want “dat kan niet, dan zitten we aan vast aan jou en als we je dan ontslaan”… Moeilijk, moeilijk. En 

tegelijkertijd zie ik dat er vrachtwagens freelancers worden ingereden. Hoe kan dat nou! De manager liet me weten dat 

hij mijn mail goed vond. Gaf me gelijk en hij ging erover nadenken. Verder heb ik nog niets gehoord. Maar ik denk niet 

dat er iets gaat gebeuren. Want ik weet ook dat we met z’n allen met handen en voeten gebonden zijn. De 

mogelijkheden zijn gewoon minimaal. Moeilijk om te zeggen waar het aan ligt. Ik wil ook geen domme dingen zeggen… 

  Ik merk wel dat er meer bewustzijn is gekomen. Hiervoor waren er docenten die onder hun uren zaten, en 

daar werd helemaal niet naar gekeken. Er als er dan geen leerlingen waren, hadden ze geluk. Ik vind van niet. Vroeger 

was het wel een beetje een ‘geitenwollensokkenbende’ hier bij SKVR. Het liep allemaal niet zo hard. Soms roep ik 

tegen collega’s “denk jij ook eens mee man!”. Als er iemand was die onder de uren zat, dan was geen initiatief om 

dingen anders te doen. Er is meer bewustwording van subsidiegeld, dat het nu beter wordt besteed. SKVR is geen 

bedrijf, je koopt hier geen pakje zeep. Je werkt met mensen, en dat wordt nog weleens gemist. Het is belangrijk dat je 

naar je klanten toe heel direct bent. Hier heb je een klantenservice, net als bij de Bijenkorf. Klanten bellen naar 

kantoor, en vervolgens krijg ik een sms of wordt door de klantenservice gebeld, om vervolgens die cursist weer te 

bellen indien nodig. Maar eigenlijk zou de klant direct met de docent moeten bellen. Pats, gelijk door. Waarom eerst 

drie mensen ertussen? Dat kan veel beter. Docenten moeten in dat opzicht veel meer verantwoordelijkheid krijgen. 

Sommigen vinden het prettig als er dingen voor ze wordt geregeld. Maar dat is gewoon gemakzucht.     

  Ik merk ook dat er altijd een groot verschil zit in wat gezegd wordt, in de theorie en hoe het vaak ook anders 

gaat. Dat zijn dubbele agenda’s. Politieke verkooppraatjes versus realiteit. Je moet wel voorzichtig zijn om zulke dingen 

op de werkvloer te roepen. Ik wil geen stemming maken. En dan heb je altijd nog de klagers. Zoals ik zei ben ik altijd in 

voor nieuwe projecten, maar daar moet je verdorie keihard voor werken! Iedereen heeft zo zijn taak. En als die gasten 

hun best niet doen, dan krijgt de baas op zijn flikker. Ik zou willen dat hij eens vaker langskwam. Hier kan je veel beter 

plannen maken dan daar. Ik heb zijn functie nooit geambieerd, ik ben een gewone jongen. Ik ga het beste met de 

conciërges, beetje mannenpraat enzo. Ik ben niet iemand die tijdens een personeelsbijeenkomst mijn vinger opsteek. 

Daar kan ik helemaal niets mee. Ik ben iemand van de werkvloer. Ik zie alles en ben goed met details. Maar ik denk dat 

een organisatie als deze meer gebaat is bij…dat politieke praatje hebben we nu wel gehad. Daar is te lang op 

doorgekletst. Op een gegeven moment ben ik daar klaar mee, en dan hop, gaan.  

  Ondanks alles werk ik hier nog met evenveel plezier. Ook omdat er dingen ontstaan. Zo’n project met die 

zorginstelling is er dan ineens. En vooral dat je dan wekenlang aan het werk bent. Soms heb je even geen zin, want dan 

denk ik “Ik kan die mensen toch niets meer leren. En als ik ze iets wil leren, moeten ze apart op les bij mij”, dat soort 

frustraties. Maar het gekke van muziek maken is, en als je het ook zelf maakt, dat dan het concert er uiteindelijk is, er 

een adrenaline kick vrijkomt. “Wow, kijk eens wat wij gedaan hebben!”, en dan vergeet je wat eraan vooraf is gegaan. 

Het krijgt dan een plekje ofzo. 
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Bijlage 6  

Oriëntaties en vormen van organiseren cf. Van Dinten & Schouten 

De zelfreferentiele oriëntatie 

Je gaat uit van jezelf, bij alles. Je bent uniek. Jij bepaalt zelf wat je van je leven maakt. In taal komt de ik-

vorm veel voor. Je praat in directe bewoordingen: over wat je wilt, wat je vindt. In organisaties is 

‘construeren & macht’ de zelfreferentiële vorm van organiseren. Er is weinig discussie, alles is gericht op 

het realiseren – maken – van het doel. Initiatieven kunnen snel gerealiseerd worden. Win-win, bonussen en 

optieregelingen zijn gebruikelijk. Als iedereen in de samenleving zelfreferentieel is: mensen voelen zich 

individu, zijn weinig geneigd tot inschikken, volgen ieder hun eigen lijn. Geld en macht zijn belangrijke 

middelen om je zin te krijgen, om jezelf met anderen te vergelijken en om te zien of je succesvol bent.  

 

De sociale oriëntatie  

Wat je voor anderen betekent, drijft je. Je voelt je lid van de groep. Aardig gevonden worden is cruciaal. Lid 

zijn van verschillende sociale groepen levert loyaliteitsconflicten op. Woorden zijn een manier om met 

anderen in contact te komen, de inhoud is ondergeschikt. Je praat vaak in termen van ‘wij’. En ‘wat goed' of 

'niet goed’ is. In organisaties is ‘normeren & sociale samenhang’ de sociale vorm van organiseren. 

Harmonie in de groep is belangrijker dan resultaten. Opbrengsten worden gedeeld, sterkeren helpen 

zwakkeren. Als iedereen in de samenleving sociaal is helpen mensen elkaar. Rituelen worden gevierd en 

gekoesterd. Rangen en standen zijn maatlat voor het respect dat je krijgt. 

De rationele oriëntatie  

Zoeken naar oorzakelijke verbanden, willen begrijpen ‘hoe dingen in elkaar zitten’. Je maakt ordeningen, 

modellen en ontleent daaraan zekerheid en voorspellingen. In taal hoor je definities en oorzakelijkheid (dit 

betekent dat, dit komt door dat). Objectiviteit wordt nagestreefd. In organisaties heet de rationele vorm van 

organiseren: ‘rationaliseren & overtuigen’. Men probeert een organisatieconcept zo zuiver mogelijk tot 

realisatie te brengen. Daarover wordt voortdurend gediscussieerd: om het te verbeteren en om er gedeeld 

begrip over te ontwikkelen. Emoties worden zoveel mogelijk vermeden. Redelijkheid en billijkheid staan 

hoog in het vaandel. In een samenleving waarin iedereen rationeel is wordt gezocht naar één waarheid. 

Denken voert de boventoon.  

De open oriëntatie  

Leven is voortdurende beweging. Geen moment is hetzelfde. Alles en iedereen staat met elkaar in 

wisselwerking. Van je eigen aanwezigheid en die van anderen ervaar je de invloed in de omgeving. Verhalen 

vertellen (en toen, en toen), beelden tonen, zijn gebruikelijke vormen van communiceren. Stilte kan 

betekenisvol zijn. In ‘organisaties’ heerst ‘stavolutie & gevoel voor realiteit’ als vorm van organiseren. 

Patroonherkenning is de spil. Veranderingen gaan net zo snel als mensen en de omgeving zich 

ontwikkelen. De vormen die ontstaan worden als betekenisvol geaccepteerd: blijkbaar passen die bij de 

omstandigheden. Als iedereen een open oriëntatie heeft, zie je dat variëteit gevierd wordt. Mensen bieden 

aan, tasten af, nemen waar. Alles doet ertoe. 

 

Bron: Stichting Sezen. Herkennen van betekenis bij organiseren, 2010 
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In onze nieuwe koers 17-20 staat het meedoen aan kunst voor de jonge doelgroepen in Rotterdam centraal. 

Hierbij focussen we ons op kinderen en jongeren in de Rotterdamse wijken die laag scoren op de sociale 

index. Het buitenschools aanbod dat we hiervoor ontwikkelen noemen we .  

 

De naam  is niet nieuw. Nu al organiseren we op kleine schaal succesvolle wijkactiviteiten. 

Deze activiteiten voorzien in artistieke én sociale behoeftes en zijn bedoeld voor alle Rotterdammers die niet 

vanzelfsprekend met kunsteducatie in contact komen. We ontwikkelen deze programma’s samen met sociale 

partners in de wijken en we bieden ze kosteloos of tegen lage tarieven aan. Fondsen en overheden co-

financieren een deel van de activiteiten vanwege het maatschappelijke doel. 

 

Deze maand staat onze communicatie in het teken van . Hoewel de naam anders doet 

vermoeden, is SKVR Dichtbij voor sommige collega’s soms nog ver weg. Daarom spraken wij met 

verschillende collega’s die elke dag bezig zijn met SKVR Dichtbij en blikken we met hen vooruit op het 

Cultuurplan 2017-2020. In deze nieuwsbrief enkele van deze verhalen.  

Laat je inspireren!  

 

directeur 
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Door: Kim Ketting (stagiair MarCom), Mark Meesters (MarCom) & Demelza Wener (directiesecretaris) 

Met hun werkzaamheden in de cultuurwerkplaatsen zijn Marieke Stein 

(programmamanager SKVR Dichtbij) en Evita de Roode (coördinator Theater en 

projectleider cultuurwerkplaats) als geen ander bekend met SKVR Dichtbij. Met de nieuwe 

koers in het vizier, is er volgens Marieke nog een flinke slag te maken om deze te realiseren. 

We willen in 2020 maar liefst 10.000 kinderen bereikt hebben met ons wijkprogramma. “Ik 

nodig iedereen uit om mee te denken: wat betekent de nieuwe koers voor jouw 

werkzaamheden?” 

 

Binnenkort gaat Marieke op tournee, niet langs Nederlandse theaters maar 

door de kantoortuin. Ze vindt het belangrijk dat verhalen van en over SKVR 

Dichtbij worden gedeeld, want mede daarop is de nieuwe koers bepaald. 

“Dichtbij is alles wat we wijkgericht en maatschappelijk doen. Ook Make 

You Move, de SKVR Brassbandschool en de SKVR Wijkmuziekschool 

bijvoorbeeld. Dit zijn activiteiten die binnen de disciplines zijn ontwikkeld, 

nog voordat SKVR Dichtbij er was, maar nu ook hieronder geschaard 

worden. Het is één verhaal.” De belangrijkste uitdaging van de nieuwe 

koers zit hem volgens Marieke in de manier van werken. “Iedereen moet 

meer naar buiten. We zitten nu in het patroon van het systeem, maar straks 

zitten we meer in de context en dichtbij de doelgroep.” 

 

In de cultuurwerkplaatsen in Hillesluis en Afrikaanderwijk werken we al op die manier. Een heel belangrijk 

deel van het werk vindt plaats voordat het programma er is. “Daar begin je niet mee. Je gaat eerst de wijk in. 

Kijken wie daar zijn, wat daar de behoefte is. Je kunt de mensen in de wijk in plaats van ‘doelgroep’ ook zien 

als brongroep: de bron voor je activiteiten is de noodzaak van de wijk. Als je de wijk ingaat moet je open 

staan voor de wensen en kansen in de wijk, dat kan per wijk namelijk heel erg 

verschillen. Je vormt je naar de context.” 

Als Evita wordt gevraagd wat het werk voor haar zo leuk maakt, verschijnt er 

een glimlach op haar gezicht. Ze vertelt over een jongen die, voordat hij naar 

de moskee gaat, met veel plezier meedoet aan een theater en voetbal-project. 

En trots zijn nieuwe schoenen laat zien die hij speciaal voor de lessen van zijn 

vader heeft gekregen. “Ons succes meten we nu aan ons bereik. Dat moeten 

we misschien gaan loslaten. Dingen leren, blij zijn dat een groepje jongens 

dat van huis uit helemaal niet met kunst in aanraking komt, een week later 

weer bij de training verschijnt, dat is ook succes en van grote waarde.”   

Foto Marieke Stein door Rinie Bleeker  

Foto Evita door 500 Watt  
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Door: Kim Ketting (stagiair MarCom), Mark Meesters (MarCom) & Demelza Wener (directiesecretaris) 

SKVR stagiaires Liss Spinardi en Corinne Lodder houden zich sinds februari bezig met 

doelgroepenonderzoek voor het cluster Beeld & Taal. Ze onderzoeken wat aansluit bij 

jongeren en welke variabelen een rol spelen bij het kunnen uitvoeren van actieve 

kunstbeoefening. Het onderzoek maakt deel uit van hun afstudeeropdracht voor de studies 

Communicatie (Hogeschool Rotterdam) en Algemene Cultuurwetenschappen (Erasmus 

Universiteit). In juni delen zij hun bevindingen door middel van een rapport.  

