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Voorwoord 

 

 
 
In 1981 ben ik afgestudeerd bij de vakgroep Methodeleer van de subfaculteit Psychologie van de 
Universiteit van Amsterdam. In de doctorale fase heb ik naast studeren ook een scriptie geschreven, 
een onderzoeksstage gelopen en een experimenteel onderzoek uitgevoerd t.b.v. het afstuderen. 
De scriptie ging over de methodestrijd in de psychologie.  
Tijdens de onderzoeksstage heb ik analyses uitgevoerd op het gebied van de 
interbeoordelingsbetrouwbaarheid van logopedisten.  

Het onderzoek waarmee ik afstudeerde betrof het vraagstuk van hoe goed mensen kunnen omgaan met 
probabilistische relaties (Multiple cue probability learning). 
 
Afgezien van een jaar waarin ik gewerkt heb aan de Universiteit van Amsterdam als methodoloog 
(meteen na mijn studie), heb ik de afgelopen 29 jaar niets meer aan wetenschap gedaan.  
Wel ben ik blijven nadenken over onderzoek en de aard van het object van studie van de sociale 
wetenschappen en de conclusies die ik heb getrokken (en waar mijn onderzoeksvoorstel voor een 

groot deel op gebaseerd is), zijn als volgt. 
 
[1] Ondanks de vele hoofd- en nevenindelingen van de sociale wetenschappen (van psychonomie tot 
antropologie van de massacommunicatie) is er voor de sociale wetenschappen maar één object van 
studie, namelijk: de mens, zijn interacties en de resultaten daarvan.  
De vragen die hierbij horen zijn:  
▫ hoe zit de mens in elkaar, 

▫ hoe interacteert hij met soortgenoten en met zijn fysieke omgeving,  
▫ wat is het resultaat van dit alles? 
 
Het onderwerp van studie van de sociale wetenschappen is uitermate complex. Dit noopt tot een brede 
kijk, ondanks dat men zich met onderzoek slechts op een klein deelgebied dient te begeven om 
zinvolle kennis te kunnen produceren. 
 
[2] Het (deel)object van studie, de theoretische vooronderstellingen en noties die men over zijn 

onderzoeksonderwerp heeft en de vragen die men daarover heeft, bepalen op welke wijze het 
onderzoek dient te worden uitgevoerd (en niet andersom). Het is daarom belangrijk om de gehanteerde 
vooronderstellingen expliciet te maken aangezien ze invloed hebben op hoe men onderzoek doet en de 
constructie van modellen en theorieën vorm geeft. 
 
[3] Wetenschap produceert kennis en kennis is pas relevant als je er wat mee kunt, als je er 
toekomstige situaties of gebeurtenissen mee kunt voorspellen. Modellen zijn belangrijke hulpmiddelen 

bij het inzichtelijk en doorzichtig maken van dat deel van de werkelijkheid waar men onderzoek naar 
doet. Modellen reduceren die werkelijkheid, maar wel op zo’n manier dat men er wat aan heeft. Het is 
evenwel noodzakelijk model en werkelijkheid niet door elkaar te halen. 
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Maar hoe produceer je kennis? De meningen lopen uiteen.  
Volgens A.D de Groot (die in 1958 het boek "Methodologie" schreef) gaat dat als volgt (hij sluit 
hierbij aan bij het wetenschapstheoretisch kader van Karl Popper - het kritisch rationalisme): 
Fase 1: Observatie: Verzamelen en groeperen van empirisch feitenmateriaal; vorming van hypothesen;  
Fase 2: Inductie: Formulering van hypothesen; 
Fase 3: Deductie: Afleiding van speciale consequenties uit de hypothesen, in de vorm van toetsbare 

voorspellingen; 
Fase 4: Toetsing: van de hypothese(n), aan het al dan niet uitkomen van de voorspellingen in nieuw 
empirisch materiaal; 
Fase 5: Evaluatie: van de uitkomsten van de toetsing, in verband met de gestelde hypothese(n) of 
theorie(en), en in verband met mogelijke nieuwe, aansluitende onderzoekingen. 
  
Met deze visie van De Groot ben ik wetenschappelijk grootgebracht. In mijn afstudeerscriptie heb ik 

getracht onder woorden te brengen wat ik vond van de wetenschapsbeoefening in de psychologie: 
 Fase 1 van de empirische cyclus, is de fase van de verkenningen, de inductie. Mijn standpunt was 

en is dat aan deze fase over het algemeen te weinig aandacht en tijd wordt besteed. 
 Er werd teveel aandacht gegeven aan statistische hypothesetoetsing en wiskundige modellen 
 De experimentele psychologie ging volledig voorbij aan het feit dat de ‘leefwereld’ van de mens er 

één is die bestaat uit betekenisgeving en dat de onderzochte verschijnselen door mensen zijn 
geconstrueerd en dat het energie vergt om de sociale constructen in leven te houden (duurzaam te 

laten zijn). 
 

In één van mijn blogs schreef ik op 16 september 2009: 
Against the mathematization of meaning? 
As an existentialist I oppose to the idea that we, human beings, are primarily rational beings. 
The decisions we make are mostly based on the expected meaning of the outcomes and not on 
the expected utility. As an existentialist I focus on experience, meaning and feelings (level-1). 
Abstractions, measurement and mathematization are pursuits on level-2, the level of the 

reduced representation of the world. On this level-2 we only have words and signs that refers 
to the real thing, but these words and signs are not the real thing. So I am very sceptic about 
the usefulness of abstract theories and mathematization of behaviour. I prefer to work on the 
optimization of encounters between humans on level-1. 

 
Hoewel de conclusie uit bovenstaande passage (“So I am very sceptic …”) niet volgt uit de tekst 
daaraan voorafgaande, geeft bovenstaande passage aan mijn worsteling weer met de relatie tussen 

‘leven’ en ‘denken over het leven’. 
Een natuurkundige stelde mij daarop de vraag waarom ik tegen wiskundige toepassingen was.  
Een terechte opmerking want ‘Level-2’ is juist het niveau waarop voorspellingen aangaande ‘Level-1’ 
plaatsvinden. 
  
Mijn antwoord op 17 september 2009 was als volgt. 

Against the mathematization of meaning? 

@stevenzenith asked: as an existentialist actively engaged at level-1 and level-2 of your model 
I’m curious as to where this antimath comes from? 
My answer: first a little correction; I am not antimath in general. I am only very sceptical of 
applying mathematics to predict behaviour. I am just very disappointed in the results of 
mathematics and statistics and in the negative role they play in university education and 
research. 
As I see it, behaviour is not interesting in its physical aspect but in its interpreted aspect 
(semantics). So meaning comes first. 

But when you look at the social sciences these days, you see the tremendous role that has been 
given to statistics in research and university education at the cost of reflection, good thinking 
and theorizing. Even within the group of applied statisticians there are only a few that give real 
attention to such problems as the power of a test or the consequences of choosing some 
rejection level for theory. 
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There is of course also mathematical modelling of behaviour. But these models are mainly 
successful in fields like the psychology of judgment and decision-making, behavioural 
economics and hedonic psychology (Daniel Kahneman is one of my favourites in these fields). 
There are however so many more interesting fields where mathematical modelling and 
statistics don’t play a single role! 
We can create whole worlds on level-2 that have no link at all with level-1. I don’t like that; it 

is too alienating for an empiricist like me. Level-2 should be science and not science-fiction or 
just plain fiction. Level-2 should be a ‘good’ representation, an accurate picture of level-1, and 
not a world of its own, as it has now so often become (with the help of mathematics). 
There is more to say, but that will be for another extended tweet. 

 
Wat ik met bovenstaande tekst wilde duidelijk maken is dat logica en wiskunde ontoereikende 
hulpmiddelen zijn om de mens en zijn interacties weer te geven. Wiskunde en statistiek zijn niet 

genoeg. Voor wat dit punt betreft heeft Deidre McCloskey in haar in 2002 uitgekomen “The secret 
sins of economics” beargumenteerd dat wetenschap dat zich uitsluitend focust op theorema’s en 
statitsiche significantie “simply unscientific nonsense” is (p.41). 
 
De door mij gehanteerde Level-1 en level-2 model is een vereenvoudiging van het epistemologisch 
model van K. Popper, waarbij Level-1 correspondeert met World-1 en  Level-2 met World-2 en 
World-3: 

 
 

 
 
Bron: http://www.knowledgejump.com/knowledge/popper.html 

 

 
Het bovenstaande geeft een beeld van mijn denkwijze over het produceren van wetenschappelijke 
kennis. Hoe ik de aard van het object van studie van de sociale wetenschappen en de te hanteren  
onderzoeksmethode zie, wordt in het voorliggende voorstel uit de doeken gedaan. 
 
Ik heb zo’n 29 jaar gewerkt binnen organisaties in functies die tot doel hadden de bedrijfsvoering van 
die organisaties te verbeteren. Terugkerend thema was steeds weer: het verzamelen van informatie 

(kennis), het inregelen van systemen en werkprocessen en het (bege)leiden van mensen. Het viel mij 
op hoe belangrijk het gebruik van technologie was en hoe belangrijk de samenwerking was tussen  
medewerkers onderling en tussen medewerkers en leiding. 
Het onderwerp van mijn onderzoek ligt - hoe kan het ook anders - op het gebied van performance en 
organisatieverbetering en in het bijzonder op het gebied van management. 
 
 

http://www.knowledgejump.com/knowledge/popper.html
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H1- Inhoud van het onderzoek 
 
§1.1 Inleiding 

In zijn boek “Maak van je bedrijf een toporganisatie!” geeft André de Waal [1; p7] een samenvatting 

van de vele onderzoeken die hij op het gebied van prestaties van organisaties heeft gedaan. Dit 
onderzoek heeft vijf factoren gedestilleerd die bepalen of een organisatie topprestaties weet te leveren. 
De Waal zelf schrijft over ‘De vijf pijlers van een high performance organisatie”. 
De door hem gevonden vijf pijlers zijn: hoge kwaliteit management, hoge kwaliteit medewerkers, 
lange termijn gerichtheid, open en actiegericht, continue verbetering. 
 
