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TWEEDEE DEEL
CASES,, ZES ORGANISATIES
I NN VERANDERING
Deell twee van dit boek bestaat uit zes hoofdstukken. In elk hoofdstuk staat een case centraal.
Dee cases gaan over ingrijpende veranderingsprocessen in verschillende organisaties. De hoofdstukken
zijnn op vergelijkbare wijze ingedeeld. Eerst beschrijf ik de organisatie en het veranderingsproces.
Vervolgenss komt de start van het onderzoeksproject aan de orde. Dan volgen de uitkomsten van het
onderzoekk en mijn interpretatie daarvan. Na deze interpretatie ga ik in op de aanpak van het surveyfeedbackprocess en het resultaat dat die aanpak in de betreffende case oplevert. Dan geef ik aan hoe
dee samenwerking wordt afgerond en volgt een weergave van het gesprek over de casebeschrijving
datt geruime tijd later plaatsvindt. Ter afsluiting vat ik telkens samen wat een case leert over de
onderzoeksvragen. .
Dee hoofdstukken over de cases bevatten naast een beschrijving van het onderzoeksproces en de uitkomstenn ook gedachten over mijn eigen rol in de organisatie waar het onderzoek plaatsvindt en over
dee manier van onderzoek doen in veranderingsprocessen. Eén van de doelen van deze studie is om
eenn bijdrage te leveren aan de veranderingsprocessen die ik onderzoek. Dat leidt tot reflectie op
methodischee keuzes, bijvoorbeeld rond het afnemen van de vragenlijst. Het gaat dan om vragen als:
'Hoee betrek ik leidinggevenden bij de afname?' en 'Hoe zorg ik voor een hoge respons?' Gedachten,
inzichtenn en reflecties die te maken hebben met mijn eigen rol en met het doen van onderzoek
bespreekk ik direct na de beschrijving van de aanpak, resultaten of interpretatie. Om het verschil met
dee 'gewone' tekst aan te geven, staat reflectieve tekst telkens in een kader.
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