“De vraag die wij stelden: hoe kan SKVR jongeren uit vooral laag sociaal economische wijken aantrekken en 

wat hebben zij nodig om geïnteresseerd te raken in SKVR?” Daarover hielden Liss en Corinne duo-

interviews. Via DOCK kwamen ze in contact met jongeren uit de wijk Crooswijk. “De interviews namen we af 

in het wijkgebouw, dat zorgde voor een goede start. Dat geldt niet alleen voor onze interviews, maar straks 

ook voor de projecten van SKVR. Met een map onder je arm de wijk instappen en de jongeren de les lezen, 

werkt niet. Werk samen met een partner die al in de wijk zit, dat maakt je zichtbaar en zo kom je dichterbij 

de doelgroep.” 

Nu de interviews zijn afgerond, beginnen Liss en Corinne met het analyseren van de onderzoeksresultaten. 

Eind juni leveren zij hun bevindingen op in een rapport. Wat al duidelijk werd, is dat de doelgroep vooral 

heel nieuwsgierig is. “Alle jongeren gaven aan te willen komen als er iets in de wijk wordt georganiseerd.” Of 

ze daarna ook blijven en de cursus of activiteiten echt gaan volgen, is niet per se afhankelijk van afstand, tijd 

of de mening van vrienden. Wat wèl meespeelt is het nut van de cursus. “Ze willen er echt iets van leren en 

het liefst willen ze aan het eind van de rit kunnen aantonen dat ze iets hebben gevolgd, iets hebben geleerd 

en dat goed hebben afgerond. Bijvoorbeeld met een certificaat.”

Liss en Corinne waren van te voren een beetje sceptisch over het voeren van de gesprekken met de jongeren. 

Corinne bedacht zich hoe zij zelf als puber was en kreeg daardoor iets minder zin in de interviews. Liss was 

bang dat ze de jongeren vanwege de straattaal niet kon verstaan. Deze vooroordelen konden ze al gauw opzij 

schuiven. Sterker nog, ze vinden nu dat het juist heel belangrijk èn leuk is om met de doelgroep in gesprek te 

gaan. “Na een uurtje werden wij echt onderdeel van hun kringetje en waren de jongeren heel geïnteresseerd 

in ons en het onderwerp. Overigens hoorden we totaal geen straattaal...”  

 

 

 

 

 

 

Liss Spinardi 
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Door: Kim Ketting (stagiair MarCom), Mark Meesters (MarCom) & Demelza Wener (directiesecretaris) 

“Kijk, ik zit er helemaal in. Ik ben er klaar voor.” Dorinda Dijs (docent Dans & 

buurtsportcoach SKVR Dans) is met Make You Move en haar werk in de cultuurwerkplaats 

Hillesluis elke dag bezig met SKVR Dichtbij en daardoor ook met de nieuwe koers van SKVR. 

“Ik kan mij voorstellen dat er collega’s zijn die denken ‘anders, nieuw of eng’. Maar we 

kunnen met deze koers zoveel toffe en impactrijke dingen realiseren. Laten we vooral de 

kansen zien!” 

“Met Make You Move zetten we dans in ter 

bevordering van een gezonde levensstijl. 

Via scholen bereiken we kinderen en 

jongeren van 10 t/m 18 jaar. Tijdens de 

gymles geven we een clinic en wie dat leuk 

vindt, kan doorstromen naar de Make You 

Move-lessen. Die vinden plaats op school, 

maar buiten schooltijd. Sinds dit seizoen 

werken we samen met Rotterdam Sport 

Support aan een soortgelijk project, 

Challenge010. Voor alle dansleerlingen 

sluiten we het jaar af met een wedstrijd, dat 

is voor iedereen een heel groot feest.” 

  

Samenwerken en een plek innemen in de wijk is volgens Dorinda cruciaal. “We moeten in de wijk zijn, 

zichtbaar, veel en lang. Je geeft niet slechts een uur les en dan vertrek je weer. Je bent contactpersoon, 

aanspreekbaar en je kent de buurt.” Er moet in kaart gebracht worden welke personen hiervoor geschikt zijn 

en dat ook willen. Dat hoeft niet perse via de bekende weg met vooraf uitgedachte (docenten)profielen. “We 

moeten het gewoon doen. En laat de mensen die dit graag willen, mee ontwikkelen.” 

  

Iets waar Dorinda in de wijken tegenaan loopt, is onder meer de betalingen van het cursusgeld. “Het eerste 

jaar werd er bij Challenge010 cash betaald, dat ging wel aardig. Maar het jaar daarop ging het digitaal en 

hadden we wel tachtig wanbetalers. Die staan zo geregistreerd in ons systeem en kunnen daardoor geen 

klant meer worden. Als we dichterbij de klant willen komen, moet het systeem flexibeler worden. Daar 

hebben we nog een slag in te slaan. Ook denk ik veel na over het verantwoorden van het bereik. Een leuk 

voorbeeld is TOS  (Thuis Op Straat), daar werken ze met digitale logboeken. Per bijeenkomst houden de 

medewerkers bij hoeveel kinderen en ouders er waren. Een foto maken en uploaden, kort verslag erbij en 

het ligt allemaal vast. Dat zijn voorbeelden waar we wat aan hebben.” 

 

In de wijk zitten, maar ook mobiel en flexibel zijn, kunstzinnige activiteiten ontwikkelen die zo passend 

mogelijk zijn bij de doelgroep, op allerlei vlakken. Dat is de kant die SKVR op moet, aldus Dorinda. “Ik hoop 

echt dat het gaat lukken, dat het met de aangevraagde subsidie goed komt zodat we het nieuwe cultuurplan 

kunnen gaan uitvoeren. Want ik heb er heel erg veel zin in.” 
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Door: Kim Ketting (stagiair MarCom), Mark Meesters (MarCom) & Demelza Wener (directiesecretaris) 

Jacco Boganen, Henk Peterse, Ynke van der Wagt en Sigrid Heijdra vormen het team van de 

eerste Speel Mee! pilot. We vragen hen naar hun ervaringen van de lessen in grotere groepen 

en het samenwerken in een team.  

In september 2015 ging de eerste Speel Mee! pilot van start. Aan de Dalweg, waar Jacco en Henk al lang 

lesgeven, vormden vier docenten een nieuw team. “Je kunt een orkestje op twee manieren vormen. Je kunt 

de leerlingen individueel naar een niveau brengen en dan met elkaar een orkestje vormen, maar je kunt ook 

de contouren uitzetten, een basis hebben en de rest inkleuren. Dat laatste doen we bij Speel Mee!” 

 

 

Ze begonnen het seizoen met twintig leerlingen. Op dit moment komen er wekelijks bijna 28 jonge 

muzikanten naar het orkest toe. Speelplezier is het ultieme doel, maar naast het plezier en de muzikaliteit 

leren de kinderen ook veel sociale vaardigheden. Zo moeten de leerlingen op elkaar wachten, naar elkaar 

luisteren en heerst er een gezonde vorm van sociale cohesie in de groep. “Wie een week overslaat, wordt in 

de les daarop direct door de medeleerlingen gevraagd naar de reden van afwezigheid”, licht Ynke toe. 

 

“Speel Mee! vergt veel meer skills van je”, 

antwoordt Henk op de vraag wat deze vorm 

van lesgeven van je vraagt als docent. 

“Creativiteit en flexibiliteit. Het is meer dan 

alleen een uur lesgeven en wachten op de 

volgende.”  Hoe een team wordt 

samengesteld is ook heel belangrijk. “Het is 

onmogelijk dat iedereen alle competenties 

bezit. We zijn een echt team, we vullen 

elkaar aan. Sigrid heeft de meeste ervaring 

in het individueel lesgeven en is bijvoorbeeld 

theoretisch heel sterk, terwijl wij drieën 

gewend zijn om voor een grote groep te staan.” Belangrijk is dat iedereen doet waar hij goed in is.  

 

“Een van de doelen van de pilot Speel Mee! is om te kijken of dit een manier is om alle Rotterdamse 

kinderen een kans te geven op muziekles. Door deze lesvorm in grotere groepen en in de buurt van de 

kinderen aan te bieden, maak je het toegankelijk voor alle lagen in de wijk.” 

 

“Je aanpassen aan de doelgroep en inleven in hun belevingswereld is bij een project als Speel Mee! heel 

belangrijk”, vertelt Jacco. “Kinderen willen tegenwoordig sneller resultaat. Met Speel Mee! hebben we het 

niet altijd over A Majeur-akkoorden, maar zeggen we ‘doe mee’ of ‘doe dit na’. Het is hartstikke gaaf om te 

zien dat er dan na een half uur repeteren al serieus muziek klinkt.”   

Foto’s van de pilot Speel Mee! @Dalweg kan je hier bekijken.  

 

https://www.flickr.com/photos/skvr/23385670672/in/album-72157661911134686
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Door: Sjoerd van Lee, coördinator Brassbandschool  

Zaterdag 9 april jl. kreeg de Brassbandschool bezoek van Willie Wartaal - van de Jeugd van Tegenwoordig - 

voor zijn programma Weekend met Willie van de NPO-VPRO. Willie Wartaal is gek op het weekend, omdat 

je dan lekker kan doen wat je leuk vindt. Samen met onze drum-leerling Jesstin Bernadina speelde hij mee 

in de Brassband en ontdekte zo alle geheimen van het drummen.  

Kijk hier de aflevering terug!  

 

 

 

 

 

 

 

 
Door Demelza Wener, directiesecretaris 

Het SKVR vakantierooster stellen we jaarlijks vast. Voor het maken ervan maken we gebruik van de 

FOKOR-regeling1 die zich weer baseert op het advies van het ministerie van OCW. De uitgangspunten in de 

SKVR vraagbaak (november 2013) zijn verder leidend voor het opstellen van het rooster.  

Half februari stelde het MT dit rooster vast en is het ter instemming voorgelegd aan de OR. Na aanpassing 

van de verplichte verlofdagen op verzoek van de OR stemden zij in met het rooster en is deze nu helemaal 

definitief. Enkele relevante noties in het SKVR vakantierooster 2016-2017:   

 Er zijn twee verplichte verlofdagen vastgesteld: vrijdag 28 april 2017 (de dag na Koningsdag) en 

vrijdag 26 mei 2017  (de dag na Hemelvaart).  

 

 SKVR Leert is ingeroosterd in de tweede week van de meivakantie 2017: op dinsdag 2 mei en 

woensdag 3 mei (onder voorbehoud van de evaluatie).  

Het vakantierooster is meegestuurd als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het rooster staat ook op de gedeelde 

schijf van SKVR in de map ALGEMEEN. Heb je nog vragen, stel deze dan aan je direct leidinggevende.  

                                                                 

1 Federatie van Onderwijskoepels en Openbaar Onderwijs Rotterdam. Vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor 
primair- en voortgezet onderwijs  

https://we.tl/IThNe1u0O4
file://skvrfs01/gedeeld/ALGEMEEN/Directiesecretariaat/Planning%20en%20Control/Vakantierooster%20SKVR/Vakantierooster%20SKVR%202016-2017.xlsx
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Door Nienke Binnendijk, projectmedewerker Support Fons  

Swingend gingen ze zondag over de finish, de Lopers voor Fons. Samen haalden zij bijna € 8.000,- op voor 

Support Fons, het goede doel van SKVR. Van dat bedrag worden meer dan 30 instrumenten aangeschaft. 

 

Vijfentwintig lopers renden op 10 april over het zonovergoten parcours van de Rotterdamse marathon met 

twee doelen in hun achterhoofd. Naast het behalen van de finish op de Coolsingel was er nog een tweede 

doel waar zij zich de afgelopen weken mee bezig hielden: geld inzamelen voor Support Fons. Dit jaar deden 

er voornamelijk bedrijventeams mee, zoals architectenbureau De Zwarte Hond en parttime master 

bedrijfskunde studenten van de Rotterdam School of Management.  

De dag begon al vroeg op de hoofdlocatie van SKVR, waar de startnummers werden uitgedeeld en 

opgespeld. Na een peptalk en een tipje van de sluier over het ingezamelde bedrag, vertrokken de lopers extra 

gemotiveerd naar het startpunt aan de Blaak. De zon gaf deze bijzondere dag extra glans en de Lopers voor 

Fons hebben stuk voor stuk een fantastische prestatie geleverd. 

 

Tot het Lopen voor Fons-team konden dit jaar zestien kwart marathonlopers worden gerekend, acht lopers 

liepen 42,195 kilometer in estafette-vorm en één sportieveling ging voor de ultieme prestatie en liep de hele 

marathon. 