Het onderzoek van De Waal ligt in een onderzoekstraditie die bekendheid bij het publiek begon te 
krijgen met de analyses van Tom Peters en Robert Waterman [2]: zoek naar variabelen die goede 

prestaties van organisaties voorspellen. 
 
Hoewel ik hier niet zal ingaan op de wijze waarop performance van organisaties wordt gemeten en  
ook niet op de ‘halfwaarde tijd’ van de gevonden excellente prestaties, wil ik kort iets aanstippen over 
de mogelijke oorzaken daarvan (vijf jaar na dato bleken vele door Peters en Waterman bestempelde 
excellente ondernemingen slecht te presteren, zodanig zelfs dat enkelen van de aardbodem 
verdwenen). Steeds weer blijkt het management van organisaties voor een paradoxale taak te staan: 

enerzijds dienen zij de organisatie zodanig in te richten dat kwalitatief hoogstaande producten worden 
geproduceerd of diensten worden geleverd, anderzijds dienen zij hun organisatie dermate flexibel in te 
richten dat de organisatie in staat is om de veranderingen in de omgeving of markt kunnen bijhouden. 
In zijn boek “The innovator’s dilemma” geeft C.M. Christensen [2B] aan dat excellente 
ondernemingen alles perfect doen en dat zij in nieuwe technologieën investeren die hun producten 
beter maken. Een probleem hierbij is dat zij de klant meer geven dan wat hij nodig heeft. Maar de 
reden voor hun neergang kan gevonden worden in wat Christensen noemt de “disruptive’ 

technologische innovaties. Dat zijn innovaties die kwalitatief minder goede producten leveren maar 
die simpeler, goedkoper, kleiner en gebruikersvriendelijker zijn. Het management is dan niet in staat te 
zien dat de markt uiteindelijk gaat kiezen voor de door deze in eerste instantie als minderwaardige 
technologie beschouwde producten: 
 

 
Bron: zie C.M. Christensen [2B] 

 
 
Wel willen we hier opmerken dat bij onderzoek naar prestaties van organisaties steevast de kwaliteit 
van het management als één van de belangrijkste verklarende variabelen uit de bus komt. Op zich niet 
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verwonderlijk aangezien het altijd mensen zijn die prestaties leveren en managers een belangrijk 
aandeel hebben in het functioneren en samenwerken van medewerkers. 
 
Ook G.A. Rummler [in 3] benoemt het management als één van de belangrijkste factoren die de 
prestaties van een organisatie beïnvloedt. Een diagram van zijn negen-velden model wordt hieronder 
gegeven. 

 
 
 
 In mijn proefschrift wil ik mij concentreren op het functioneren van leiders, hun taken, hun visie 
over wat er gedaan moet worden in de organisatie en de manier waarop zij hun taken op al dan niet 
succesvolle wijze uitvoeren (performance). 
 

We zullen hier een eenvoudige definitie van de term ‘leider’ hanteren. Deze is door Jeroen Seegers  
[4: p5] als volgt verwoord: leiders zijn personen die vanuit een visie dingen gedaan krijgen door en 
voor anderen. Zoals Jeroen Seegers constateert, vallen onder deze definitie de begrippen: 
leidinggevenden, managers, hoofden, bazen, etc. 
Van belang is hier te melden dat, in navolging van Jeroen Seegers, het in de literatuur gebezigde 
onderscheid tussen ‘manager’ en ‘leider’ hier niet wordt gemaakt. Overigens verkeren we wat dit punt 
betreft in goed gezelschap aangezien Henry Mintzberg dezelfde mening is toegedaan [24: p8]: 

“Frankly, I don’t understand what this distinction means in the everyday life of organizations. Sure, 
we can separate leading and managing conceptually. But can we separate them in practice? Or, more 
to the point, should we even try?”. 
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§1.2 Doelstelling van het onderzoek 

 

 
 

 
Het onderzoek naar leiderschap dat ik wil uitvoeren zal zich richten op de gezondheidszorg en met 
name op de verpleegkundige beroepsgroep in academische ziekenhuizen. 
 
In een wereldwijd onderzoek naar de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, uitgevoerd door 

adviesbureau Price Waterhouse en Coopers uit 2005 [25] zijn de volgende resultaten gevonden: 
 Naar verwachting zullen de zorguitgaven in de toekomst nog sneller gaan stijgen dan in het recente 

verleden 
 Er is een groot draagvlak voor een zorgstelsel dat is gebaseerd op gedeelde financiële risico’s en 

verantwoordelijkheden door private en publieke zorgverzekeraars. Dit als alternatief voor de 
traditionele budgetfinanciering 

 Wereldwijd wordt de duurzaamheid van de nationale zorgstelsels ondermijnd door vooral de hoge 

kosten en het geringe vertrouwen van de zorgconsument in de medische prestaties 
 Preventieve zorg en geïntegreerde ketenzorg bieden ongekende mogelijkheden om de kwaliteit van 

het zorgaanbod te verhogen en gelijktijdig de kosten per behandeling te reduceren. Dit is echter 
alleen mogelijk als alle betrokken partijen meewerken en overheid en zorgverzekeraars steun 
bieden 

 De zorgconsument wordt mondiger en wil zélf keuzes kunnen maken. Dit versterkt de groeiende 
behoefte aan een zichtbare relatie tussen prijs en prestatie én de interesse voor een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de kosten 

 Informatietechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van zorgprocessen 
en informatie-uitwisseling tussen partijen in het zorgstelsel, op voorwaarde dat alle partijen bereid 
zijn te investeren in geïntegreerde IT. 

 
Ook de gezondheidszorg in Nederland is in beweging, evenals de patiëntenzorg en de 
verpleegkundigen. In toenemende mate is men zich bewust dat zaken veranderen en dat daar adequaat 
op gereageerd moet worden. Zo is het type en omvang van de zorg veranderd (zoals toename van 

alleenstaande ouderen (met grotere zelfstandigheid), patiënten die sneller naar huis gaan met als 
gevolg intensivering van de bezetting en toename van de extramuralisering) en worden er steeds 
hogere eisen aan de kwaliteit van de zorg gesteld ( zoals patiënten die steeds mondiger worden, steeds 
meer kennis hebben en steeds eerder zorg willen en de eis dat instellingen in de gezondheidszorg 
steeds transparanter dienen te werken). Maar ook op de interne bedrijfsvoering is een externe invloed 
te merken; zo krijgen verzekeraars steeds meer invloed op de kosten en de output van organisaties en 
valt er een toename te constateren in het gebruik van technologie/automatisering [25]. 
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Het kan dan ook niet anders dan dat ook de professionals in beweging zijn. Voor wat betreft de 
verpleegkundigen gaat de aandacht naar doelmatige en veilige patiëntenzorg. De patiënt komt steeds 
meer werkelijk centraal te staan en kwaliteit staat steeds meer voorop bij de dagelijkse zorgverlening. 
 
Het antwoord dat veelal gegeven wordt op veranderende situatie is: de verpleging verder 
professionaliseren en de verpleegkundige zorg in kwalitatief opzicht verbeteren. De verpleegkundige 

zorg dient patiëntgerichter, veiliger en doelmatiger te zijn [26].  
 
Om het bovenstaande te bereiken zijn leiders nodig die de nodige veranderingen weten te realiseren.  
Zie: Zorgzaam en zorgvuldig III [26B], Improving care requires leadership in nursing [26C], The need 
for nursing leadership [26D], Leadership skills for the 21st century [26E]. 
 
Doel van dit onderzoek naar leiders in de verpleging is om een bijdrage te leveren aan de kennis over 

wat nodig is om een verpleegkundige leider te zijn in tijden van uitdagingen. Met andere woorden, het 
onderzoek wil bijdragen aan de kennis over welke persoonlijke kwaliteiten en welk niveau een 
verpleegkundige leider nodig heeft om de veranderingen in de gezondheidszorg op succesvolle wijze 
tegemoet te treden. Daarnaast is het doel te achterhalen wat voor beeld verpleegkundige leiders hebben 
van hun organisatie en de relevante omgeving, hoe zij daarover denken en wat zij zien als taak voor 
zichzelf en hun rol daarin. 
 

In §1.5 zal deze doelstelling nader worden uitgewerkt in een vraagstelling. 
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§1.3 De organisatorische context 

Mensen in organisaties hebben doelstellingen die ze samen willen realiseren. Maar hoe goed zijn ze 
daarin? A.J. Cozijnsen en W.J. Vrakking [5; p133] spreken van “aan de hand van criteria uitspraken 
doen over de relatieve gezondheid van organisaties”. 
De organisatiekundige literatuur laat zien dat, zeker bij grote organisaties, heel veel zaken (factoren, 
variabelen) bepalend zijn voor de gezondheid en prestaties van een organisatie. 

 
Om de complexiteit van organisaties hanteerbaar te maken voor diagnose en communicatie, worden 
vaak vereenvoudigde modellen gehanteerd die de veelheid aan relevante variabelen clusteren.  
 
Een model dat ik in het proefschrift zal hanteren is het ESH model van M. Weggeman (dat een 
aanpassing is van het Zeven-S model van McKinsey) waarmee de domeinen (clusters van factoren) 
van een organisatie worden beschreven (doelen stellen, organiseren en realiseren - zie: 

http://www.twynstraguddeblog.nl/rudykor/2007/12/in-het-vorig-we.html):  
 

 

Organiseren: inrichten van de organisatie 

Bij organiseren gaat het om het inrichten van de organisatie. 
Andere woorden voor deze activiteit zijn structureren (in de 
ruime betekenis van het woord) of voorwaarden scheppen. 
Organiseren is het creëren van condities opdat de organisatie 
haar primaire taken (de voortbrenging van diensten en/of 
producten) kan vervullen. 