Voor de actie Lopen voor Fons riepen de lopers hun vrienden, familie en collega's op hen te sponsoren. De 

opbrengsten gaan volledig naar de aanschaf van muziekinstrumenten voor het muziekeducatieprogramma 

Ieder Kind een Instrument en de Wijkmuziekscholen. Met deze programma’s wil SKVR ieder Rotterdams 

kind in aanraking brengen met muziekles, ook kinderen uit families voor wie muziekles minder 

vanzelfsprekend is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hester Blankestijn 
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Door: Mart Bechtold, coördinator Beeldende Kunst, Mode & Design 

Soms hebben kinderen het in hun leven moelijker dan leeftijdgenootjes. Dit kan zijn omdat ze op school 

buiten de boot vallen, omdat er problemen thuis zijn of omdat ze door andere omstandigheden wel wat 

extra aandacht kunnen gebruiken. Door die omstandigheden komen ze dan in het vizier van een wijkteam. 

Rotterdam telt 42 wijkteams die bestaan uit professionals die samen de zorg rondom een kind en zijn/haar 

omgeving organiseren. Samen overleggen ze wat goed zou zijn voor het kind of de jongere. Vaak worden 

deze kinderen doorverwezen naar een sportclub, omdat het natuurlijk altijd goed is om fysiek bezig te zijn.  

 

Voor een aantal kinderen is sport niet 

de juiste uitlaatklep en kan kunst en 

cultuur die rol vervullen. SKVR zet 

onder de naam "Rugzak vol Talent" 

talentenclubs op voor deze kinderen. 

Er zijn al gesprekken geweest met 

diverse wijkteams die de plannen 

positief ontvangen. Inmiddels is er een 

talentenclub gestart in de 

Afrikaanderwijk en start er na de 

meivakantie een in Bospolder-

Tussendijke. Het bijzondere is dat 

ouders ook mee mogen doen zodat ze 

het talent van hun kind kunnen zien. 

De kinderen maken een eindproduct gemaakt dat zij in de wijk presenteren. Zo laten kinderen zich zien aan 

de eigen buurt. Het kan gaan om een muurschildering een tentoonstelling of bijvoorbeeld een muziek- en 

dansstuk. De inbreng van de talenten is hierbij heel belangrijk. Het Jeugdcultuurfonds heeft aangegeven 

hier graag aan mee te werken en we zijn bezig om externe subsidies aan te vragen.  

 

  

Heb je vragen over deze talentenclubs of het fenomeen wijkteam of heb je kinderen die hier wellicht aan 

deel zouden kunnen nemen laat het me dan weten zodat ik een inventarisatie kan maken over de behoefte. 

Stuur je mail aan m.bechtold@skvr.nl 

 

 
Door: Morad El Mahi, medewerker ICT  

SKVR heeft een primeur! In samenwerking met het bedrijf Pulse Secure gaat SKVR nieuwe manieren van 

werken introduceren op gebied van ‘mobile workspace’ en BYOD (Bring Your Own Device). Een primeur, 

want SKVR is het eerste kunsteducatie centrum waar Pulse Secure mee gaat samenwerken. Èn SKVR zal als 

eerste in de sector gebruik maken van deze toepassingen. Deze zijn tot op heden alleen nog gebruikt in het 

bedrijfsleven. Een mooie win-win situatie dus.  

 

Maar wat betekent het? Allereerst: toegang krijgen tot het netwerk wordt mogelijk vanaf elk apparaat en 

met elk besturingssysteem. Dus of je nu een Mac Apple hebt of werkt met Windows, een Ipad gebruikt of 

laptop, alle apparaten zullen toegang geven tot het netwerk van SKVR. Daarnaast betekent dit dat 

thuiswerken of werken op andere locaties dan SKVR ook makkelijker wordt. De tokons zullen we vervangen 

mailto:m.bechtold@skvr.nl
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met een andere manier van inloggen, denk bijvoorbeeld aan een SMS die je mobiel ontvangt.  

Deze verandering past bij de voorgenomen koers van SKVR voor de periode 2017-2020 waarin het werken 

in de wijken meer nadruk krijgt. SKVR wil meer contextgedreven werken en zich letterlijk dichtbij de 

beoogde doelgroepen bevinden. Deze nieuwe IT toepassingen zijn hier faciliterend aan. Voor de 

zomervakantie wordt dit gerealiseerd.  

Deze nieuwe IT beweging staat in relatie met de visievorming op gebied van het beheren en delen van 

documenten, foto’s en video’s. De implementatie van Office 365 zal het meer flexibel werken ondersteunen 

en vergemakkelijken. Voorwaarde is wel dat we met elkaar goede spelregels afspreken waar we wat opslaan, 

welke naamgeving we hanteren en dat we een beheersproces afspreken. Streven is om dit plan voor de 

zomer gereed te hebben en het najaar te benutten voor de implementatie.  

Om alvast een idee te krijgen wat mobile workspace inhoudt, bekijk dan deze demo. 

 

Wil je meer informatie of heb je ideeën hierover die je kwijt wilt, neem dan contact op met Morad via 

m.el.mahi@skvr.nl.  

 

 
Door Alida Busi, secretaris Ondernemingsraad 

De OR heeft de afgelopen maanden enkele overleggen met Ariëtte gehad, waaronder een  

overlegvergadering op 12 april jl. Hierin is de OR geïnformeerd over de gesprekken van de directie met de 

vakbonden over de CAO overgang en over de nieuwe wetgeving rondom ZZP’ers. 

 

Ariëtte heeft ons ook geïnformeerd over de stand van zaken omtrent het nieuwe Cultuurplan en de 

reorganisatie van de disciplines. Medio mei zal er een vervolggesprek over deze onderwerpen plaatsvinden, 

waarbij we nader ingaan op de onderwerpen waarop de OR in de komende periode advies of instemming 

moet verlenen. Om deze ingewikkelde materie zo goed mogelijk te kunnen behandelen, zal de OR zich 

hierbij laten bijstaan door een adviseur van SBI Formaat. We hebben van Marcel een toelichting op het 

(financiële) jaarverslag 2015 gekregen. 

De OR heeft ingestemd met de vakantieregeling 2016-2017, waarbij er twee verplichte vrije dagen zijn, 

namelijk de dag na Koningsdag en de dag na Hemelvaartsdag.  

De OR heeft gevraagd naar de stand van zaken omtrent de invoering NAV. Aangegeven is dat de 

implementatie in de zomer afgerond wordt. Na de zomer zal de OR een eindverslag ontvangen en 

bespreken. 

Wij blijven graag in gesprek met onze achterban. Wil je iets met ons delen, of heb je een vraag: kom langs op 

het inloopspreekuur. Elke tweede dinsdag van 12 tot 13:00 uur in Rotterdam Building. Of stuur een mail 

aan or@skvr.nl. 

 

De volgende overlegvergadering met Ariëtte staat gepland op 7 juni 2016. 

Op 21 juni zal de OR met (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht spreken. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFVl1to3I74&ebc=ANyPxKpkwwsJoeZ96n0YW6-xGtg_V74Ao2zxW35V-8IGRNi20zysKHc9vjm1ZlbSQjvh9rrkCLfYigRkqAiCl3esCwRpdxbqqw
mailto:m.el.mahi@skvr.nl
mailto:or@skvr.nl
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Door: Marieke Stein, programmamanager SKVR Dichtbij  

De afgelopen tijd heb ik foto’s gemaakt van collega’s van SKVR in de kantoortuin die nagenoeg hetzelfde aan 

hadden. Het is zo’n vrolijk makende serie geworden dat we de foto’s graag met jullie delen.  
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Door: Demelza Wener, directiesecretaris 

Op 12 april jl. keurde het college van B&W de benoeming van Johan Wakkie als nieuw lid van onze Raad van 

Toezicht (RvT) goed. De leden zijn zeer blij met zijn RvT lidmaatschap omdat dhr. Wakkie achtergrond 

heeft in de sport en vanuit huis affectie heeft met muziek. Zo vervult hij nu het voorzitterschap in een 

Nederlands Blazersensemble. Dhr. Wakki staat voor verbindingen leggen op de terreinen die steeds door 

Prof. Scherder worden genoemd als basis voor een goede ontwikkeling van kinderen (denken, sport, gezond 

eten en cultuur). Voorts is dhr. Wakkie trekker van een landelijke werkgroep die verbindingen legt tussen 

sport en cultuur.  

 

De RvT nam afscheid van Karin Schrederhof als voorzitter omdat haar maximale zittingstermijn van 8 jaar 

erop zat. De leden zijn haar zeer dankbaar voor haar inzet voor SKVR. Jan Geuskens is door de RvT 

benoemd als nieuwe voorzitter.  

 

Bekijk de SKVR website voor een totaal overzicht van onze RvT en hun nevenactiviteiten.  

 

 

 

 

 

 

http://www.skvr.nl/Over_SKVR/Wie_we_zijn.aspx


 

14 van 18 

 

 

 

 

 

Met bijzonder veel warmte denken wij nog vaak aan Henriëtte Benzacken.   

Zij was een zeer bevlogen theaterdocent die vol passie al meer dan 15 jaar voor 

SKVR werkte. Theater maken was haar leven. Met enorme geestdrift heeft zij een 

groot aantal producties op haar naam gezet, waarbij de musicals in theater 

Zuidplein het hoogtepunt waren. Cursisten genoten van haar en droegen haar op 

handen, het publiek brak de zaal af. Altijd weer een origineel concept, alles tot in 

de puntjes verzorgd. Henriette was voor iedereen een begrip, zij was een ode aan 

de verbeelding. Een theatervrouw pur-sang. Wat zullen we haar enorm missen.  

Op 1 april 2016 overleed geheel onverwacht onze collega Bert König.  

Bert, onze man van het instrumentenmagazijn! Bert werkte vanuit zijn SKVR-

domein, het instrumentenmagazijn in de tuin van de Dalweg. Een werkplek met de 

radio op klassiek, een bureau vol gereedschap en Bert, de vriendelijkheid zelf met 

een opgeruimd humeur. Bert was zeer waardevol voor onze leerlingen, de talloze 

muziekamateurs. Bert heeft voor duizenden Rotterdamse leerlingen de uitgifte en 

het onderhoud van hun huurinstrument verzorgd. Zoals een orkest bestaat vanuit 

het samenspel van de musici, zo is een musicus niets zonder een instrument. Een instrument dat bij jou 

hoort en waarop je altijd kunt vertrouwen. Een instrument dat niet tussen jou en de muziek in staat maar 

een verlengstuk is van je muzikaliteit. Prachtig hoe Bert op zijn manier zo ongelofelijk veel muziek mogelijk 

heeft gemaakt!  

Met Bert maakten wij ook afspraken over het regelen, repareren en transporteren van de SKVR-

muziekinstrumenten voor de talloze uitvoeringen, projecten en onderwijsprogramma’s. Hij fungeerde als 

een onmisbare spil om alle instrumenten in goede staat te houden en de logistieke bewegingen in goede 

banen te leiden.  

De naam König is al jaren met de Muziekschool verbonden: Bert’s vader Ab was al dwarsfluitdocent bij de 

Rotterdamse Muziek- en Dansschool, onder andere in de Oude Wijken. Zelf begon Bert als kind met 

muziekles bij de toenmalige Muziekschool ‘op Zuid’ en na zijn opleiding aan het Conservatorium startte hij 

als medewerker Popmuziek, in 1990. Later verzorgde hij als chauffeur transporten van instrumenten voor 

SKVR en vanaf 1997 werd hij medewerker  Instrumentenmagazijn.  

In deze functie hebben de meeste collega’s Bert leren kennen. Wat zullen we hem gaan missen. 

Heel veel collega’s schreven een persoonlijk afscheidsbericht in het condoleanceregister, wat inmiddels is 

overgedragen aan de familie. Tijdens een avond vol muziek op de Dalweg namen collega’s en 

muziekvrienden afscheid. Bert was als gitarist, zanger en geluidstechnicus verbonden met verschillende 

muzikanten en theatermakers, waar hij ook zijn eigen muziek en teksten mee deelde. Het was mooi om 

samen Bert te gedenken. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI2_ypyPTLAhVE_Q4KHV2xBlcQjRwIBw&url=https://twitter.com/sleepwalkerbert&psig=AFQjCNFN-MJjqNrBD2b3fqJ7fP_8lWnPng&ust=1459844937897998
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUidS9gZjMAhWGVhQKHWeHCEUQjRwIBw&url=http://gorgeousnessss.tumblr.com/post/142058717225/dario-misja-henriette-benzacken-by-dario&psig=AFQjCNHXl06Glscp40BziwKDoXZf5wcCXQ&ust=1461062861508258
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Mijn naam is Derek Otte, ik ben 28 jaar en ik kom uit Rotterdam. Sinds 1 maart ben ik de opvolger van 

Diana Chin-A-Fat bij de SKVR. Als Coördinator Schrijven zal ik mij onder andere bezighouden met de 

organisatie van Paginagroots, alles rondom de Topklas en natuurlijk met het bedenken en aanbieden van 

toffe schrijfworkshops en –cursussen. In het dagelijks (en vaak ook nachtelijks) leven ben ik dichter en treed 

ik vaak op in Nederland en Vlaanderen. Verder ben ik als huisdichter verbonden aan radiozender FunX en 

geef ik het vak  Spoken Word aan de Hogeschool Rotterdam. Ik heb veel zin om me binnen, namens en 

samen met SKVR in te zetten voor de woordkunst en kunsteducatie!  