 
Wij hanteren voor de zes ontwerpvariabelen de volgende definities: 

 strategie: de manier waarop (en het geheel van middelen waarmee) vooraf gestelde doelen 
bereikt (kunnen) worden; actieplan 

 structuur: de taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling en de compensatie 
daarvan 

 systemen: de regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren gestuurd wordt 
 personeel: de karakteristieken en vaardigheden van de medewerkers 
 cultuur: de gemeenschappelijke waarden en normen (van een groep mensen) en de daaruit 

voortvloeiende manieren van doen 
 managementstijl: de kenmerkende gedragspatronen van het management op elk niveau 

 
Doelen stellen: richten van de organisatie 
Bij het doelen stellen gaat het om het beantwoorden van de vraag 'wat willen of moeten we 
zijn/worden/bereiken'. Anders gezegd, het gaat om het beantwoorden van de vraag wat de 
functie van de organisatie is voor de relevante omgeving. Deze activiteit wordt ook wel 

aangeduid als oriënteren, verkennen of richten. 
De uitkomst van deze zoektocht wordt vastgelegd in de missie. Op basis van de missie worden 
doelen geformuleerd die in de komende planningsperiode behaald moeten worden. Ze moeten 
daartoe zo zijn geformuleerd dat ze als richtsnoer kunnen dienen voor het handelen en ze 
mogen onderling niet met elkaar in strijd zijn. 
 
Realiseren: verrichten van werkzaamheden 
Wanneer er een missie en doelstellingen zijn opgesteld, de organisatie ingericht is en het daar 

vervolgens bij blijft, dan zal de organisatie geen bestaansrecht hebben: er komt immers niks 
uit waar een 'klant' op zit te wachten. Er bestaat geen klant van een machinefabriek die geld 
betaald voor een organisatieschema of een missie. En geen patiënt stapt tevreden uit het 
ziekenhuis omdat de klachtenprocedure zo helder is vastgelegd in een procedureboek. 
Realiseren betreft het uitvoeren van het werk waartoe de organisatie is opgericht. Hierdoor 
worden producten en diensten voortgebracht. Voorbeelden van vragen die t.b.v. de activiteit 

http://www.twynstraguddeblog.nl/rudykor/2007/12/in-het-vorig-we.html
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realiseren beantwoord moeten worden zijn: Hoe worden patiënten verzorgd? Op welke wijze 
worden producten uit het magazijn verplaatst? Hoe worden data in de computer ingevoerd? 
 
Op elk niveau in de organisatie 
Doelen formuleren, organiseren en realiseren zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden. 
Daarbij zijn ze op alle niveaus binnen een organisatie te onderkennen. 

 

 
 
Een leider heeft, afhankelijk van zijn hiërarchische positie in de organisatie, dus veel aan zijn hoofd. 
Hij moet, zoals we hierboven hebben gelezen, denken aan cultuur, personeel, management, structuur, 
strategie, systemen en (geld)middelen. 
Daarnaast moeten leiders zorgen voor een stabiele organisatie die in staat is mee te ontwikkelen met 
haar omgeving. 

 
Robert Quinn en J. Rohrbaugh [6] hebben onderzoek gedaan naar de belangrijkste indicatoren van 
goed presterende organisaties en komen tot de conclusie dat twee belangrijke factoren hieraan ten 
grondslag liggen. Deze zijn  
▫ organisatorische focus (van intern naar extern)  
▫ organisatorische voorkeur (voor stabiliteit en controle of voor flexibiliteit en verandering). 
Samen vormen deze twee dimensies de vier kwadranten van het “Concurrerende Waarden raamwerk”: 

organisaties moeten zowel aanpasbaar en flexibel zijn, maar ook stabiel en beheersbaar zijn. Een 
schijnbare paradox. 
 
Op basis van dit onderzoek heeft Robert Quinn [7] vier typen organisaties onderscheiden die vallen 
binnen één van de kwadranten van het Concurrerende Waarden raamwerk. Deze typen organisaties 
worden factoren van belang geacht voor doeltreffendheid (te leveren optimale prestaties) die 
overeenkomen met de positie die ze innemen op de twee dimensies ‘focus’ en ‘voorkeur’ uit zijn 
onderzoek uit 1983: 

▫ Human Relations Model, met nadruk op flexibiliteit en interne focus. Het gaat hier om samenhang, 
moreel en personeelsontwikkeling (personeelsmanagement) 

▫ Open Systems Model, met nadruk op flexibiliteit en externe focus. Het gaat hier om alertheid, 
groei, het verwerven van middelen en externe steun (veranderingsmanagement) 

▫ Rational Goal Model, met nadruk op controle en een externe focus. Het gaat hier om planning, 
stellen van doelen, productiviteit en efficiency (prestatiemanagement) 

▫ Internal Process Model, met nadruk op controle en een interne focus. Het gaat hier om 

informatiemanagement, communicatie, stabiliteit en controle (management bedrijfsvoering). 
 
In zijn model benoemt Quinn dus vier hoofdtaken waarop leiders dienen te excelleren. Deze kunnen 
we ook als volgt verwoorden: 
1. Het managen van personeel 
Bij peoplemanagement ligt de nadruk op inzicht in jezelf en anderen, effectief communiceren, 
ontwikkeling van ondergeschikten, teambuilding, gebruik van participerende besluitvorming en 

managen van conflicten. 

2. Het managen van de interne bedrijfsvoering 

Bij leiderschap in het kader van operational excellence ligt de nadruk op meten, controleren, 
rationaliseren van de procedures, het optimaliseren van de werkprocessen en het zorgen voor de juiste 
middelen. Deze stijl van leidinggeven wordt ook wel omschreven met het begrip ‘task management’.  
3. Het managen van prestaties 
Bij performancemanagement ligt de nadruk op doelen stellen, plannen en controleren, 
verantwoordelijk houden en sturen om zodoende productief en verantwoordelijk werken te 

bevorderen.  
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4. Het managen van veranderingen en randvoorwaarden voor innovaties (inspirerend leiderschap) 
Bij het managen van veranderingen en innovatie gaat het vooral om inzet van personeel en middelen, 
continue verbeteringen, creatief denken en ruimte bieden aan vernieuwing. Een belangrijk aspect van 
inspirerend leiderschap is geven van een aansprekende visie die een beeld schetst van een 
aantrekkelijke toekomst van de organisatie. 
 

Volgens Robert Quinn dienen leiders te zorgen voor goed presterende, stabiele en beheersbare 
organisaties, die in staat zijn flexibel in te spelen op (= zich aan te passen aan) de veranderende 
omgeving. Dit noemt hij ´het kunnen omgaan met de organisatieparadox”: organisaties zijn complexe 
systemen en leiders dienen met schijnbare tegenstrijdigheden van dit systeem te kunnen omgaan.  
 
Als het gaat om management constateert Robert Quinn dat eigenlijk alle factoren uit de vier 
kwadranten van zijn beschrijvend model belangrijk zijn. Het is juist de taak van leiders om er voor te 

zorgen dat binnen zijn organisatie deze factoren in balans zijn. 
Robert Quinn heeft zijn Concurrerende Waarden raamwerk van organisatorische doeltreffendheid 
gebruikt om de literatuur over leiderschap te clusteren. Zijn taxonomisch werk heeft acht 
leiderschapsrollen voortgebracht.  
 
De afbeelding hieronder brengt deze acht rollen over in het Concurrerende Waarden raamwerk. 
 

 

 
 
Figuur afkomstig van: http://www.e-testen.nl/testen/pentaman.html 
 
 
Zoals geschreven heeft Robert Quinn aangegeven dat het de taak is van leiders om er voor te zorgen 
dat binnen hun organisatie ‘concurrerende factoren’ in balans met elkaar zijn. 

Effectieve managers hebben volgens hem de capaciteit om meerdere leiderschaprollen te vervullen.  
 
In het “Handboek managementvaardigheden” beschrijven Quinn, Faerman, Thompson en McGrath [8] 
de acht rollen van Quinn en de belangrijkste vaardigheden die daarbij horen. Deze geven wij hieronder 
weer. 
 
Mentor  1) Inzicht in jezelf en anderen 

  2) Effectief communiceren 
  3) ontwikkeling van ondergeschikten 
 

http://www.e-testen.nl/testen/pentaman.html
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Stimulator  4) Teambuilding 
  5) Gebruik van participerende besluitvorming 
  6) Conflict managen 
Controleur 7) controleren eigen functioneren 
  8) controleren collectief functioneren 
  9) controleren functioneren organisatie 

 
Coördinator 10) Projectmanagement 
  11) Taken ontwerpen 
  12) Crossfunctioneel management 
 
Bestuurder 13) Visie hebben, plannen en doelen stellen 
  14) Ontwerpen en organiseren 

  15) Effectief delegeren 
 
Producent 16) Productief werken 
  17) Productieve werkomgeving bevorderen 
  18) Tijd- en stressmanagement 
 
Bemiddelaar 19) Een machtsbasis opbouwen en handhaven 

  20) Onderhandelen over inzet en overeenstemming 
  21) Ideeën presenteren 
 
Innovator 22) Leven met verandering 
  23) Creatief denken 
  24) Management van veranderingen 
 
Kijken we naar de ontwikkeling van het individu, dan zijn er vier aspecten die tot ontwikkeling dienen 

te worden gebracht om een goede leider te worden: de persoon zelf, zijn interactiedynamiek met de 
medewerkers, inzicht in de organisatorische thema’s en de ontwikkeling van visie inzake de impact 
van de omgeving op de organisatie en de positie en richting van de organisatie in die omgeving (vrij 
naar Ivo Callens [9]).  
 
Teun Hardjono [9B] heeft n.a.v. het werk van Quinn het vierfasenmodel geïntroduceerd. 
Volgens Hardjono kunnen organisaties hun doelstellingen bereiken door te kiezen voor een bepaalde 

oriëntatie: intern of extern, en 'control' (beheersing) of verandering. Het is veelal niet mogelijk om alle 
oriëntaties tegelijk evenveel aandacht te geven. Dit zijn dezelfde twee dimensies die Quinn heeft 
gehanteerd. 
 
Een organisatie streeft volgens Hardjono naar het ontwikkelen van de volgende vier 
basiscompetenties: 
Materieel:  

alle financiële middelen waarover de organisatie kan beschikken. Indicatoren als de 'cash flow' en de 
winst geven aan hoe deze competentie is ontwikkeld. 
Commercieel:  
het vermogen om producten en diensten op de markt aan te bieden en te verkopen. Een indicator voor 
deze competentie is marktaandeel. 
Sociaal:  
de mate waarin de organisatie haar medewerkers weet te binden en te boeien. Indicatoren: mate waarin 
doelen en waarden worden gedeeld. 

Intelligentie:  
het (collectieve) vermogen om te leren van succesvolle en minder geslaagde activiteiten. Indicatoren 
zijn: aantal vernieuwingen en innovaties. 
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Basiscompetenties kunnen elkaar beïnvloeden en versterken (in de figuur zijn ze daarom als 
concentrische cirkels weergegeven). Zo kan de materiële competentie worden ingezet om de 
commerciële competentie te ontwikkelen. 
 
 

 
Bron: http://www.hardjono.nl/nl/vierfasenmodel 

http://www.hardjono.nl/nl/vierfasenmodel
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§1.4 Overzicht van het onderzoek naar leiderschap 

 

 
Bron: http://www.intermediair.nl/artikel/de-crisis/141602/crisis-vraagt-om-transparante-leiders.html 

 
 
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van (de geschiedenis van) het onderzoek naar leiderschap aan 
de hand van een aantal publicaties. Ik heb niet de pretentie een volledig beeld te geven, maar wel om 
het veld in hoofdlijnen te beschrijven. 
 
J.W. Foppen stelt in zijn oratie [10; p16]: “Ofschoon over leiderschap zo veel geschreven wordt dat de 

bossen eronder lijden en iemand die dat ooit wil lezen nooit meer tijd heeft om zelf ooit nog iets te 
leiden, blijft het – en waarschijnlijk precies daarom – een uiterst vaag en moeilijk te grijpen 
fenomeen”. 
 
Modellen en theorieën dus te over. J.W. Foppen geeft in zijn oratie [10: p63] een overzicht van deze 
theorieën op basis van hun methodologische kenmerken. Hij deelt ze in, in: 
 Normatieve theorieën (die antwoord geven op de vraag van wat er dient te gebeuren) 

 Beschrijvende theorieën (die antwoord geven op de vraag wat er normaliter gebeurt, wat regelmatig 
terugkomt)  

 Interpretatieve theorieën (die pretenderen te verklaren waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren) 
 Kritische theorieën (die gericht zijn op de analyse van veronderstellingen en waardeoordelen). 
 
Kijken we naar de inhoudelijk aspecten dan geven M. Horner [11] en B.A.S. Koene [12] een 
overlappend beeld m.b.t. het onderzoek naar leiderschap. Er is sprake van:  

Trait theories (up to 1940s) 
De eerste onderzoeken begin vorige eeuw waren gericht op de aangeboren kenmerken van ‘grote’ 
leiders. Het idee achter deze onderzoeken was dat leiders geboren waren en niet gemaakt. Dit 
onderzoeksprogramma kon echter niet ontdekken welke kenmerken bepalend waren voor goed 
leiderschap. Volgens Horner komt dit doordat relevante situationele en omgevingsfactoren niet in het 
onderzoek werden betrokken. 
Style approach (late 1940s to late 1960s) 
Daaropvolgend kwam er een stroom onderzoeken die leiders probeerden te karakteriseren op basis van 

wat ze deden (gedrag). De gedachte was dat effectief leiderschap te leren was. Dit 
onderzoeksprogramma ontwikkelde zich uiteindelijk in een twee-gedragsfactoren model van 
leiderschap: leiders waren in hun gedrag mensgericht of taakgericht. 
Contingency theories (late 1960s to early 1980s) 
Een derde benadering was het bestuderen van de interactie tussen enerzijds de kenmerken en 
gedragingen van een leider en de omgeving waarin de leider opereert. Daarbij is het idee dat 
leiderschap steeds anders kan zijn, afhankelijk van de situatie. Er zijn derhalve veel verschillende 

stijlen van leiderschap. Het belang van de interactie tussen leider en volgers werd in deze benadering 

http://www.intermediair.nl/artikel/de-crisis/141602/crisis-vraagt-om-transparante-leiders.html


[1] Onderzoeksvoorstel 10 CONCEPT.doc  Pagina 16 van 42 

benadrukt. Bij deze onderzoekslijn werd de aandacht ook gericht op de mate waarin leiders in staat 
waren om de heersende organisatorische cultuur te kennen en deze cultuur weten te veranderen, 
afhankelijk van de eisen van de omgeving van de organisatie. 
New leadership approach (since early 1980s) 
In deze benadering wordt de aandacht gevestigd op transformationeel leiderschap (als tegenhanger van 
het transactioneel leiderschap, dat gebaseerd is op het model van het gebruik van de macht van de 

leider om medewerkers bepaalde taken te laten volbrengen). Transformeel leiderschap wordt 
daarentegen gekenmerkt door het tot stand brengen van  condities die voorzien in de hogere behoeften 
van medewerkers. Met name de factoren charisma en visie worden in deze onderzoekslijn onderzocht. 
 
In zijn proefschrift stelt Bas Koene [12; p67] dat onderzoek naar leiderschapsstijlen (vanaf begin jaren 
vijftig) drie constanten laat zien: “The factors from the two-style model answered the question ‘how 
well does the leader perform his management task?’. Is he able to structure and organize the work and 

sustain a reasonable level of organizational performance (initiation of structure)? Is he able to maintain 
a working group in which people like to work and in which people can concentrate on performance 
(consideration)? The charisma factor, on the other hand, measured how well the leader could 
communicate a sense of meaning of the work to his employees”. 
 
G.C. Avery maakt een ander indeling van het onderzoek naar leiderschap [13]. Volgens haar hebben 
wij te maken gehad met verschillende zienswijzen op leiderschap (paradigma’s): 

Classical (antiquity-1970s) 
Leiderschap is gebaseerd op de formele positie van de leider en diens macht. Medewerkers volgen de 
leider vanwege zijn controle en hun respect of vrees voor de leider. Medewerkers worden niet 
betrokken in besluiten. 
Transactional (1970s mid 1980s) 
Medewerkers worden verleid tot volgen. De leider onderhandelt met zijn medewerkers en er is 
wederzijdse beïnvloeding via het communicatieproces. De leider heeft echter de macht om 
medewerkers te belonen of te straffen.  

Visionary (mid 1980s – 2000) 
De leider is visionair en inspireert / motiveert met zijn visie de medewerkers tot grote(re) prestaties. In 
de literatuur wordt visionaire leiderschap beschreven als het type leiderschap dat nodig is om 
organisaties te leiden naar verandering. 
Organic (beyond 2000) 
Leiderschap duikt op als gevolg van de relaties tussen individuen die intensief met elkaar 
communiceren, mede om snel veranderende omstandigheden te kunnen interpreteren. Het gaat hier om 

zelf sturende teams die gezamenlijk al dan niet een leider kiezen. Basis voor dit type leiderschap is 
vaak een gedeelde visie en gedeelde kernwaarden.  
 
Concluderend stelt Avery dat in grote organisaties alle vier leiderschapsstijlen gelijktijdig kunnen 
voorkomen zoals bij het bedrijf Swatch [13; p. 34]. 
 
Andere onderzoekslijnen die vrij recentelijk opgang hebben gemaakt, zijn (ik noem er vier): 

 de studie van betekenisgeving en de rol die leiders daarin hebben [zie: B. Shamir, 14]  
 de rol van emotionele intelligentie bij leiderschap [zie: D. Goleman, 15] 
 onderzoek op basis van chaos- en complexiteitstheorie [zie voor een kritische, doch 

uitgebalanceerde beschouwing: J. Rosenhead, 16] 
 neuroleadership: de neurologische studie van het brein van leiders [zie: 17 en 18]. 
 
De hoeveelheid onderzoek naar en publicaties over leiderschap is gigantisch en blijft maar uitdijen. 
Naast onderzoek naar het aandeel van vrouwen in topposities en de problematiek van het ‘glazen 

plafond’ zoals dat van Mildred Hofkes [19] is er ook sprake van onderzoek naar Androgyn 
leiderschap. Volgens Janka Stoker [20], hoogleraar leiderschap en organisatieverandering van de 
Rijksuniversiteit Groningen, is de ideale leidinggevende androgyn en combineert het masculiene 
sturende gedrag met het feminiene invoelende gedrag [zie ook 21 en 22].  
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J.T. Wren [in 22B] vat de typen theorievorming inzake leiderschap samen in een ‘periodiek systeem’:  
 
 

 
 

Volgens J.T. Wren dien je het onderzoek naar leiderschap te onderscheiden in twee perspectieven, wil 
je een totaalbeeld van het onderzoeksveld hebben: de gekozen theoretische benadering en de gekozen 
onderzoeksmethode. 
Voor wat betreft de theoretische benadering deelt hij deze in: contextuele benadering, individuele 
benadering, process benadering en de normatieve benadering.  
 
Als tegenhanger volgt hieronder een kort lijstje van een viertal mythen betreffende leiderschap, 
volgens Goffee & Jones [22; p55]: 

 Iedereen kan een leider zijn (niet waar) 
 Leiders genereren goede bedrijfsresultaten (niet altijd) 
 Mensen die aan de top komen zijn leiders (niet noodzakelijkerwijs) 
 Leiders zijn goede coaches (zelden). 
 
In de Inleiding, hierboven, hebben wij een definitie gekozen van ‘leiderschap’, namelijk: leiders zijn 
personen die vanuit een visie dingen gedaan krijgen door en voor anderen. Terecht kan opgemerkt 

worden dat de definitie die van ‘leider’ is en niet die van ‘leiderschap’. Deze definiëren we hier 
vooralsnog als: leiderschap is het fenomeen dat er personen zijn die vanuit een visie (en ieder op 
verschillende wijze) dingen gedaan krijgen door en voor anderen. Stoker [20] formuleert het zo: 
Leiderschap is het beïnvloeden van het gedrag van (een groep) medewerkers om doelen te bereiken. 
Geconstateerd kan worden dat volgens deze definitie er geen verschil is tussen management en 
leiderschap (zie voor een gelijkwaardige opvatting: Mintzberg [24]).  
 