Hai, mijn naam is Wrienda! In 2010 verliet ik de Hogeschool Rotterdam met een diploma op zak van de 

opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming. Ik ben als office medewerker aan de slag gegaan bij mijn 

oude stagewerkgever: stichting Freehouse. Al snel kreeg ik de functie van projectleider voor  “de Wijkkeuken 

van Zuid” aangeboden. Met veel plezier en passie heb ik dit gedaan. Vervolgens heb ik als zzp’er in de 

culturele sector nog verschillende opdrachten uitgevoerd, voornamelijk voor start-ups. Daarna vertrokken 

mijn man en ik in 2013 voor 9 maanden naar India vanwege zijn baan. Wat een ontzettend bijzondere 

ervaring! In mijn vrije tijd fiets en zwem ik graag, experimenteren in de keuken is een dagelijks ritueel. 

Maar ook ben ik een bezoeker van musea, marktjes, festivals en ik ben in love met mijn fotocamera, die ik 

meer aandacht zou moeten geven. Esther van der Leer is met zwangerschapsverlof en ik vervang haar 

tijdelijk. Je kunt me vinden aan de balie van SVKR!   

 

Dani Kasijo & Marcia Freeke. 

 

Jose Linsen (Theater), Drisilla Mputu-Mola (Theater), Liss Spinardi (Beeld & Taal), Kim Ketting (MarCom), 

Corine Lodder (Beeld & Taal), Jennie Sint Jago (Fotografie & Media), Zobair Zadran (ICT). 

 

…

Diana Chin-A-Fat per 1 april 2016 

Vrijwilligers: Lijnie Burgmans, Hugo dos Santos Fialho Costa. 

 

 
Door Corine Nieuwschepen, HR adviseur 

 

Geen. 

 

- Zeeuwse Muziekschool zoekt Intermediair Cultuureducatie Onderwijs www.zeeuwsemuziekschool.nl 

- TAQA Theater De Vest zoekt Content Marketeer www.taqatheaterdevest.nl 

- Nationaal Onderwijsmuseum zoekt Voorzitter Raad van Toezicht www.onderwijsmuseum.nl 

http://www.culturele-vacatures.nl/2016/04/zeeuwse-muziekschool-intermediair-cultuureducatie-onderwijs/
http://www.zeeuwsemuziekschool.nl/
http://www.taqatheaterdevest.nl/
http://www.culturele-vacatures.nl/2016/04/nationaal-onderwijsmuseum-voorzitter-raad-van-toezicht/
http://www.onderwijsmuseum.nl/
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- Het Rijksmuseum zoekt Medewerker Financiële Administratie www.rijksmuseum.nl 

- Ateliers Majeur zoekt Docent Algemene Muzikale Vorming www.ateliersmajeur.nl 

- FleCk zoekt Adviseur Cultuuronderwijs www.cultuureducatieflevoland.nl 

- Artex Kunstenschool Texel zoekt Directeur www.artex-texel.nl 

- Het Grachtenfestival zoekt Productieassistent www.grachtenfestival.nl  

- Gergiev Festival zoekt Manager www.gergievfestival.nl 

Kijk voor meer externe vacatures in de culturele sector ook op: 

www.cultuurnet.nl/vacatures/vacature  

www.culturele-vacatures.nl   

www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/vacatures/vacatures_cultuursector.asp    

of de Twitter-accounts cultvacatures en CultuurNet 

 

 
Door Demelza Wener, directiesecretaris  

Hieronder tref je alle besluiten en bespreekonderwerpen aan uit de verschillende management 

overleggremia. Voor vragen kan je bij je leidinggevende terecht.   

- Besloot het MT om het proces Verkoop i.s.m. Bureau Berenschot op te pakken 

- Stelde het MT een herziening op het vakantierooster 2016-2017  vast. Een herziene versie werd opnieuw 

ter instemming voorgelegd aan de OR.  

- Koppelde Ariëtte het vraaggesprek met de RRKC beoordelingscommissie rondom het cultuurplan 2017-

2020 terug.  

- Maakte het MT afspraken over het instellen van een werkgroep rondom in- en externe communicatie 

over het cultuurplan. Communicatie naar docenten en volwassenen cursisten heeft prioriteit.  

- Besloot het MT dat Eva Monen (manager Dans & Theater) projectleider wordt van de reorganisatie 

kunstclusters en dat Ariadne Urlus (manager Beeld & Taal) projectleider wordt van het project ‘zachte 

landingen volwassen cursisten’ (overdragen / herorganiseren aanbod volwassenen).  

 

- Stelde het MT de prioriteiten vast voor jaar 2016. De directiesecretaris stelt een planning op t.b.v. 

sturing en oplevering.  

- Hield het MT een brainstorm over het project ‘zachte landingen volwassen cursisten’. Zo werden er 

uitgangspunten opgesteld waar de op te leveren scenario’s voor het over te dragen aanbod aan moeten 

voldoen.  

 

- Besprak het MT de consequenties en risico’s van de veranderende zzp-wetgeving m.b.t. arbeidsrelaties. 

Chantal Prins, HR adviseur, lichtte het MT hierover inhoudelijk bij.  

- Stelde het MT het interne communicatieplan vast over de nieuwe koers periode 2017-2020. Elke maand 

krijgt een apart thema waarover intern wordt gecommuniceerd en gesproken, zowel in de bitterbal- als 

roomsoezenbijeenkomst als in de interne nieuwsbrief.  

- Stelde het MT het SKVR jaarverslag 2015 vast.  

http://www.rijksmuseum.nl/
http://ateliersmajeur.nl/
http://www.culturele-vacatures.nl/2016/04/fleck-adviseur-cultuuronderwijs/
http://www.cultuureducatieflevoland.nl/
http://www.artex-texel.nl/
http://www.culturele-vacatures.nl/2016/04/het-grachtenfestival-productieassistent/
http://www.grachtenfestival.nl/
http://www.culturele-vacatures.nl/2016/04/gergiev-festival-manager/
http://www.gergievfestival.nl/
http://www.cultuurnet.nl/vacatures/vacature
http://www.culturele-vacatures.nl/
http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/vacatures/vacatures_cultuursector.asp
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- Stelde het MT de tarieven onderwijs 2016-2017 vast. Dit zijn de tarieven waarover naar buiten wordt 

gecommuniceerd.  

- Stelde het MT de herziene Algemene Voorwaarden vast. Johanne Leemans, voorzitter van de werkgroep 

tarieven informeerde het MT aanvullend op de stukken  in de vergadering.  

- Ging het MT akkoord met een voorstel van MarCom over kortingen.  

- Besprak het MT n.a.v. de brainstorm in de vorige vergadering een startnotitie voor het project ‘zachte 

landing’. Dit dient verder uitgewerkt te worden tot een projectplan.  

 

- Stond het MT stil bij de twee collega’s die de week daarvoor overleden. Er werden herinneringen en 

anekdotes uitgewisseld.  

- Koppelde Ariëtte het verloop van de RvT vergadering van 21 maart jl. terug.  

- Besloot het MT opnieuw te kijken naar het klimaat en de indeling van de kantoortuin in het Rotterdam 

Building. Veel collega’s kampen met (gezondheids)klachten. 

- Vond er een vervolggesprek plaats over de veranderende zzp-wetgeving en arbeidsrelaties. De 

contouren van een plan van aanpak voor het komende jaar werden gevormd.  

- Vond er een herziening plaats op de samenstelling van de projectgroep ‘zachte landingen volwassen 

cursisten’. Er wordt een stuurgroep gevormd op hoger abstractieniveau met de 

kunstdisciplinemanagers en manager MarCom. De opstellen van de scenario’s vindt plaats in de 

disciplines zelf.  

 

- Is gesproken over de overgang cao ke

- Is besloten om de voorgenomen training Finance voor managers en coördinatoren niet te organiseren 

i.v.m. onvoldoende ruimte en tijd. Indien het opleidingsbudget toereikend is, wordt er een externe 

trainer ingehuurd. 

- Is gesproken over de rol, status en functie van het bedrijfsvoeringsoverleg.   

- Bespraken de leden de inhoudelijke plannen die ingediend zijn voor het innovatiebudget 2016.  

 

 

 

- Is besloten een intervisie bijeenkomst te organiseren omtrent het thema interculturaliteit. Dit in het 

licht van de nieuwe koers 2017-2020. Het betreft een onderwerp waar veel coördinatoren steeds meer 

mee te maken krijgen door werken in de wijken.  

- Stelden de leden een kader vast voor de innovaties 2016.  

- Is besloten om een multidisciplinair lab op te zetten in 2016.  

 

- Is besloten om SKVR Leert breder bij SKVR uit te rollen (niet alleen voor docenten). Een werkgroep 

o.l.v. Nita Halman gaat hiermee aan de slag. SKVR Start zal hierin worden opgenomen. 

- Werden de innovaties voor 2016 definitief vastgesteld.   
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Kijk voor een overzicht van onze activiteiten op de SKVR website 

http://www.skvr.nl/Cursusaanbod/Agenda/index.aspx  

- Roomsoezen 18 mei van 09:30 – 10:30 uur @Hennekijnstraat 

- Bitterballen 19 mei van 16:00 – 17:00 uur @Pantry Rotterdam Building 

- Roomsoezen 27 juni van 09:30 – 10:30 uur @Hennekijnstraat  

- Bitterballen 27 juni van 16:00 – 17:00 uur @Pantry Rotterdam Building  

- 28 juni (middag; tijdstip en locatie volgen)  

- 30 juni (ochtend; tijdstip en locatie volgen)  

Deze berichten verschijnen de tweede of derde week van de maand met uitzondering van de maanden juli en 

augustus. Iedereen mag in de SKVR-berichten publiceren zolang het maar met SKVR te maken heeft. Via de 

mail aanleveren bij directiesecretaris SKVR, Demelza Wener (d.wener@skvr.nl).  

 

Kopij voor de eigen afdeling/kunstschool-berichten bij het betreffende hoofd (voor de muziekschool bij Else 

Wagemakers: e.wagemakers@skvr.nl).

http://www.skvr.nl/Cursusaanbod/Agenda/index.aspx
mailto:d.wener@skvr.nl
mailto:e.wagemakers@skvr.nl
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Afgelopen maandag herdachten we Doro Siepel, een zeer bijzonder vrouw die echt verschil maakte in 

Rotterdam. Zij is er in de 10 jaar dat zij directeur was van Theater Zuidplein, met het theater werkelijk in 

geslaagd om nieuwe doelgroepen te verleiden tot veelvuldig theaterbezoek, veelkleurige, jonge en oude, rijke 

en minderbedeelde doelgroepen. Maar niet alleen het publiek veranderde, ook de artiesten, de 

medewerkers, de samenwerkingspartners. Bij alles wat zij ondernam, vroeg zij bewustzijn voor die culturele 

diversiteit van de stad en dat we een inclusieve samenleving moeten nastreven. Met Doro verliezen we een 

bevlogen, inspirerende directeur. Wij wensen al haar naasten en medewerkers van Zuidplein veel sterkte! 

 

Op 1 juni presenteerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur het advies bij de aanvragen die door alle 

kunstinstellingen werden ingediend bij de gemeente voor de cultuurplanperiode 2017-2020. Voor SKVR is 

dat advies in de basis positief. De RRKC onderschrijft de koers en adviseert om SKVR met hetzelfde bedrag 

te subsidiëren als in de huidige cultuurplanperiode. De raad stelt ook vragen bij het plan, daarover 

hieronder in het eerste artikel meer. 

 

Verder staat deze editie in het teken van het MBO, waar SKVR steeds meer studenten bedient met tal van 

programma’s. Aan het woord komen verschillende medewerkers die enthousiast vertellen over hun werk 

daar. 

 

Verder lopen we tegen het einde van het culturele seizoen. Voor SKVR betekent dit altijd een mooie, 

dynamische periode waarin onze deelnemers hun eindpresentaties laten zien op een groot of kleiner 

podium. Dat laten we niet alleen graag aan onze eigen achterban zien, maar natuurlijk ook aan de 

gemeenteraadsleden. Daarom organiseren we een aantal VIP bijeenkomsten voor een geselecteerd 

gezelschap bij de grote events, zoals de finale van Fanatics, IKEI Jazz en de Luister dan! jongerendebatten.  

Ik wens jullie allemaal een hele fijne, zonnige, relaxte (of juist hele actieve?) zomervakantie toe! 