En toch… 
 
Het gaat bij ‘leiderschap’ niet zozeer over de vraag of managers ook leiders zijn, maar meer dat 
‘leiderschap’ een verschijnsel is dat beïnvloeding en realisatie van doelen als kern heeft. Het gaat dan 
wel om nieuwe doelen (innovatie) en om beïnvloeding via acceptatie (charisma) en mobilisatie. 
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Ik wil deze paragraaf afsluiten met twee definities die de leidraad zullen vormen voor mijn onderzoek 
naar leiderschap binnen de verpleegkunde van de academische ziekenhuizen. 
De eerste is van Mitch McCrimmon, een management consultant met een doctoraat in de psychologie 
en de tweede is van James MacGregor Burns, hoogleraar aan de University of Maryland (College 
Park) en waarvan gezegd wordt dat als je zijn boek “Leadership” niet op je literatuurlijst hebt staan, 
aan je werk getwijfeld mag worden. 

McCrimmon [24B]: “Across all situations, both bottom up and top down, leadership initiates or 
champions new directions. Leadership is an act by an individual that moves a group, a one-way impact 
that influences the group to change its beliefs, attitudes, values and take action as appropriate”. 
 
James MacGregor Burns [in 22B]: “Leadership as an influence process, both visible and invisible, in a 
society inherited, constructed and perceived as the interaction of persons … in conditions of inequality 
– an interaction measured by ethical and moral values and by the degrees of realization of intended, 

comprehensive and durable change”. 
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§1.5 Vraagstellingen van het onderzoek 

 
De centrale vragen voor dit onderzoek luiden:  

I. Welke kwaliteiten heeft een verpleegkundig leider in een academisch ziekenhuis (in de (nabije) 
toekomst) nodig om organisatorisch en inhoudelijk een antwoord te kunnen geven op de 
veranderende eisen aan de verpleegkundige zorg? 

II. Op welke wijze kan het uit te voeren onderzoek in wetenschaptheoretische zin en in 
methodologisch opzicht worden onderbouwd? 

 
Het gaat er bij dit promotieonderzoek om de leiderschapsfactor te onderzoeken bij de hoogste 

leidinggevenden binnen de verpleging van de academische ziekenhuizen. Het gaat er niet om hoe zij 
managen, maar wat het betekent om leider te zijn.  
 
De eerste vraag zal worden opgesplitst in de volgende deelvragen: 
 Hoe denken zij over hun bedrijfstak en het werk? 
 Welke zijn de communities waarin zij participeren (m.a.w. hoe zien hun netwerken eruit en in 

welke subnetwerken zijn zij actief)? 

 Hoe is hun visie voor het bereiken van een goede performance met betrekking tot de 
verpleegkundige taken? 

 Hoe denken zij in het bijzonder over technologie en het belang daarvan voor de verpleging? 
 Hoe goed zijn ze in staat om idee en uitvoering op elkaar te laten aansluiten? 
 Hoe zitten zij cognitief in elkaar (creativiteit, logisch/kritisch denken, toekomstgerichtheid, etc.)? 
 Hoe zitten zij affectief in elkaar (zelfverzekerdheid, beslisvaardigheid, empathie, kunnen omgaan 

met eigen emoties en feedback, etc.)? 
 Hoe zijn hun sociale kenmerken en vaardigheden (charisma, communicatie, etc.)? 

 Wat is hun missie en hoe ziet hun motivatiepatroon er uit? 
 Wat is hun leerstijl? 
Nadat deze vragen onderzocht zijn, zal een instrument worden ontwikkeld dat het verpleegkundig 
leiderschap meet. 
 
De tweede vraag zal ingaan op de ontologische, epistemologische en methodologische aspecten van 
het onderwerp en de uitvoering van het onderzoek. 
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§1.6 De te hanteren concepten, theorieën en onderzoeksmethoden 

 

 
Bron: http://www.yesmusicproductions.com/Bedrijven.html 

 
De eerste centrale vraag van het onderzoek (naar de kenmerken van een leider in het academisch 
verpleegkundig vak) hebben we in §1.5 uiteengerafeld in een aantal deelvragen. 
Schematisch kunnen deze deelvragen worden ingedeeld in vragen m.b.t.: 
 de inhoud van het werk (de verschillende taken, met aandacht voor de impact van technologie,  

organisatorische feedbacksystemen en samenwerking met artsen) 

 de kenmerken van de leider, uitgesplitst naar cognitieve en persoonlijke kenmerken: 
* cognitief:  

visie kunnen ontwikkelen, visie kunnen uitdragen, algemene intelligentie, communicatie 
* persoonlijk:  

sociale intelligentie, emotionele intelligentie, motivatie (o.a. zorgdrijfveren), leerstijl. 
 
Het onderzoek bestaat methodologisch gezien uit twee delen: voor het leren kennen van hoe leiders 

denken over hun werk zal veldonderzoek worden uitgevoerd en voor het ontwikkelen van het 
meetinstrument zullen psychometrische methoden worden aangewend. 
Uit het veldonderzoek hoop ik ook te kunnen destilleren op welke wijze goed leiderschap kan worden 
beoordeeld en/of gemeten. Daarnaast hoop ik te kunnen laten zien dat ook in praktijksituaties m.b.t. 
leiderschap gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep is uit te voeren. Dit idee is op dit 
moment nog niet goed uitgekristalliseerd maar lijkt mij de moeite waard om te exploreren tijdens het 
veldonderzoek. Zie [22C] voor een voorbeeld in de economie. 

 
Het idee is om samen met de verpleegkundig leiders van academische ziekenhuizen te zoeken naar de 
antwoorden op de onderzoeksvragen. De verpleegkundig leiders vanuit hun ervaringen met de  
verpleegkundige praktijk in een academisch ziekenhuis en ik zelf vanuit mijn ervaringen met theorie 
en onderzoek op het gebied van psychologie, sociaalwetenschappelijk onderzoek, 
organisatieontwikkeling en leiderschap (praktijk en literatuurstudie). 
 
Aangezien het hier gaat om enerzijds de beschrijving van de werkwereld van de verpleging in 

academische ziekenhuizen en anderzijds de ontwikkeling van een meetinstrument naar leiderschap is 
niet direct één theorie te benoemen die leidend zal zijn voor het onderzoek. 
Wel kan een schets worden gegeven van de concepten die mogelijk een rol gaan spelen bij het 
onderzoek van de eerste centrale vraag: 
 Zorgsector: verschillende publicaties van ziekenhuizen, overheidsinstanties en adviesbureaus (o.a. 

[25] en [26]) 
 Academische ziekenhuizen: jaarverslagen en beleidsnotities betreffende de verpleging (o.a. [26B]) 

 Leefwereld en sociale context verpleegkundigen: Bourdieu (o.a. in [30]) 
 Bedrijfsvoering en management: Rummler (in [3]), Quinn ([7] en [8]) en Mintzberg [24] 
 Invloed technologie: Bruno Latour [32] 
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 Intelligentie, cognities, emoties, sociale vaardigheden: Piaget, Gardner, Goleman [15] en wellicht 
de Neo PIR - Big Five (genoemd in [4: p67]) 

 Leerstijlen: wellicht Van der Sluis (genoemd in [4: p68]) 
 Ontwikkeling meetinstrument: verschillende auteurs (nog uit te zoeken; zie ook [44]). 
 
Voor de tweede centrale vraag (die naar de wetenschapsfilosofische onderbouwing) zullen worden 

geraadpleegd: Piaget, Bunge, Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Winch, De Groot, Swanborn en 
anderen. 
 

Wat betreft de te hanteren onderzoeksmethoden, kan gesteld worden dat gekozen kan worden uit een 
heel scala aan methoden, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
In ieder geval zullen (semi-open) interviews worden gehouden en metingen worden verricht via 
vragenlijsten. Wellicht zal een enkele observatie ter plekke ook aan de orde kunnen zijn. 

 
Verschillende kwantitatieve analyses kunnen dan worden toegepast, zoals tellen, paarsgewijze 
vergelijking, beoordelingsbetrouwbaarheid, testen van groepsverschillen, niet-parametrische 
correlaties, loglineaire modellen enz., enz.. 
 
De mogelijkheden zijn groot en steeds zal er bij het onderzoek gezocht worden naar manieren om een 
zo groot mogelijke betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid te bereiken. 

Zie verder ook §2.3 en §2.4. 
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§1.7 Relevantie van het onderzoek 
 

 
Bron:  http://www.amc.uva.nl/?pid=668 

 
Het onderzoek zal kennis opleveren m.b.t. de kenmerken van leiderschap van verpleegkundig leiders 
en m.b.t. hoe zij denken over de veranderingen in de zorgsector en wat dit betekent voor hun werk. 
Deze kennis zal een positieve bijdrage leveren aan een aantal deelgebieden binnen de verpleegkundige 

patiëntenzorg: 
 de organisatie van de verpleegkundige zorg in academische ziekenhuizen 
 het verpleegkundig leiderschap (help people become better people) 
 de werving en selectie van verpleegkundige leiders 
 de ontwikkelprogramma’s voor verpleegkundige leiders. 
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H2- Uitvoering van het onderzoek 

 

§2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt een planning afgegeven wat er tijdens het promotieonderzoek 

inhoudelijk zal worden uitgewerkt en organisatorisch zal plaatsvinden. 

 

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een empirisch onderzoek. 

In het proefschrift zal de in Hoofdstuk 1 beschreven onderwerpen nader worden uitgewerkt in 

een consistentere samenhang. 

 

In de komende paragrafen binnen dit hoofdstuk zal de uitvoering van het onderzoek worden 

beschreven. Sommige onderwerpen zullen al voor een deel worden uitgewerkt (op de wijze 

zoals dat in Hoofdstuk 1 is geschied en zal tijdens het promotieonderzoek nader worden 

uitgewerkt). 
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§2.2 Mensbeeld 

 

 
Bron: http://www.skor.nl/artefact-2659-nl.html 

 
 
De mens heeft de geografische ruimte ingekaderd binnen muren: de huizen en gebouwen waar mensen 
in leven en werken. 
 
Binnen deze gebouwen bevinden zich veel objecten: van grote (vliegtuig in een hangar) tot kleine 

(paperclip op een bureau). 
 