 

directeur 
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Door: Ariëtte Kasbergen, directeur 

Op 1 juni jl. ontvingen wij het advies van de RRKC over onze aanvraag om opgenomen te worden in het 

Cultuurplan 2017-2020. Zoals de meesten hebben kunnen lezen is de RRKC positief over de voorgenomen 

koers en adviseert om hetzelfde subsidiebedrag aan SKVR toe te kennen als we nu ontvangen.  

 

Daar ben ik blij mee. Hiermee spreekt de raad haar vertrouwen uit in onze ambitie om zoveel mogelijk 

Rotterdamse kinderen en jongeren te activeren met kunst en cultuur. De raad erkent onze functie als brede 

stedelijke voorziening. Ze is positief over onze doorlopende leerlijnen en ziet SKVR als spin-in-het-web voor 

cultuureducatie en talentontwikkeling.   

 

 

Maar de RRKC is ook kritisch in haar advies. Ze vraagt zich af of SKVR voldoende toegerust is om de nieuwe 

koers vorm te geven in vergelijking met andere aanbieders. Wij weten dat we dit goed kunnen en werken al 

veel samen met die andere aanbieders waarbij we elkaar versterken. Sterker nog, we richten ons al met een 

aantal programma’s en werkwijzen op die nieuwe doelgroepen en boeken daar goede resultaten mee. De 

kunst is nu om dat voldoende over het voetlicht te brengen.  

Ook adviseert de RRKC om het bedrag dat we bovenop de huidige subsidie hebben aangevraagd niet toe te 

kennen. Dit betekent voor SKVR een bedrijfsrisico. Deze meerkosten ontstaan door uitvoering van de 

veranderende wetgeving rondom het verstrekken van opdrachten aan zzp-ers. Het is een flinke uitdaging 

om hier een oplossing voor te vinden. We zullen echter alles op alles zetten om dit zo min mogelijk terug te 

laten slaan op onze kernactiviteit: het bereiken van kinderen en jongeren met kunst- en cultuureducatie.  

De raad betreurt dat SKVR de volwasseneneducatie wil overdragen aan anderen en vraagt zich af of wel alle 

mogelijkheden goed onderzocht zijn. Wij blijven ons onverkort sterk maken voor het behoud van deze 

functie èn de kwaliteit ervan in de stad. Mede naar aanleiding van de gesprekken met groepen volwassen 

cursisten en docenten onderzoeken wij de verschillende mogelijkheden daarvoor. Ook bij de uitwerking 

worden docenten en de cursisten betrokken.  

De RRKC adviseert verder om een stedelijk onderzoek uit te voeren naar het aanbod van cultuureducatie en 

talentontwikkeling in de stad, in relatie tot het wijkgericht cultuuraanbod. Dit lijkt ons interessant en zinvol. 

Aan dat onderzoek hangt vast dat de RRKC adviseert om de subsidie voor drie instellingen (SKVR, KCR en 

Cultuur Concreet) niet voor 4 maar voor 2 jaar toe te kennen om daarna een eventuele bijstelling te kunnen 

doen. SKVR is in gesprek met de gemeente over dit onderzoek en de geadviseerde termijn.  

Tenslotte kan ik me goed vinden in het verzoek van de raad aan het college van B&W om voor de 

binnenschoolse cultuureducatie een heldere ambitie te stellen.  

 

  

Het advies van de RRKC is een mijlpaal en legt een goede basis voor de te nemen stappen richting de 

uitvoering van de nieuwe koers met ingang van 2017. Het is echter nog geen gelopen race; de definitieve 
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besluitvorming moet nog plaatsvinden. We zullen daarom de komende periode actief laten zien – naar 

buiten toe en aan elkaar – welke succesvolle activiteiten we al doen rondom de nieuwe koers.  

Hier gaan we het over hebben tijdens de aankomende twee personeelsbijeenkomsten op 28 en 30 juni.  

Ik nodig je van harte uit om bij één van de bijeenkomsten te zijn op  

 dinsdag 28 juni van 15:00 tot 16:30 uur (locatie Rotterdam Building, incl. borrel) of  

 donderdag 30 juni van 11:00 tot 12:30 uur (locatie WMDC, incl. lunch).  

Meld je hiervoor aan bij mijn secretaresse, Desirée van der Glas op d.van.der.glas@skvr.nl.  

Het totale advies kan je hier lezen of bekijk de video met de samenvatting.  

 

 
Door: Kim Ketting (MarCom), Mark Meesters (MarCom) & Demelza Wener (directiesecretaris) 

Als coördinator SKVR Onderwijs onderhoudt Suzanne Jansen dagelijks contact met mensen 

in het onderwijsveld die kunsteducatie van belang vinden. “De één heeft iets met kunst, de 

ander niet. Je moet zoeken naar mensen die begrijpen dat je kunnen uiten, of expressie 

belangrijk is voor een mens.” 

 

“MBO is eigenlijk mijn favoriete doelgroep”, vertrouwt Suzanne ons toe. 

Studenten op het MBO zitten vaak in een kwetsbare periode van hun leven. 

Het kan er soms op of onder zijn. “Dat heb je op de havo of het gymnasium 

natuurlijk ook, maar ik denk dat op het MBO veel studenten zitten die door 

aandacht en gezien worden, kunnen opbloeien.” Kunst kan daar volgens 

Suzanne aan bijdragen, maar dan moeten ze er wel mee in aanraking komen. 

“Op andere schoolniveaus wordt veel meer uitgegaan van je passies en 

ontdekken wat je drijft. Dat gun ik elke leerling. Ook die groep MBO’ers.” 

 

Wat Suzanne betreft, heeft lesgeven vooral veel te maken met het willen 

overbrengen van je passie aan de doelgroep. Een vaste vorm voor een goede docent is er volgens Suzanne 

niet. “Het helpt soms als de student zich kan identificeren met wie jij op het eerste oog bent, maar dat maakt 

niet altijd dat je de goede docent bent. Je moet aansluiting kunnen maken met de doelgroep en weten wat de 

belevingswereld is.” Volgens Suzanne zijn dat standaard docentvaardigheden, net als flexibel zijn en het 

niveau van je doelgroep aanvoelen en daarop kunnen reageren.  

Ook SKVR moet de doelgroep aanvoelen en daarop 

kunnen reageren. “Het Zadkine neemt elk jaar theater 

workshops af omdat die goed in te zetten zijn voor het 

vak Nederlands. Ik wilde graag eens iets anders met ze 

proberen.” Met de workshop ‘In The Box Out Of The 

Box’ maken studenten op basis van een willekeurig 

toegewezen woorden een titel, en daarop gebaseerd een 

groepskunstwerk. De school zag de workshop wel zitten, 

maar wilde graag dat de woorden in het project uit 

mailto:d.van.der.glas@skvr.nl
http://www.rrkc.nl/wp-content/uploads/2016/06/RRKC-Cultuurplanadvies-2017-2020.pdf
https://vimeo.com/168892037
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spreekwoorden en gezegdes kwamen, omdat veel studenten daar moeite mee hebben. “Tuurlijk, zei ik, dat 

kan! Na overleg met Liesbeth Slats (coördinator Beeldende Kunst) en de SKVR docent, hebben Liesbeth en 

ik toen spreekwoorden en gezegdes geprint, geknipt en de workshop aangepast aan de vraag van de school.” 

 

Veel kunstlessen worden op dit moment in het MBO ingezet als instrument. Een aantal workshops van 

theater, beeldend en schrijven wordt ingekocht met budget voor het vak Nederlands.  

“Van de term ‘kunst als middel’ worden sommige collega’s een beetje kriebelig. We hoeven niet altijd vanuit 

het praktische onderwijsdoel te kijken. Maar vanuit de beleving en de brede ontwikkeling van het individu.”  

Vanuit Zadkine klinkt nu het geluid om kunstlessen weer in te zetten als kunst, en niet als middel. “Of we 

die slag echt gaan maken is een tweede, maar we werken op dit moment aan een plan.” Suzanne gunt 

iedereen kunstbeoefening: “Iets hebben van jezelf, of ergens veel lol of talent in hebben, dat gun je alle 

kinderen en jongeren in alle lagen van de bevolking.” 

 

 
Door: Kim Ketting (MarCom), Mark Meesters (MarCom) & Demelza Wener (directiesecretaris) 

“Gewoon een drama-les geven, vind ik niet meer boeiend. Het is wel heel belangrijk, maar 

mijn meerwaarde ligt in een stapje verdergaan. Applaus krijgen voor groei, dat verdient 

iedereen. Dat is mijn benzine.” 

  

Marjet verzorgt, net als haar theater-collega’s, workshops en lessenseries op 

verschillende opleidingen binnen het MBO. “Leerlingen optiek, 

banketbakkers, een hele klas met jongens. Alles geeft weer een andere 

energie.” Maar ook iedere docent heeft een andere uitwerking op een klas. 

“We geven ze een spiegel, maar die houden we onszelf ook voor. Ik ben een 

moederfiguur voor de jongeren, terwijl mijn collega Camie een acteursrol 

aanneemt. Die spiegelt de leerlingen constant, dat is heel confronterend. 

Collega’s Hok en Geert doen het weer op hun eigen manier. Zo heeft 

iedereen heeft een eigen smaak, dat is heel leuk om te zien.”  

Als docent moet je heel alert zijn op de verschillende houdingen van leerlingen binnen een klas. Maar ook de 

houding van de docent speelt een grote rol: “Wanneer je als docent iets ophoudt, of jezelf niet goed kent, dan 

is het moeilijk. Benoem het als je bijvoorbeeld een black-out hebt, je moet kwetsbaar durven zijn, net als 

zij.” 

 

“Werken als docent op een MBO-opleiding, betekent 

werken met een pittige doelgroep. Maar ik kan ze 

niet loslaten” zegt Marjet, “het is een gouden 

doelgroep.” Ze vertelt over de diversiteit van de 

doelgroep. “Er is niemand standaard. MBO-

leerlingen staan vaak dichtbij de werkelijkheid. Ze 

doen nog heel veel dingen naast school. Denk aan 

sport, werk, kinderen opvoeden, uitgaan, hobby’s 

uitoefenen en soms alles tegelijk. Het zijn 

overlevers.”  
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Mijn workshops beginnen allemaal met een positieve insteek: ‘wat is er mooi aan jou?’, ‘wat valt mij op?’ en 

‘wat doe je goed?’ zijn de eerste vragen bij theater. “Daarna kijken we wat je nog meer vertelt en wat er 

anders zou kunnen.” De ruimte waarin de lessen plaatsvinden, is ook van belang. Het liefst ontvangt Marjet 

de studenten bij SKVR, maar als ze op de school werkt zorgt ze ervoor dat het voor de studenten een nieuwe 

omgeving is. “Zo komen ze los van school en worden ze allemaal echt aangeraakt. Door de persoonlijke 

benadering hebben de jongeren echt door dat het over hen gaat. Ik geef ze een spotje. Dat is soms best 

spannend.”  

 

 
Door: Kim Ketting (MarCom), Mark Meesters (MarCom) & Demelza Wener (directiesecretaris) 

“In 2001 was Rotterdam culturele hoofdstad van Europa. Het Zadkine vroeg mij toen om de 

cultuur-kar op school te gaan trekken.” Arno Kanters, docent beeldende vorming op het 

Zadkine vertelt vol enthousiasme over het belang van kunsteducatie binnen het MBO.  

“Van oorsprong ben ik beeldend kunstenaar, maar om een vast 

inkomen te genereren reageerde ik als geintje op de vacature voor 

docent. Dat doe ik nu al 30 jaar.” Op Zadkine werd het Bureau Kunst & 

Cultuur opgezet, wat later ‘Cultdock’ werd. SKVR verzorgde workshops 

met maatschappelijke thema’s die als didactisch middel werden 

ingezet. 

 

 

“Tot 2005 was dat een opgaande lijn. Het werd zo booming dat het een 

paradepaardje werd, en dan moet je uit gaan kijken.” De directeur 

stond achter het cultuurbeleid, maar vond dat het nog groter mocht. 

Ook het aantal gebouwen dat de school bezat, mocht groter. Dat leidde 

in 2011 tot het bericht dat Zadkine bijna failliet was. “De nieuwe 

directeur leverde geweldig werk, in drie jaar tijd van rode naar zwarte cijfers. Maar van kunst en cultuur was 

hij niet. Wat ik deed, werd gezien als franje.” Drie jaar deed Arno niets met cultuureducatie, naast zelf 

lesgeven. Totdat er vorig jaar geld kwam voor intensivering van het vak Nederlands en er lesuren gevuld 

moesten worden in verband met de urennorm die scholen hebben. “Dat zijn geen legitieme redenen vind ik, 

maar soms kun je ze wel gebruiken. Door deze opening zetten wij voor het derde jaar op rij theater- en 

schrijfworkshops in om taal van studenten te verrijken.” 