Organisaties zijn gebouwen waarbinnen mensen doelen nastreven en realiseren (al dan niet met 
objecten). Mensen communiceren met elkaar, onder andere over deze doelen. 
 
Een onderzoeker ziet: gebouwen, objecten en mensen. 
Een onderzoeker hoort: geluiden en gesprekken. 
Een onderzoeker voelt (in fysieke zin, zoals door aanraking), proeft en ruikt van alles. 

 
Op basis van onze huidige kennis kunnen we de wereld en onze omgeving indelen in vier categorieën; 
ik gebruik doelbewust de term ‘niveau’ niet, omdat er naar mijn mening geen logisch afdwingbare 
niveaus zijn te onderscheiden (niveaus die in een bepaalde hiërarchie tot elkaar staan): 

- fysische verschijnselen (bestudeert door de fysica) 
- chemische verschijnselen (bestudeert door de chemie) 
- biologische verschijnselen(bestudeert door de biologie) 

- sociale verschijnselen (bestudeert door de sociale wetenschappen). 
 
De verbinding tussen de opeenvolgende vakgebieden worden bestudeerd door de fysische chemie, de 
biochemie en de neuro-sociale wetenschap. 
 
Voor het onderzoek naar leiderschap is het van belang te constateren dat de belangrijkste waar te 
nemen entiteiten zijn: objecten en mensen. Objecten, die wel of niet veranderen, wel of niet worden 

verplaatst. Mensen, die zich verplaatsten, zich bewegen en met elkaar communiceren. 
 
Maar verplaatsingen, gedragingen, berichten etc. zijn op zichzelf betekenisloos. Ze krijgen pas waarde 
en betekenis op het moment dat ze elementen worden van afbeeldingen binnen het geheel van de 
cognities van een mens. Met cognities worden hier dan bedoeld: de resultaten van de werking 
(functies) van een menselijk brein, zoals die worden vastgelegd en vastgehouden in het geheugen. 
 
Organisatie onderzoek richt zich dan ook op deze semantische wereld van mensen, die ontstaat uit en 

gekoppeld is aan onderdelen van de fysieke aspecten van objecten en mensen en aan de 
communicatieve aspecten tussen mensen (en de cognitieve aspecten ervan). 

http://www.skor.nl/artefact-2659-nl.html
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Culturele en sociale verschijnselen (en dus ook organisatorische verschijnselen) worden binnen dit 
theoretische kader gezien als onderdeel van de semantische wereld die binnen de geheugens van 
mensen zijn gecreëerd.  
 
De term ‘semantisch’ wordt hier als synoniem gebruikt voor ‘betekenis hebbend’ en heeft dus niets te 
maken met de afgebakende betekenis van de term zoals die fungeert binnen de linguïstiek. De term 

heeft een brede betekenis en is verwant aan de term zoals gebruikt door Alfred Korzybski [28]. 
 
Vanuit het hierboven gedefinieerd kader zou je kunnen stellen dat elk onderzoek binnen de sociale 
wetenschap semantisch onderzoek is (uitgezonderd de onderzoeken die zich bezighouden met de 
neurologische werking van het brein of de psychische mechanismen daarvan).  
Het gevaar is natuurlijk dat als alles semantiek is, je niet zoveel hebt aan het begrip. Wat je echter wel 
kunt stellen, is dat gedrag, uitsluitend beschouwd in zijn fysische hoedanigheid en dus zonder de 

semantische context, nietszeggend is. Het waarnemen van iemand die op straat loopt, zegt niet zoveel. 
Dat hij op weg is naar de bakker, wellicht wel. Overigens is deze laatste zin niet geheel juist aangezien 
je alleen kunt vaststellen dat iemand naar de bakker gaat als je hem na verloop van tijd een bakker ziet 
binnenlopen. 
 
Wat maakt nu onderdeel uit van die semantische ruimte binnen onze hersenen als het gaat om 
organisaties? 

In eerste instantie de fysieke objecten en het gedrag van mensen en in tweede instantie de concepten, 
modellen en theorieën (cmt’s) die we daarvan hebben. 
Deze cmt’s zijn door onze hersenen geconstrueerd tot een zo consistent en logisch mogelijk geheel. 
De mens is een theoriebouwer. Of het nu een wetenschapper is of een verpleegkundige. De hersenen 
van de mens willen begrijpen, verklaren en voorspellen. Naast het hebben van deze cognitieve functies 
zijn hersenen ook in staat om doelen te stellen en die in de fysieke werkelijkheid te realiseren, via 
gedrag en/of via samenwerking. 
 

Peter L. Berger and Thomas Luckmann hebben in hun in 1966 uitgegeven “The Social Construction of 
Reality:  A Treatise in the Sociology of Knowledge” [29]  bovenstaand concept uitgewerkt: mensen 
die met elkaar interacteren, construeren mentale representaties (concepten) van elkaars activiteiten. 
Deze  concepten worden vervolgens geïntegreerd in gedragingen (gewoontes/rollen) die ze aan elkaar  
laten zien. De sociale realiteit wordt dus in interactie met elkaar gemaakt. 
Een begrip dat hierbij door Berger & Luckmann wordt uitgewerkt is het begrip ‘reïficatie’. Hiermee 
bedoelen ze dat de met elkaar gemaakte realiteit (zoals instituties en organisaties) wordt beschouwd  

als natuurverschijnsel of als manifestatie van god. Mensen vergeten dus dat ze de sociale realiteit zelf  
samen hebben gemaakt. 
 
De mentale structuren die aan de basis van de sociale realiteit wordt door de Franse socioloog Pierre 
Bourdieu in zijn theoretisch raamwerk van “Veld-Habitus-Kapitaal’vervat (zie Yolande Witman [30] 
die zijn theorie heeft gebruikt voor het structureren en verklaren van haar bevindingen inzake 
leiderschap bij medici). 

 
Jaap-Jan Flinterman op zijn website “http://www.xs4all.nl/~flinterm/Pierre-Bourdieu-
samengevat.html” zegt over Bourdieu:  

“Het centrale concept waarmee de Franse socioloog deze tweedeling te lijf gaat (de tweedeling 
tussen de subjectivisten, die de maatschappij beschouwen als het resultaat van denken en 
handelen van individuele actoren, en anderzijds objectivisten, die het denken en handelen van 
individuele actoren beschouwen als het resultaat van maatschappelijke structuren), is habitus: 
de mentale structuur die individuen tijdens hun groei van zuigeling tot volwassene in een 

bepaalde sociale omgeving ontwikkelen, de manier waarop zij geneigd zijn de wereld waar te 
nemen, te waarderen en daarbinnen te handelen. Omdat de habitus binnen een bepaalde sociale 
omgeving wordt gevormd, zullen individuen met een overeenkomstige sociale achtergrond 
niet alleen een vergelijkbare habitus ontwikkelen; zij zullen ook geneigd zijn de hen 
omringende werkelijkheid en hun plaats daarbinnen als vanzelf sprekend te aanvaarden en 

http://www.xs4all.nl/~flinterm/Pierre-Bourdieu-samengevat.html
http://www.xs4all.nl/~flinterm/Pierre-Bourdieu-samengevat.html
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daarmee de wijze waarop die wereld in elkaar zit, met alle bijbehorende sociale verschillen, in 
hun denken, oordelen en handelen te reproduceren.” 

 

 
Bron: http://www.visieopdemens.nl/?nav=73&intArticleId=2 

 
 
Sigmund Freud heeft in zijn metapsychologisch model van de mens (id, ego, superego) de 

internalisatie van de sociale werkelijkheid gesitueerd in het superego. In zijn “Civilization and its 
discontents” [31] beschrijft hij de spanning die er is tussen enerzijds het individu dat streeft naar 
maximale uiting van zijn behoeften (driften) en de samenleving die eist dat het individu zich 
conformeert aan die samenleving en zijn drijfveren onderdrukt. 
 
Een andere, eveneens Franse, socioloog die zich heeft bezig gehouden met sociale structuren en 
interacties, is Bruno Latour, die inmiddels een indrukwekkend oeuvre heeft geproduceerd. Zijn visie 

over interacties strekt zich uit tot mens-object interacties, de betekenis van technologie voor onze 
interacties [31] en (door zijn samenwerking met primaat antropologe Shirley Strum) het vraagstuk van 
de aanwezigheid van sociale structuren bij apen [32].  
 
Twee onderwerpen wil ik hier kort uitwerken; het gebruik van technologie en het najagen van doelen: 
1. Het gebruik van technologie 

De mens is steeds bezig om de natuur naar zijn hand te zetten. Al in het stenen tijdperk maakte 
men gebruik van gereedschappen (vooral bij de jacht). Een groot deel van de tijd is de mens bezig 

met het gebruik van gereedschappen, instrumenten en technologieën. De invloed van technologie 
op het werk is enorm, zo ook bij het huishoudelijke werk en bij sport bijvoorbeeld. 
Technologische innovatie is essentieel voor het kunnen voldoen aan de veranderende en 
toenemende eisen van cliënten. Daarvoor is een goed georganiseerd innovatieproces, ingebed in 
een overkoepelende strategie, van groot belang: of het nu gaat om innovaties op het gebied van 
efficiëntie en productie of om nieuwe ideeën en concepten. 

2. Het najagen van doelen 

De vraag die je nu kunt stellen is wat de oorzaak is van het feit dat mensen zich bepaalde doelen 
stellen of bepaalde zaken najagen.  
Het antwoord komt deels uit de (evolutie)biologie: mensen zullen alles doen om te overleven; de 
gehanteerde semantische concepten ontstaan uit een complex samenspel tussen het individu en 
zijn omgeving. Dit individu moet zien te overleven in een veeleisende en steeds variërende fysieke 
en sociale omgeving. Zijn hersenen hebben mede als taak om effectieve handelingen mogelijk te 
maken op basis van ruisrijke, tegenstrijdige of onvolledige informatie. 
Maar er bestaan ook aangeleerde na te jagen doelen die niet (direct) noodzakelijk zijn om te 

overleven. Het zijn strevingen; naar macht of rijkdom bijvoorbeeld.  
 
Onderzoek naar de oorzaken van het najagen van doelen, heeft zich op drie facetten 
geconcentreerd: wat de nagejaagde doelen zijn, hoe sterk men die doelen najaagt en waarin dat 
najagen is geworteld.  Het betreffen onderzoeken en theorieën met betrekking tot motivatie 
(gedefinieerd als drijfveer: een drang om een zeker doel te bereiken) en behoefte (gedefinieerd als 
drift: een drang, een noodzaak om te overleven en gezond te blijven). Behoeften kunnen worden 

vervuld door fysieke zaken zoals voedsel of water of door sociale factoren zoals het horen van 
vriendelijke woorden of geaccepteerd worden door een groep.  
 

http://www.visieopdemens.nl/?nav=73&intArticleId=2
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Twee psychologen wil ik hier noemen die zich theoretisch met menselijke behoefte en motivatie 
hebben bezig gehouden: Maslow [33] en Graves [34].  

 
Samenvattend is het mensbeeld dat hier wordt gehanteerd als volgt. De mens: 
a. is een semantisch wezen in de zin dat alle gedragingen verwijzen naar een betekenis 
b. is een theoriebouwer 

c. streeft doelen na  
d. streeft beheersing van zijn omgeving na en gebruikt op intensieve wijze gereedschappen, 

instrumenten en technologieën om zijn doelen te realiseren 
e. construeert zijn sociale werkelijkheid in communicatie en interactie met anderen 
f. reïficeert delen van de sociale werkelijkheid  
g. internaliseert die (gereïficeerde) sociale werkelijkheid 
h. ervaart die sociale wekelijkheid als normerend en richtinggevend 

i. ervaart die sociale werkelijkheid als net zo echt als (zo niet echter dan) zijn fysieke omgeving. 
 
 



[1] Onderzoeksvoorstel 10 CONCEPT.doc  Pagina 28 van 42 

§2.3  Wetenschapstheoretische uitgangspunten 

 

 
Bron: http://uanews.org/node/23237 

 
De consequenties van het gehanteerde mensbeeld voor het onderzoek dienen naar mijn oordeel zowel 

wetenschapstheoretisch als methodologisch te worden verantwoord. 
In deze paragraaf worden de wetenschapstheoretische aspecten van het onderzoek nader toegelicht. 
Wel kan al gesteld worden dat het promotieonderzoek gekenmerkt kan worden als sociaal-
wetenschappelijk onderzoek: empirisch onderzoek naar sociale verschijnselen en dan met name naar 
het verschijnsel leiderschap binnen organisaties.  
 
Drie aspecten zullen in het wetenschapstheoretische kader van het proefschrift nader worden 

uitgewerkt: 
 Ontologie 
 Epistemologie 
 Begripsanalyse. 
 
Ontologie 
De ontologie maakt duidelijk welke elementen als fundamentele bouwstenen van de werkelijkheid 

worden gezien. Als zodanig ligt het aan de basis van elk model van wetenschappelijke 
kennisverwerving. Ontologie beschrijft de eigenschappen van het onderzoeksobject (in ons geval: de 
mens en zijn interacties). 
Voor het proefschrift wordt de mens beschouwd als een cognitieve entiteit die zijn (sociale) omgeving 
tracht te overleven en te modificeren middels technologieën en die zichzelf reproduceert. 
In §2.1 heb ik reeds vrij expliciet het gehanteerde mensbeeld beschreven. 
 
Epistemologie 

Epistemologie of kennistheorie onderzoekt en beschrijft de aard, oorsprong en reikwijdte van onze 
kennis. Het geeft aan hoe we ware of geldige kennis over de werkelijkheid kunnen verkrijgen. De 
grondslagen en maatstaven van kennis worden onderzocht. Hoe kunnen wij mensen iets kennen, hoe 
leren wij iets kennen?  
Relevant voor het promotieonderzoek is de vraag welke de geldige conceptuele categorieën zijn die 
mensen gebruiken om de wereld te leren kennen, zoals causaliteit, structuur, object permanentie etc. 
Vooral de gedachten van Jean Piaget, Mario Bunge en - voor zover relevant - auteurs op het gebied 

van complexiteit en cybernetica zullen worden bestudeerd. 
Uitgangspunt is hier dat ‘subjectieve’ representaties (of constructies) goed zijn te bestuderen (zie ook: 
Frits Staal [36]). 
 
Begripsanalyse 
Onderzocht zal worden of begripsanalyse zoals voorgestaan door De Groot [37] onze begripsvorming 
inzake ‘leiderschap’ verder zal helpen. Zijn eigen begripsanalytische werk bouwde voort op inzichten 

http://uanews.org/node/23237
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uit de semantiek en de significa (waarin de kennistheoretische grondslagen van de wiskunde en van de 
sociale wetenschappen centraal stonden). Belangrijk bij signifische begripsanalyse is het specificeren 
van de contexten waarin een term wordt gebruikt, het vergelijken van de betekenissen in hun 
verschillende contexten en het ontwikkelen van een algemene definitie, verenigbaar met de 
onderzochte contexten. 
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§2.4  Methodologische uitgangspunten 

 

 
Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Methodologie_vormen_globaal.svg 

 

Methodologie bevat de regels en middelen waarmee geprobeerd wordt wetenschappelijke kennis te 
vergaren. De voor dit proefschrift gehanteerde methodologische grondslagen zijn die zoals beschreven 
door A.D. De Groot in zijn “Methodologie” [38] en die zoals beschreven door de praktijk en theorie 
van kwalitatief onderzoek (dit zijn onderzoekers/theoretici die zich bezig houden met 
sociaal/doelgericht handelen en communicatie (Habermas, Garfinkel, Geertz en anderen). 
Zie voor een samenvatting van de theorie H. Kunneman [39] en voor de waardering van de 

kwalitatieve methodologie, Myra van Zwieten en Dick Willems [40]. 
 
Van Kurt Lewin (1890-1947) is zijn uitspraak bekend: “You Cannot Understand a System Until You 
Try to Change It”. Zijn visie op onderzoek en de mens heeft geleid tot een speciaal soort onderzoek: 
action research.  
 
Janet Masters [41] geeft drie definities:  

“Three of the many definitions for action research are:  
 a systemic inquiry that is collective, collaborative, self-reflective, critical and undertaken 

by participants in the inquiry (McCutcheon and Jung 1990:148) 
 a form of collective self-reflective inquiry undertaken by participants in social situations in 

order to improve the rationality and justice of their own social or educational practices, as 
well as their understanding of these practices and the situations in which these practices are 
carried out (Kemmis and McTaggert 1990:5) 

 action research aims to contribute both to the practical concerns of people in an immediate 

problematic situation and to the goals of social science by joint collaboration within a 
mutually acceptable ethical framework (Rapoport 1970:499 as cited in McKernan 1991:4). 

 
In het proefschrift zal worden aangegeven welke van deze drie benaderingen zal worden gebruikt en, 
bij gebruik van meerdere, hoe zij tot elkaar staan. 
 
Onderzoeksopzet 

 
Ik heb nog niet gekozen voor een specifieke onderzoeksopzet. 
 
T.b.v. het onderzoek naar de denkwijzen en ervaringen van de verpleegkundig leiders, hun netwerk en 
het destilleren van relevante variabelen t.b.v. de ontwikkeling van een instrument voor de meting van 
de benodigde leiderschapscompetenties zal gebruik gemaakt worden van: Literatuuronderzoek, 
Documentanalyse, Focusgroepen, Semi-open Interviews en/of Observatie. 

De verkregen gegevens zullen worden gesystematiseerd en waar mogelijk en nodig zal de 
overeenstemming tussen respondenten worden berekend. Ook zullen de relevante beslissingen tijdens 
het onderzoek worden benoemd. Zie Baarda et al [42]. 
Onwuegbuzie, Anthony J. / Leech, Nancy L. / Collins, Kathleen M. T. [43] melden nog het volgende 
over kwalitatief onderzoek: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Methodologie_vormen_globaal.svg
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“As we begin a new decade in the 21st century, there is little doubt that we live in times of 
methodological contestation—a period in which qualitative research is being marginalized by 
proponents favoring the new “gold standard” for producing knowledge in the conduct of research 
(Denzin & Lincoln, 2005c). However, rather than framing a response that demonizes quantitative 
research, as some writers of qualitative articles do, we believe that a more constructive approach is to 
illustrate the utility of qualitative research not only by demonstrating that it represents socially, 

culturally, ethnically, and racially responsive, communitarian, justice-oriented research, but also by 
showing that it represents a continuous iterative, interactive, and dynamic process that keeps abreast 
with methodological innovation (i.e., 10th Movement) in terms of utilization of the latest technological 
advancements and recognition of the various mental models (i.e., “particular constellation of 
assumptions, theoretical commitments, experiences, and values through which a social inquirer 
conducts his or her work”; Greene, 2007)”. 
 

T.b.v. de ontwikkeling van het meetinstrument dat leiderschapscompetenties dient te meten zal 
gebruik worden gemaakt van het stappenplan zoals aangegeven door Downing in [44]:   
“As argued by, several phases in such an approach can be distinguished: 
1. Project plan.  
All a priori decisions need to be made explicit, such as the purpose of the test and the construct 
hypothesized to be measured. This will provide a framework for the efficient execution of the 
subsequent phases. 

2. Content definition.  
The first question to be answered is what content domain is to be tested. Validity of inferences for test 
scores rely heavily on the operationalisation of the domain, and hence decisions regarding the content 
definition need to be taken explicitly. 
3. Test specifications.  
Test specifications refers to the complete set of test characteristics. Sometimes, the terms content 
specifications and test specifications are used interchangeably, but in this phase more elements in the 
test characteristics should be considered: At a minimum, the test specifications should also include test 

format, test length, target difficulty / test information, the item formats to be used and the medium in 
which the test will be published. 
4. Item development.  
Only after the first three phases are performed, items should be developed, or existing items should be 
evaluated for their suitability. 
5. Item banking.  
Usually, systematic storage of items, including their psychometric properties, starts already during the 

item development phase. Two purposes are served: facilitating test assembly and storing 
items for future reuse. 
6. Pretesting.  
Two types of pretesting can be distinguished, and if one wants to adhere to a “golden standard” of test 
development, both types should be considered. In the first pretest, sometimes also referred to as pilot 
test, items are evaluated for ambiguities, inconsistencies and unwanted response behaviour. If the 
items are approved, a second pretest is administered with the purpose of gathering psychometric 

data. 
7. Analysis.  
A hypothesis, usually one that all tested items provide scores that can be described by a selected 
psychometric model, is tested. Depending on the purpose of the test, the analysis might include  
classical analysis, item response theory analysis, analysis based on multidimensionality, and analysis 
of potential differential item functioning. During this phase, item parameters are estimated and 
information on them is added to the item bank.  
8. Test assembly.  