  

Arno Kanters geeft les aan apothekersassistenten in opleiding. Deze studenten kiezen dus in eerste instantie 

niet voor kunsteducatie. De waarde ervan zien ze dan ook niet meteen. In het eerste jaar legt hij een basis 

wat in de twee jaar daarna verdiept wordt. “Wie ben jij, waar komt dat vandaan? Dat is pittig, maar heel 

leuk om te doen.” Arno legt uit dat hij niet iedereen kan raken in de lessen. “Op het MBO heb je te maken 

met studenten van 15 maar ook van 25 en 35 jaar. Voor de oudste studenten beginnen we op een te laag 

niveau, die vinden het dan ook niet meteen interessant.” Daarnaast merkt Arno nog een praktisch probleem 

op dat kunsteducatie op het MBO bemoeilijkt: het resultaat. “Dat is niet direct ‘meetbaar’. Vaak werpen de 

workshops pas hun vruchten af als studenten zijn gaan werken. Dat is te laat om het nog mee te nemen in de 

schoolresultaten.” Arno vertelt over twee studenten die als Jehova getuigen moeite hadden met zijn lessen. 

Op een open dag namen zij spontaan het praatje over van Arno en vertelden als oud-leerlingen over de 

impact die de lessen destijds op hen hadden en dat ze daar achter kwamen in het werkveld. “Kippenvel 

kreeg ik toen ik dat hoorde, dan hoef je niks meer te zeggen.” Met dat verhaal probeert hij ook collega’s te 
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overtuigen, want dat is nog altijd nodig. “Er wordt nog veel te veel gekeken naar kennis, in plaats van 

vorming. Dat laatste is heel belangrijk, maar moeilijk meetbaar.” 

 

“Begin van het jaar pluis ik de programma’s van instellingen uit en ga ik in gesprek over onze wensen.” Met 

het project Mijn Taal heeft Arno in overleg met Suzanne maatwerk gekregen. “Dat zou wat mij betreft wel 

meer mogen. “Als je alleen maar standaard aanbod ontwikkelt, dan kom je niet verder. Dus moet je samen 

ontwikkelen. Dat is wel lastig, want als je naar je subsidie kijkt, heb je daar eigenlijk geen geld voor. Maar 

het is de taak van Zadkine en SKVR om mensen een bredere horizon te geven”. 

 

 
 Door: Kim Ketting (stagiair MarCom), Mark Meesters (MarCom) & Demelza Wener (directiesecretaris) 

Workshop-docent Spoken Word en nauw betrokken bij het Dichtbij-project Luister dan! 

Derek Otte heeft in zijn werk dagelijks te maken met MBO studenten en ziet in hen hele 

potentievolle doelgroep. “De vooroordelen die er zijn ken ik, maar door er niet zo mee bezig 

te zijn erken ik ze niet.” 

 

“Voordat ik een klas in ging, ben ik wel eens 

gewaarschuwd door hun vaste docent. Ik kreeg 

namen door van het echte ‘tuig’ en was voorbereid 

op het ergste. Uiteindelijk was er niks aan de 

hand.” Volgens Derek heeft dat vooral te maken 

met de benadering. MBO-leerlingen worden 

bestempeld als minder slim, irritant en trager. En 

als je met die vooroordelen de les begint, dan 

wordt het zwaar. “De interesse en nieuwsgierigheid 

zit echt al in de jongeren, je moet alleen net dat 

knopje weten te vinden. En dat knopje zit bij 

iedereen ergens anders.” 

 

“Ik geloof heel erg in het belang van kunsteducatie. Als ik het op de middelbare school veel vaker had gehad, 

was ik tien jaar eerder begonnen.” Maar wat je aanbiedt en hoe je dat doet, luistert volgens Derek heel nauw. 

“Je moet vertrekken vanuit de belevingswereld van jongeren. Als zij rap 

interessant vinden, moet je daar wat mee. En als ze dat tof vinden, kun je 

vanuit daar verder gaan en ze dingen bijbrengen die je eigenlijk wilde 

vertellen.”  

 

Het belangrijkste aan lesgeven is uitdragen wat je vak is en de jongeren laten 

zien dat wat jij kan, zij ook kunnen. “Ik zeg ook niet dat ik ze iets ga leren, ik 

ga ze helpen.” Of je uit Hillegersberg komt of uit Rotterdam West kan wel 

eens uitmaken volgens Derek. Je spreek dezelfde taal, hebt dezelfde humor. 

Dat brengt overwicht met zich mee. Maar wat echt telt is authenticiteit. “Dus 

geen straat praten als dat niet bij je past, maar gewoon jezelf zijn. Dat voelen  

mensen.” 
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Lesgeven aan groepen ziet Derek vooral als middel om de jongeren die écht interesse hebben, te activeren. 

“Er wordt in het onderwijs heel erg gedacht dat iedereen alles maar moet kunnen en leuk vinden, maar zo 

werkt het niet. ” In een groep van dertig zijn er soms vijf leerlingen die de workshop echt interessant vonden. 

Maar om die vijf warm te houden, moet je hard lopen. “Je moet daar heel proactief in zijn. Want zo’n groep 

komt en gaat weer, die krijg je daarna niet meer te pakken. Neem een lijst mee, laat ze hun e-mailadres 

opschrijven en benader ze een paar dagen later met informatie over bijvoorbeeld Luister dan!” Volgens 

Derek ligt daar de kracht van de nieuwe koers. Met betrokken docenten, die zelfstandige projecten kunnen 

draaien, de wijk in. “Luister dan! hebben wij geïnitieerd en uitgevoerd, dat is dan echt je kindje. En daar 

loop je harder voor.”  

 

 
Door: Marieke Stein, programmanager SKVR Dichtbij    

Onder welke voorwaarden kan buitenschoolse kunsteducatie in de wijken 

effectief zijn, met name voor de ontwikkeling van individuele deelnemers? 

Om een antwoord op deze vraag te krijgen, is een literatuurverkenning 

gedaan door onze partner, het lectoraat Dynamiek van de Stad van 

Hogeschool Inholland. Het onderzoek wordt gebruikt om onder meer 

projecten in verschillende Rotterdamse wijken te versterken. Het 

onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SKVR en Stichting De Verre 

Bergen. Nieuwsgierig? Lees hier het rapport. 

 

 

 

 

 
Door: Peter Jansen, teammanager Facilitaire Zaken  

Het kan vriezen en het kan dooien; niet alleen het KNMI weet hoe lastig klimaat zich laat regelen. Hoewel 

het de laatste weken beter is uit te houden in de kantoortuin locatie Rotterdam Centrum (maar dat komt 

ook door het slechtere weer buiten), wordt het binnen regelmatig als veel te warm ervaren , te druk, te 

rommelig en te lawaaierig. Na langdurige en veelvuldige klachten van vele collega’s is besloten dat er nu 

dringend acties nodig zijn die moeten leiden tot een betere klimaatbeheersing, uitbreiding van het aantal 

concentratie-werkplekken en een opgeruimder/schonere kantoorvloer. Na onderzoek naar de verschillende 

mogelijkheden is gekozen voor de volgende verbeteracties:  

Acht cassettes zullen– regelmatig verspreid over het totale oppervlak – de werkvloer van extra gekoelde  

lucht voorzien tot maximaal 6 graden onder de buitentemperatuur. Houd er rekening mee dat het soms toch 

nog warm kan aanvoelen als het buiten tropisch warm is. Ook kan het in tegenstelling tot de huidige situatie 

straks fris aanvoelen. Sommigen zullen tocht ervaren. Op z’n Rotterdams gezegd: ieder voordeel heb ze 

nadeel. Geef de afdeling Facilitair even de tijd om het systeem in te regelen.  

http://www.skvr.nl/Dichtbij/Nieuws/Rapport_inventarisatie_voorwaarden_effectieve_buitenschoolse_cultuureducatie.aspx
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Dit in combinatie met bestaande studiofaciliteiten. Anders dan nu zullen de (muziek)studio’s straks ook 

beschikken over  faciliteiten om er goed te kunnen werken. Dat wil zeggen: een in hoogte verstelbaar 

bureau, een bureaustoel, een werkstation (of laptop) en een telefoon. Meer nieuws over de beschikbaarheid 

en het gebruik volgt zodra de plekken ook daadwerkelijk ingericht zijn.  

 

 

Ook om in die zin meer “lucht” te creëren, afspraken te maken over opruimen en opbergen, e.d. De afdeling 

Facilitair geeft ondanks de dynamiek (iedere dag bestellingen, binnenkomende goederen, e.d.) het goede 

voorbeeld. 

 

 

 
Door Carin Mulder, voorzitter Ondernemingsraad 

Het nieuws over het positieve advies van de RRKC werd natuurlijk ook bij de Ondernemingsraad goed 

ontvangen. We hebben tijdens de overlegvergadering van 7 juni het advies met Ariëtte doorgenomen. De 

definitieve toekenning door de gemeente volgt in november, maar SKVR staat in de tussentijd niet stil. We 

volgen de uitwerking van de nieuwe koers nauwgezet. 

 

Op de agenda van de overlegvergadering stond verder ook een tweetal officiële stukken: de adviesaanvraag 

inzake sluiting van de locatie Las Palmas, en de instemmingsaanvraag inzake de aanschaf van een nieuw 

HRM systeem. 

De adviesaanvraag was niet tijdig gereed voor de vergadering, en is daarom niet besproken. Op de 

instemmingsaanvraag kregen we een korte toelichting. De behandeling heeft spoed; om het systeem in te 

richten en te testen voor een transitie per 1 januari, dient SKVR per juli te starten met implementatie. Dit  

staat daarom de komende weken op de agenda van de OR. 

 

Daarnaast werd de OR over verschillende onderwerpen geïnformeerd: cao overgang en 

arbeidsvoorwaarden, stand van zaken wetgeving ZZP’ers, en het project omvorming Muziek.  

De laatste werd toegelicht door Wilco Witte en Geert Drion. 

 

De vergadering werd bijgewoond door Joan Janssens, adviseur en jurist van SBI Formaat. Wij hadden haar 

gevraagd mee te luisteren naar de gevolgen die voortvloeien uit de nieuwe koers voor Muziek. We bespreken 

dit na op de training die de OR gaat volgen bij SBI Formaat op 15 en 16 juni. 

Op 21 juni vergadert de OR met de Raad van Toezicht. Ook daarin zal het advies van de RRKC onderwerp 

van gesprek zijn. 

We willen jullie ook hier nog even wijzen op het inloopspreekuur van de OR, elke 2e dinsdag van de maand 

van 12-13 uur, meestal in lokaal 3.05. Mocht deze tijd je niet uitkomen en wil je niet via de mail met ons in 

gesprek: je kan ons natuurlijk ook gewoon op een ander moment even aanschieten. Daarom nog even alle 

leden van de OR op een rijtje: Alida Busi, Carin Mulder, Han Slinger, Indira Mendonça, Jan van Veen, Leo 

Timmer en Sarah van Opstal. 

 



 

10 van 13 

 

 

 

 

 

 

 
Door: de oplettende SKVR collega    
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- Nicky Rijks, vrijwilliger 

- Roos Thomassen, vrijwilliger 

 

- Ed Koop gaat met pensioen, conciërge 

- Yentl Laros (per 30-04-2016), stagiaire Marketing en Communicatie 

- Esther van der Leer (per 31-05-2016), Medewerker Front Office. Inmiddels is Esther bevallen van een 

mooie dochter. Ze heet Sammie en is geboren op 27 mei 2016.  

- Albert Attias (per 23-05-2016), vrijwilliger 

 

 
Door Corine Nieuwschepen, HR adviseur 

 

Geen. 

 

- Muziekschool Amsterdam zoekt Manager Onderwijs, zie hier 

- Muziekschool Amsterdam zoekt Coördinator binnen- en buitenschools aanbod, zie hier 

- Pier K zoekt een hoofd Onderwijs /Beeldende Vorming, zie hier  

- Centrum voor de Kunsten Spijkenisse zoekt Cultuuraanjager, zie hier 

- Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie zoekt Directeur www.quintuskampen.nl 

- De Bibliotheek AanZet zoekt Programmacoördinator www.debibliotheekaanzet.nl 

- TivoliVredenburg zoekt een Medewerker Financiële Administratie www.tivolivredenburg.nl 

- Residentie Orkest zoekt Fundraising & Development Coördinator www.residentieorkest.nl 

- Rijnbrink zoekt Senior Adviseur Cultuureducatie www.rijnbrink.nl 

- CORPUS reis door de mens zoekt Junior Projectcoördinator Congres www.corpuscongresscentre.nl 

- Vrijdag zoekt een Docent Theater, zie hier 

- Vrijdag zoekt een Projectleider Programmering Theater, zie hier  

Kijk voor meer externe vacatures in de culturele sector ook op: 

www.cultuurnet.nl/vacatures/vacature  

www.culturele-vacatures.nl   

www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/vacatures/vacatures_cultuursector.asp    

of de Twitter-accounts cultvacatures en CultuurNet 

 

http://www.muziekschoolamsterdam.nl/nl/over-ons/#vacatures
http://www.muziekschoolamsterdam.nl/nl/over-ons/#vacatures
http://intranet/pno/Gedeelde%20documenten/Vacatures/Advertentie%20hoofd%20onderwijs%20beeldende%20vorming%20(3).pdf
http://www.nissewaard.nl/bestuur-en-organisatie/bestuur-en-organisatie_to/cultuuraanjager-18-uur-per-week.htm
http://www.culturele-vacatures.nl/2016/06/quintus-centrum-voor-kunst-en-kunsteducatie-directeur/
http://www.quintuskampen.nl/
http://www.debibliotheekaanzet.nl/
http://www.culturele-vacatures.nl/2016/06/tivolivredenburg-medewerker-financiele-administratie/
http://tivolivredenburg.nl/
http://www.residentieorkest.nl/
https://www.rijnbrink.nl/
http://www.corpuscongresscentre.nl/
http://bijvrijdag.nl/over-vrijdag/werken-bij-vrijdag/vacature-docent-theater/
http://bijvrijdag.nl/over-vrijdag/werken-bij-vrijdag/vacature-projectleider-programmering-theater/
http://www.cultuurnet.nl/vacatures/vacature
http://www.culturele-vacatures.nl/
http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/vacatures/vacatures_cultuursector.asp
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Door Demelza Wener, directiesecretaris  

Hieronder tref je alle besluiten en bespreekonderwerpen aan uit de verschillende management overleggen. 