Several methods are used nowadays. A common practice is selection by hand, usually after item 
analysis either based upon classical test theory or item response theory. Larger testing programs, 
however, have better access to resources like sophisticated item banking systems, opening the 
possibility to improve their test assembly process by means of automated test assembly. 
9. Test production.  
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Although now only the lay-out of the items is officially point of consideration, it is essential in this 
step that the assumption that the item parameters are still valid, is not violated. It is necessary that the 
testees will react in the same way to the items as in the pretest, and the best way to guarantee this is 
not to modify any of the items at all in this step. Apart from the test itself, also 
auxiliary material such as test manuals should be produced.  
10. Test administration.  

The test should be taken under the conditions described in the test manual. Without adequate control 
of these conditions, it would be dicult to interpret the test scores meaningfully. 
11. Scoring.  
Scoring, that is, applying a key to the responses, can be simple or complex, depending on the test 
format. After the scoring process, passing scores may be established. For many tests, grade levels are 
assigned to the scores using cut scores. Methods for setting cut scores can be categorized in two 
groups: relative or absolute methods. Relative methods use the test scores to establish a point in the 

score distribution, while absolute methods are based on the expected performance of a borderline 
testee. 
12. Reporting results.  
Testees have a right to an accurate, timely, and meaningful report of their test performance. For some 
high-stakes tests, only the pass-fail result is reported, but many testing programs report total test 
scores, cut scores, and some relevant subscale scores. A second type of report is the technical report, 
serving as a justification for the decisions made and making recommendations for future 

Improvements”. 
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§2.5  Organisatie en uitvoering 

 
Bron: http://www.minid.nl/werkwijze.html 

 

 
Het promotieonderzoek is als volgt gepland:  
1) Benaderen beoogde promotoren √ 

Prof. Dr. G.W.Jansen en Prof. Dr. W. Foppen 

2) Benaderen lezers van de conceptteksten √ 
Dr. H. Neijenhuis, Dr. J. Verheij en drs. M. Mens 

3) Opstellen concept onderzoeksvoorstel √ 
4) Goedkeuring krijgen van de beoogde promotoren 
5) Goedkeuring krijgen voor het doen van onderzoek in de academische ziekenhuizen 
6) Regelen van toestemming om werktijd voor een deel te besteden aan het onderzoek 
7) Het instellen van een begeleidingsgroep vanuit de verpleging van de academische ziekenhuizen 
8) Het uitvoeren van het onderzoek: 

a. Literatuurstudie 

b. Begripsanalyse en wetenschapstheoretische funcdering 
c. Deskresearch en veldonderzoek 
d. Deskresearch en instrumentontwikkeling 
e. Data analyse 
f. Beschrijving resultaten 

9) Het schrijven van het proefschrift 
10) Verdediging proefschrift. 

 
  

http://www.minid.nl/werkwijze.html
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§2.6  Resultaten 

 
De resultaten van de theoretische en de data analyses zullen overzichtelijk en waar mogelijk figuratief 
worden weergegeven. 
Tevens zal besproken worden op welke wijze is afgeweken van het onderzoeksprotocol (indien van 
toepassing) en wat daarvan de consequenties zijn voor de betrouwbaarheid en validiteit van het 

onderzoek. 
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§2.7  Het proefschrift 

 

 
Bron: http://www.megagadgets.nl/nl/producten/boek-klok-p-594/ 

 
Het proefschrift zal in het Nederlands worden opgesteld. 
 

http://www.megagadgets.nl/nl/producten/boek-klok-p-594/
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Bijlage-1 

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg (2010) 
 

Deze lijst is tot stand gekomen door raadpleging van literatuur (zie ook Driessen xxx) en een aantal relevante 

websites over de veranderende gezondheidszorg. 

 
Type en omvang zorg 

▫ De zorgvraag verandert en stijgt omdat de bevolking daalt in omvang, er minder jongeren op de arbeidsmarkt 

komen (ontgroening) en er meer ouderen zullen zijn die gemiddeld ouder worden (dubbele vergrijzing) 

▫ Toename van allochtone ouderen 

▫ Toename alleenstaande ouderen (met grotere zelfstandigheid) 

▫ Er ontstaan grotere tekorten aan personeel bij verschillende beroepsgroepen (mede door demografische 

ontwikkelingen); meer werk met minder mensen 

▫ De verpleegduur neemt weer toe 

▫ Patiënten gaan sneller naar huis met als gevolg intensivering van de bezetting en toename van de 

extramuralisering. 

 

De kwaliteit van zorg 

▫ Patiënt komt centraal te staan  

▫ Mensen eisen een steeds hogere kwaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van snelle hulp, de beste medicijnen, 

gebruik nieuwste technieken etc. 

▫ Patiënten worden mondiger en hebben steeds meer kennis en willen steeds eerder zorg 

▫ Instellingen binnen de gezondheidszorg dienen steeds transparanter te werken 

▫ Veiligheid en Kwaliteit worden steeds belangrijker 

▫ Grotere behoefte bij patiënten aan keuzevrijheid 

▫ Wachtlijsten worden steeds minder geaccepteerd 
 

De bedrijfsvoering 

▫ Veranderingen in financiering van de gezondheidszorg met veranderende administratieve eisen  

▫ Organisaties gaan steeds meer de bedrijfsvoering zakelijk inrichten (concurrentie wordt heviger, efficiëntie 

wordt noodzaak) 

▫ Organisaties gaan steeds meer met elkaar samenwerken 

▫ Verhoogde competitie tussen instellingen 

▫ Organisaties tenderen steeds groter te worden (fusies, overnames, etc.) 

▫ Verzekeraars krijgen steeds meer invloed op de kosten en de output van organisaties 

▫ Er valt een toename te constateren in het gebruik van technologie/automatisering 

▫ Patiëntgerichte zorgprocessen zorgen voor veel verbouwingen 

 

De financiering 

▫ De zorgverzekeraars dringen aan op meer efficiency in de zorg;  Door opheffing van de contracteerplicht in 
2005 zijn zorgverzekeraars niet meer verplicht alle ziekenhuizen te contracteren. Hierdoor ontstaat 

concurrentie tussen ziekenhuizen, maar ook met privé-klinieken. 

▫ De betaalbaarheid van het huidige systeem staat onder druk en de overheid stuurt daarvoor op  marktwerking 

en substitutie in de zorgsector (voorbeelden: het nieuwe zorgstelsel, de  DBC’s,  modernisering van de 

AWBZ, de komst van de WMO, het verplicht publiceren van wachtlijsten, etc). 

▫ De overheid reguleert en subsidieert in steeds mindere mate; de zorg zal steeds meer door de vraag worden 

gestuurd. 

 

De stakeholders 

▫ Zorgorganisaties worden steeds meer gevraagd zich te verantwoorden wat ze met publiek geld doen. 
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Bijlage-2 

Verkorte C.V van de promovendus 
 

Drs. A. Doric Steevensz 

Amsterdam 

Tel: 020 - 615 3473 (werk 020 566 3839) 
E-mail: aldor@live.nl (werk: a.d.steevensz@amc.uva.nl)  

 

Geboren 9 april 1951  

 

 

 

 

 

 

Opleidingsjaren 

Mijn lagere school heb ik deels in Indonesië en deels in Italië gevolgd; de middelbare school deels in Italië en 

deels in Nederland (diploma HBS-B, behaald met een 10 voor biologie). 

 

In Breda een Assen heb ik vervolgens mijn militaire dienst vervuld als wachtmeester bij de artillerie. 

 

Uit dienst heb ik eerst een jaar Natuurkunde gestudeerd om me vervolgens in te schrijven bij de faculteit 

Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hier ben ik afgestudeerd in de psychologie met als specialisatie 
“Methoden van onderzoek & Statistiek”. 

 

 

Werkervaring 

Mijn eerste baan kreeg ik bij de Universiteit van Amsterdam waar ik bij het Technisch Centrum van de Faculteit 

der Sociale Wetenschappen werkzaam was als methodoloog. Mijn taak was om studenten en docenten, 

mondeling en middels publicaties, te adviseren over het gebruik van de toen beschikbare statistische pakketten 

(waaronder SPSS, BMDP, SAS, etc.). 

 

Na deze leerzame periode ben ik mijn eigen bedrijf begonnen op het gebied van marktonderzoek. Onze klanten 

bevonden zich voornamelijk in de boekensector.  

 

Aangezien acquireren niet mijn ‘fort’ was en de concurrentie hevig, heb ik mijn ondernemerschap ingeruild voor 

een onderzoeksfunctie de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. Daarna heb ik verschillende functies vervuld 

bij het Zilveren Kruis (nu Achmea) en bij het Academisch Medisch Centrum (tot op heden). Mijn 

werkzaamheden betroffen de bedrijfsvoering, vaak op het snijvlak van personeel, informatisering en financiën. 

In verschillende rollen zoals dat van adviseur, sparring partner, voorzitter van commissies, projectleider en  
leidinggevende. Van 2008 af werk ik binnen het AMC als organisatieadviseur. 

 

Hieronder volgt een opsomming in hoofdlijnen van zaken waarmee ik me heb beziggehouden: 

▫ Beleidsontwikkeling en -uitvoering 

▫ Aankoop en implementatie softwarepakketten  

▫ Opzetten afdelingen/diensten 

▫ Coaching van medewerkers 

▫ Leidinggeven en managen van projecten. 
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