Voor vragen kan je bij je leidinggevende terecht.   

- Werd het MT verder geïnformeerd over de veranderende wetgeving rondom zzp’ers  

- Lag het projectplan Zachte Landing ter bespreking ter tafel 

 

- Stemde het MT in met de uitvoering plan van aanpak wet DBA (wetgeving zzp’ers) 

- Nam het MT kennis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Omvorming Muziek en besloot 

om fase 2 te starten waarin een aantal deeltrajecten verder uitgewerkt worden en de businesscase wordt 

uitgewerkt.  

 

- Ging het MT akkoord met een voorstel over klimaatverbetering in de kantoortuin aan het Rotterdam 

Building (zie artikel 1.9)  

- Stelde het MT het ARBO plan van aanpak vast. Deze ligt ter instemming bij de OR voor.   

- Nam het MT kennis van een overkoepelende HR managementrapportage met personele kengetallen 

over de ontwikkeling van het personeel, verzuimcijfers, opleiding, R&O e.d.  

- Stelde het MT een beleidsarm jaarplan 2017 vast dat ingediend moet worden bij de gemeente  

- Besprak het MT een herzien projectplan Zachte Landingen (vervolg aanbod volwassenen)  

 

- Besprak het MT het advies van de RRKC over het Cultuurplan 2017-2020 

- Besloot het MT regiegroep in te stellen die de algehele communicatie rondom het cultuurplan 

coördineert en stroomlijnt  

- Besprak het MT een overkoepelende notitie over de diverse bewegingen rondom Las Palmas en cluster 

Beeld & Taal  

- Besprak het MT het concept programma van de personeelsbijeenkomst op 28 en 30 juni as.   

- Bespraken de leden de evaluatie van het project- en programmamanagement bij SKVR. Besloten is om 

te stoppen met de intervisie bijeenkomsten omdat de opkomst te laag is. Er volgt een herhalingssessie 

tijdens SKVR Start   

- Bespraken de leden de totale jaarplanning 2016 en de prioriteiten. Wordt voorgelegd in het MT

- Is de stand van zaken van het proces verkoop doorgesproken  

 

- Gaf de procesmanager een update over de trainingen NAV. Afgesproken is om een evaluatie op te 

stellen voor de managers  

- Is gesproken over het al dan niet verhogen van de zzp tarieven. Ligt ter verdere bespreking bij de 

tarievenwerkgroep 

- Is gesproken over de uitgangspunten en concept programma van SKVR Start 
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- Is het deelprogramma van de management heidag d.d. 13 juni as. doorgesproken: formuleren van een 

IT meerjaren visie 

 

 

- Vond een werksessie plaats over een nieuw docentenprofiel. Er is een tijdelijke werkgroep geformeerd 

die de input uit de werksessie meeneemt in de verdere ontwikkeling. Opnieuw agenderen in juni 

 

- Is gesproken over tarieven buiten Rotterdam. Input uit het overleg wordt voorgelegd aan de 

tarievenwerkgroep om uiteindelijk vast te stellen in het MT. 

- Is gesproken over de stand van zaken van het proces Verkoop  

 

Kijk voor een overzicht van onze activiteiten op de SKVR website 

http://www.skvr.nl/Cursusaanbod/Agenda/index.aspx  

HOUS staat voor House Of Urban Storytellers en is het productiehuis van SKVR Dichtbij voor jongeren van 

Rotterdam Zuid. Jongeren vertellen hier door middel van verschillende kunstdisciplines hun verhaal. 

 

Tijd: 8 juli, van 17:00 tot 20:00 uur 

Locatie: SKVR Dalweg, Dalweg 5 in Rotterdam 

Aanmelden bij Marieke Stein, programmamanager SKVR Dichtbij op m.stein@skvr.nl  

Besloten is om bijeenkomsten van 27 juni as. te cancelen i.v.m. de personeelsbijeenkomsten op 28 en 30 

juni. Na de zomervakantie pakken we deze weer op. Planning volgt.   

Je bent van harte welkom op een van de personeelsbijeenkomsten. Meld je hiervoor aan bij Desirée van der 

Glas, managementsecretaresse, op d.van.der.glas@skvr.nl 

- dinsdag 28 juni van 15:00 – 16:30 uur (Rotterdam Building, incl. borrel) of 

- donderdag 30 juni van 11:00 – 12:30 uur (WMDC, incl. lunch)

Deze berichten verschijnen de tweede of derde week van de maand met uitzondering van de maanden juli en 

augustus. Iedereen mag in de SKVR-berichten publiceren zolang het maar met SKVR te maken heeft. Via de 

mail aanleveren bij directiesecretaris SKVR, Demelza Wener (d.wener@skvr.nl).  

 

Kopij voor de eigen afdeling/kunstschool-berichten bij het betreffende hoofd (voor de muziekschool bij Else 

Wagemakers: e.wagemakers@skvr.nl).

http://www.skvr.nl/Cursusaanbod/Agenda/index.aspx
mailto:m.stein@skvr.nl
mailto:d.van.der.glas@skvr.nl
mailto:d.wener@skvr.nl
mailto:e.wagemakers@skvr.nl
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Dinsdag 28 en donderdag 30 juni vonden twee SKVR personeelsbijeenkomsten plaats. We organiseren 

er altijd twee zodat zoveel mogelijk collega’s erbij kunnen zijn. Deze bijeenkomsten zijn een traditie aan 

het worden: net voor de kerst en voor de zomervakantie ontmoeten we elkaar, informeren we elkaar en 

wisselen we uit. De ene keer staan de bijeenkomsten in het teken van informatie, de andere keer halen 

we bij elkaar op hoe we ons werk ervaren en wat we belangrijk vinden bij nieuwe ontwikkelingen.  

 

Deze bijeenkomsten stonden in het teken van onze nieuwe koers voor de cultuurplanperiode 2017-2020. 

We haalden de nieuwe koers ‘in huis’ met een theatervoorstelling door en voor jongeren op Zuid. 

Hiermee brachten we SKVR Dichtbij letterlijk dichtbij. We stonden stil bij waar we nu staan. En ook bij 

wat er de komende periode nodig is.  
 
Iedereen die er niet bij kon zijn, of het nog eens wil nalezen kan in deze extra nieuwsbrief een impressie 

en samenvatting van de twee personeelsbijeenkomsten lezen.  

 

Hartelijke groet en nogmaals een fijne zomer!  

 

 

Directeur  

 

 

 

- Inleiding door Ariëtte Kasbergen, directeur  

o Einde seizoen 

o Cao  

o Advies Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur  

o Waar staan we nu?  

- Theatervoorstelling ‘ Café de tragische liefde’ door theatergroep Hashtag squad nog wat 

- Panelgesprekken met SKVR collega’s  
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We zitten nu vlak tegen het einde van het culturele seizoen. Voor SKVR betekent dit altijd een mooie, 

zeer dynamische periode waarin onze deelnemers hun eindpresentaties laten zien op een groot of kleiner 

podium. Wat mij opvalt dit jaar is de hoge kwaliteit, de enorme diversiteit en dat grote, terugkerende 

evenementen  elke keer beter worden. Dat zegt iets over ons lerend vermogen. En ook de kracht die we 

hebben in het goed neerzetten van zo veel en zulke grote dingen. Denk aan onze concerten met Pameijer, 

in de Laurenskerk, van de Wijkmuziekscholen. Of die van Ieder Kind een Instrument, waarbij ook de 

jazzvariant een groot feest was. Of De Luister Dan! jongerendebatten. Of de presentatie van de nieuwe 

bundel #Vers! van onze jonge schrijftalenten. Of Code Groen, wat we samen met Maas en Theater 

Hofplein organiseren, waarin schoolkinderen nadenken over de toekomst van Rotterdam. Of de 

presentaties van de Dansmakers programma’s. Dit zijn echte hoogtepunten, op allerlei fronten.  

Vergeet ook niet de Challenge010 scholenwedstrijd in het Oude Luxor, de finale van Fanatics. En 

natuurlijk de pilots van Speel mee!, onze nieuwe muzieklesvorm. En Young Stage met hun mooie 

voorstelling Utopia die in feite het hele jaar door fantastische dingen neerzetten in de scholen. Afijn, te 

veel om op te noemen, maar zo waardevol. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar daar zie je en voel je 

waar SKVR voor staat, waarvoor we allemaal zo hard werken. Als ik bijvoorbeeld in het kader van onze 

lobby voor het cultuurplan gemeenteraadsleden meeneem naar een van onze activiteiten, dat zie ik dat 

ook zij dat voelen en beleven. Ik nodig je uit om gedurende het nieuwe seizoen eens te gaan kijken bij 

activiteiten of presentaties van je collega’s.   

Intussen loopt ons werk in de huidige planperiode gewoon door. Achter de schermen hebben we de 

afgelopen maanden overlegd en onderhandeld met de vakbonden over de overgang naar een andere cao.  

Hierover informeerden we jullie al in een aparte bijeenkomst en gaven we toelichting op het waarom. De 

reden van de wens om over te gaan naar een andere cao is dat we niet in staat zijn onze organisatie aan te 

passen, zonder grote risico’s te lopen. Zoals jullie inmiddels al meerdere keren van mij hebben gehoord 

is SKVR risicodrager voor de aanvullende en nawettelijke werkloosheidsuitkeringen (WW). Dat houdt 

een groot risico in omdat SKVR financieel niet in staat is om de kosten te dragen die met gedwongen 

ontslagen gepaard gaan, bijvoorbeeld bij een bezuiniging. De cao die het meest vanzelfsprekend is voor 

SKVR om te volgen is de cao Kunsteducatie (KE), omdat deze cao toegesneden is voor ons werk in deze 

sector. Tijdens de onderhandelingen bleek echter de overstap naar de cao KE een brug te ver. De 

vakbonden deelden onze mening dat SKVR onder de huidige arbeidsvoorwaarden onaanvaardbare 

risico’s loopt, maar het bleek onmogelijk om met de vier vakbonden tot overeenstemming te komen over 

een overgangsregeling. Daarom is onderzocht of er mogelijkheden zijn om de grootste risico’s voor SKVR 

binnen de cao CAR UWO af te dekken. En dat blijkt te kunnen.  

 

In de laatste fase is SKVR met de vakbond FNV Overheid tot een overeenkomst gekomen, tot een 

zogenoemd onderhandelaarsakkoord. Dit akkoord houdt in dat we de cao CAR UWO handhaven voor de 

medewerkers die nu onder die cao in dienst zijn van SKVR, met uitzondering van de artikelen die gaan 

over de aanvullende en nawettelijke WW en het van werk-naar-werk-traject.  

 

De aanvullende en nawettelijke WW komen te vervallen en in plaats daarvan hebben medewerkers die 

met gedwongen afvloeiing te maken krijgen recht op de wettelijke transitievergoeding. De lengte van het 

van werk-naar-werk traject wordt in de loop van de komende jaren afgebouwd.  

 

Dit akkoord kent nog een aantal voorwaarden voordat het definitief kan worden. Zo moet het worden 

voorgelegd aan de leden van de vakbond en aan onze Raad van Toezicht. Ook moet er bijvoorbeeld 

toestemming worden gevraagd aan het landelijke overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden (LOGA). 

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan gaat de aanpassing van de CAR UWO in.  
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De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017. Nieuwe medewerkers zullen vanaf die datum wel in dienst 

komen onder de cao KE. Medewerkers via het WGI werkzaam bij SKVR, zullen in de loop van het 

komend jaar overgaan naar een loondienstverband bij SKVR onder de cao KE.  

 

Iedereen die hier persoonlijk mee te maken heeft, krijgt de komende tijd meer gedetailleerde en ook 

schriftelijke informatie hierover.  

 

Op 1 juni jl. ontvingen wij het advies van de RRKC over onze aanvraag om opgenomen te worden in het 

Cultuurplan 2017-2020. De RRKC is positief over de voorgenomen koers en adviseert om hetzelfde 

subsidiebedrag aan SKVR toe te kennen als we nu ontvangen.  

 

Daar zijn we blij mee. Hiermee spreekt de raad haar vertrouwen uit in onze ambitie om zoveel mogelijk 

Rotterdamse kinderen en jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur. De raad is positief over 

onze doorlopende leerlijnen en ziet SKVR als spin-in-het-web voor cultuureducatie en 

talentontwikkeling. 

 

Maar de RRKC is ook kritisch in haar advies. Ze vraagt zich af of SKVR voldoende toegerust is om de 

nieuwe koers vorm te geven in vergelijking met andere aanbieders. Wij weten dat we dit goed kunnen – 

op kleinere schaal doen we dit al heel lang en succesvol – en we werken al veel samen met die andere 

aanbieders waarbij we elkaar versterken. De kunst is nu om dat voldoende over het voetlicht te brengen 

zodat we de beeldvorming beïnvloeden.  

Ook adviseert de RRKC om het bedrag dat we bovenop de huidige subsidie hebben aangevraagd niet toe 

te kennen. Dit betekent voor SKVR een bedrijfsrisico. Deze meerkosten ontstaan door uitvoering van de 

veranderende wetgeving rondom het verstrekken van opdrachten aan zzp-ers. Het is een flinke uitdaging 

om hier een oplossing voor te vinden. We zullen echter alles op alles zetten om dit zo min mogelijk terug 

te laten slaan op onze kernactiviteit: het bereiken van kinderen en jongeren met kunst- en 

cultuureducatie.  

De raad betreurt dat SKVR de volwasseneneducatie wil overdragen aan anderen en vraagt zich af of wel 

alle mogelijkheden goed onderzocht zijn. Wij blijven ons onverkort sterk maken voor het behoud van 

deze functie èn de kwaliteit ervan in de stad. Mede naar aanleiding van de gesprekken met groepen 

volwassen cursisten en docenten onderzoeken wij de verschillende mogelijkheden daarvoor. Daarbij 

geven vele betrokkenen aan dat voor deze doelgroep in elk geval het merk SKVR en waar dat voor staat, 

gehandhaafd zou moeten blijven. Ook bij de verdere uitwerking zullen docenten en cursisten worden 

betrokken.  

De RRKC adviseert verder om een stedelijk onderzoek uit te voeren naar het aanbod van cultuureducatie 

en talentontwikkeling in de stad, in relatie tot het wijkgericht cultuuraanbod. Dit lijkt ons interessant en 

zinvol. Aan dat onderzoek hangt vast dat de RRKC adviseert om de subsidie voor drie instellingen 

(SKVR, KCR en Cultuur Concreet) niet voor vier maar voor twee jaar toe te kennen, om daarna een 

eventuele bijstelling te kunnen doen. Dat is natuurlijk voor ons heel spannend en stelt ons voor de vraag 

welke investeringen we kunnen doen als onze subsidie slechts voor twee jaar toegekend wordt.  SKVR is 

in gesprek met de gemeente over dit onderzoek en de geadviseerde termijn, waarbij we vragen om die 

termijn van twee jaar niet toe te passen maar ons gewoon voor vier jaar te subsidiëren. We voldoen 

tenslotte aan de criteria.  

Het advies van de RRKC is een mijlpaal en legt een goede basis voor de voorbereiding van de nieuwe 

koers met ingang van 2017. Het is echter nog geen gelopen race; de definitieve besluitvorming moet nog 
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plaatsvinden. We zullen daarom de komende periode actief laten zien – naar buiten toe en aan elkaar – 

welke succesvolle activiteiten we al doen rondom de nieuwe koers.  

  

Momenteel zijn we vooral het laatste jaar van het huidige cultuurplan aan het realiseren. Dat is het 

leeuwendeel van het werk dat we bij SKVR verzetten.  

Tegelijkertijd, en dat krijgt hier en daar best al veel aandacht, zijn we begonnen om het ingediende plan 

verder uit te werken. En dat gaat over inclusiviteit, de inclusieve stad. Ik heb dat woord even gegoogled, 

want het is een modewoord dat steeds vaker opduikt. Inclusiviteit of sociale inclusiviteit is het 

tegenovergestelde van exclusiviteit en uitsluiten. Inclusiviteit is in sociale verbanden het insluiten van 

mensen, het erbij horen. Het streven naar inclusiviteit is niet gemakkelijk omdat iedere persoon of 

organisatie vaak zijn eigen belangen nastreeft. Het bereiken van deze inclusiviteit is een van de grootste 

uitdagingen omdat er in de maatschappij en de politiek een trend zichtbaar is van wederzijdse 

uitsluiting, waarbij bevolkingsgroepen vanwege ras, afkomst of religie elkaar lijken uit te sluiten. 

Meedoen dus, erbij horen en daarmee gewend zijn dat publieke voorzieningen er ook voor jou zijn. Ons 

plan gaat over die inclusiviteit, meedoen aan kunst, omdat de kracht van kunst groot is en een essentieel 

element in de ontwikkeling van kinderen.  

We doen nog geen grote structurele zetten, want het besluit door de gemeente is nog niet genomen. Pas 

als we daar echt groen licht hebben, kunnen we van start.  

 

Omvorming SKVR Muziek  

Maar er is wel door een groep mensen de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de nieuwe ideeën 

voor het muziekonderwijs. Er is daarbij nagedacht over en onderzoek gedaan naar inhoud, lesvormen en 

wat dat van docenten gaat vragen, over samenwerking en het vinden en binden van de nieuwe 

doelgroepen, over personeel, over huisvesting, over locaties, etc. Risico’s zijn in kaart gebracht bij deze 

onderwerpen en beoordeeld. Fase twee, het echt uitwerken in wat zo mooi een businesscase heet, is net 

ingegaan. Ondertussen zijn we op twee plekken een pilot gestart om praktijkervaring op te doen bij alles 

wat we bedenken. Daarin schreven leerlingen zich in voor een orkest want muziek begint in dat nieuwe 

programma bij samenspel, en kregen de kinderen om de week orkest-samenspel les en in grote groepen 

les op hun instrument. We zitten met die pilots weliswaar nog maar ten dele bij de beoogde doelgroepen 

maar we leren er ontzettend veel van.  

Kunsteducatie voor volwassenen in de stad 

Een andere uitwerking die we gestart zijn is hoe we de cursussen voor volwassenen op een voor iedereen 

goeie manier zelfstandig kunnen maken. Daar was natuurlijk veel reactie over in de stad en bij ons. 

Inmiddels is er een klankbordgroep met een aantal cursisten waarmee we in gesprek zijn hierover.  

Het komende najaar, vanaf na de zomervakantie, werken we de plannen verder uit en toetsen we ze op 

risico’s en haalbaarheid. Ook maken we een transitieplan, waarbij we per onderwerp bepalen wat we 

moeten uitwerken en wanneer we de resultaten daarvan willen zien.  

Moed 

We merken dat we met die nieuwe koers een moedige stap hebben gezet die enerzijds met vragen of 

soms zelfs weerstand wordt ontvangen (“die kinderen op zuid, daar hoeft de SKVR echt niet in te 

investeren hoor, dat is water naar de zee dragen”…) maar anderzijds op ongelooflijk veel draagvlak kan 

rekenen, vooral van partijen die werken met die kinderen op zuid.  
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Moedig, ook omdat dat bij SKVR echt vraagt om een andere inzet, een andere manier van werken. Het 

vraagt moed van ons allemaal, om te gaan staan voor die kinderen van Rotterdam, voor die inclusieve 

stad.  

En om niet te bedenken OF we dit kunnen, maar vooral om goed te onderzoeken en uit te werken HOE 

we succesvol en duurzaam succesvol kunnen doen. Want wij zetten SKVR niet voor niets in het rijtje van 

de Bibliotheek en Sport Support. Wij zijn die brede publieke voorziening, die er voor zorgt dat kunst 

beoefenen voor alle kinderen en jongeren toegankelijk en bereikbaar is. En dat is echt geen luxe.  

We weten steeds beter hoe belangrijk culturele vorming is. Zoals jullie weten zet prof. dr. Erik Scherder 

culturele ontwikkeling simpelweg  in een rijtje met gezond eten, bewegen en cognitieve ontwikkeling. En 

uit de welzijnssector weten we hoe ongelooflijk belangrijk het is dat kinderen een constructieve vrije 

tijdsbesteding ontwikkelen, een passie voor iets en hun talent ontwikkelen. Sport is al heel vaak een 

serieuze gesprekspartner. We gaan ons inzetten om ook met cultuur aan de politieke- en 

beleidsgesprekstafels te komen en dat lukt steeds beter. Dit najaar gaan we versterkt laten zien wat we 

doen op dit gebied en wat de kracht van kunst is. Dat doen we om ons plan niet alleen letters op papier te 

laten zijn maar om het met werkelijke voorbeelden te onderstrepen.  

 

Jongeren van de theatergroep 'Hashtag 

squad nog wat' speelden voor ons hun eerste 

theatervoorstelling ‘Café de tragische liefde’. 

Deze theatergroep is gevormd in het 

productiehuis H.O.U.S. (House of Urban 

Storytellers) van SKVR Dichtbij voor 

jongeren van 12 t/m 23 jaar in Rotterdam 

Zuid. Op 18 juni jl. ging hun voorstelling in 

première op de Dalweg. Voor hen was het 

spannend om te spelen voor SKVR 

medewerkers, want het was hun eerste 

‘grote publiek’. De jongeren schreven dit stuk zelf, met de hulp van SKVR docent Armin Tashakoor. In de 

voorstelling komen onderwerpen aan bod die hen op dat moment bezighouden, zoals werk, liefde en 

relaties, drank- en drugsgebruik en homoseksualiteit. 

 

Na de voorstelling gingen we in panels van SKVR medewerkers met elkaar en de andere collega’s in 

gesprek over wat de nieuwe koers voor ons werk betekent. Wat doen we allemaal al in dat kader? Denk 

aan de muziekpilot Speel mee!, Ik Droomde, Luister dan!, Chicks and the City, een Rugzak vol Talent, 

Challenge010 e.d. Collega’s vertelden over hun werk in de wijken, zowel in de vrije tijd als het onderwijs, 

tegen welke aspecten zij aanlopen, wat het vraagt van onze docenten, wat het werken in teams vraagt van 

mensen, hoe we met onze wijkpartners 

samenwerken maar ook wat er nodig is om  

jongeren aan ons te binden. Uit de 

panelgesprekken kwam een aantal 

belangrijke noties naar voren waar we van 

kunnen leren. Zo is het belangrijk dat  

jongeren zich welkom voelen, dat ze worden 

gezien, maar zeker ook het gevoel hebben dat 

ze iets leren. Kwaliteit en continuïteit zijn 

hierin belangrijke aspecten. Daar is SKVR 

goed in en staan we om bekend. Maar bovenaan staat het persoonlijke contact, want persoonlijke 
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interesse in elke jongere is een voorwaarde om eruit te kunnen halen wat erin zit. Een ander aspect is het 

betrekken van de ouders en verzorgers. Zij bepalen of een kind of jongere al dan niet meedoet aan 

buitenschoolse culturele activiteiten. Nodig hen uit en laat ze zien waar hun kind mee bezig is en wat het 

allemaal leert. Van docenten wordt er op communicatief gebied ook veel gevraagd: je moet op 

verschillende niveaus kunnen communiceren en acteren: zowel met de leerling, de buurtwerker, de 

ouder, de leerkracht. Onze nieuwe koers vraagt in dat opzicht ook om moed: we moeten durven om onze 

deuren open te zetten voor alle betrokkenen: kom maar kijken!  

 

Tot slot bedank ik alle collega’s die deelnamen 

in de panels en voor het delen van hun 

verhalen en ervaringen: Rasheida Adrianus 

(H.O.U.S.), Nita Halman (SKVR Onderwijs), 

Dorinda Dijs (Make You Move, 

Buurtsportcoach), Jacco Boganen (Speel 

Mee!), Ivy Coenengracht (SKVR Theater), 

Mart Bechtold (Rugzak vol Talent), Natasja 

Morales (Chicks and the City), Armin 

Tashakoor (SKVR Cultuurwerkplaatsen), 

Sigrid Heijdra (Speel Mee!), Ludette el 

Barkany (Luister dan!) en Liesbeth Eshuis (Ik droomde).   

 

Op maandag 15 augustus starten we het seizoen gezamenlijk op. Ik nodig iedereen van harte uit om 

hierbij te zijn. Tussen 09:30u en 10:30 uur staat er op het Rotterdam Building bij de pantry thee, koffie 

en iets lekkers voor je klaar. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie! 
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