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Voor Mahil
 



Dankwoord

Mahil is onze zoon, een lieve en gevoelige jongen, een tere en gave ziel. Hij is 
autistisch en heeft een verstandelijke beperking. Hij is nu negen, maar functioneert 
in veel opzichten op het niveau van een kind van twee jaar. Hij kan niet praten en 
communiceert via geluidjes, een paar losse woordjes, gebarentaal en het aanwijzen 
van plaatjes. Talita, onze dochter van 11, heeft allerlei koosnaampjes voor haar 
broertje bedacht. Ze kunnen het goed met elkaar vinden en hebben veel lol samen. 

Mahil heeft ons door zijn beperkingen heen in het dagelijkse leven laten zien wat 
menswaardigheid in essentie betekent. Hij vraagt niet om aangepaste methoden 
en technieken, ingewikkelde therapieën, alternatieve behandelmethodes of nieuwe 
experimentele medicatie, maar om liefde en respect in de omgang met elkaar. Met 
een glimlach, uitgestrekte armen en een juichende gil begroet hij de momenten 
van genegenheid. Als het leven hem pijn doet, als iemand hem bijvoorbeeld 
uitlacht of wegduwt, dan stopt hij zijn wijsvingers in zijn oren en sluit hij zacht 
neuriënd zijn ogen. Mahil communiceert op zijn manier over wat voor hem 
menswaardigheid is. 

Mahil, bedankt dat je mij in een korte tijd zoveel over het leven hebt geleerd. 
Je hebt me meer bewust gemaakt van de waarde ervan en mijn kijk op het ‘goede 
leven’ als mens, echtgenoot, vader en manager verbreed en verdiept. Als teken van 
mijn erkentelijkheid draag ik dit proefschrift aan jou op.

Over dit thema, menswaardigheid, gaat dit onderzoek, in het bijzonder in het 
kader van organisatieveranderingen in de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen. 
De Dr. S. van Mesdagkliniek is een forensisch-psychiatrisch ziekenhuis voor TBS 
gestelden, een unieke organisatie die midden op het kruispunt van justitie en de 
gezondheidszorg staat. Ik heb in deze organisatie een tweetal managementfuncties 
mogen bekleden. Eind 1997 ben ik in dienst gekomen als divisiemanager. In de 
periode 2000–2005 heb ik als Directeur Algemene Zaken, samen met twee 
collega-directeuren, leiding gegeven aan een reorganisatie en een omvangrijke 
cultuurverandering doorgevoerd. Ik heb dit veranderingsproces dus van zeer 
nabij meegemaakt. In al deze veranderingen stond het humaniseringsproces 
centraal. In dit proefschrift evalueer ik deze cultuuromslag vanuit een meervoudig 
en reflectief perspectief in een poging deze unieke ontwikkeling voor anderen 
inzichtelijk te maken.

Gedurende mijn carrière binnen de zorg- en de justitiële sector heb ik allerlei 
bijzondere mensen met unieke levenservaringen mogen ontmoeten. Allereerst 
hebben de ‘cliënten’ − of, zoals in termen van de Dr. S. van Mesdagkliniek, ‘patiënten’ 
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met een TBS maatregel’ − mij een hoop geleerd over het ‘goede leven’. Velen onder 
hen hebben anderen leed berokkend, hebben zelf geleden, of lijden nog steeds aan 
het bestaan. Zij behoren, met hun vaak authentieke ‘recht voor zijn raap mentaliteit’ 
en hun heftige en soms bizarre levenservaring, tot mijn inspiratiebronnen.

In de aanzet tot deze studie heb ik van vele kanten steun en inspiratie gekregen. 
Een aantal mensen wil ik dan ook specifiek danken voor hun bijdrage. 

In de eerste plaats wil ik mijn directe collega’s, drs. C. Bruinsma (Directeur 
behandelzaken en psychiater) en dhr. S. Pakker (Directeur Dienstverlening en 
Beheer) noemen. Zij hebben mij gestimuleerd en de ruimte gegeven om aan 
dit onderzoek te werken. Veel dank hiervoor. Ook dank aan drs. D. van Buren 
(interim directeur), dhr. T. Klinkers (interim manager) en drs. E. v.d. Vet (interim 
manager), die kortdurend doch op een belangrijk moment een rol hebben vervuld 
in de overgangsperiode van crisis naar reorganisatie. Mijn dank gaat ook uit 
naar de Raad van Bestuur van de GGZ Groningen, bestaande uit ir. P. Hoevenaar 
(voorzitter), dr. G. Schaap en drs. P. Smulders, die mij de ruimte gaven om dit 
onderzoek te doen. Naast de dank aan de directe collega’s wil ik ook een aantal 
inhoudelijk betrokken collega’s bedanken. De leden van het middenkader in de 
Dr. S. van Mesdagkliniek, waaronder managers, coördinerend hoofdbehandelaren 
en leidinggevenden van de ondersteunenden diensten, hebben mij ruimte gegeven 
en met allerlei opmerkingen en vragen over dit onderzoek geïnspireerd. Twee 
senior onderzoekers in de Dr. S. van Mesdagkliniek, dr. M. Spreen en drs. F. Fluttert, 
hebben mij met hun inhoudelijke adviezen en met kritische reacties ondersteund. 
Dank ook aan de junior onderzoeker drs. E. Schuringa, die mij zeer behulpzaam 
is geweest bij het verwerken van het onderzoeksmateriaal uit de enquêtes en de 
open interviews en enkele kritische en zinvolle reacties op de tekst heeft gegeven. 

Mijn dank gaat ook uit naar de Stuurgroep Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) 
in de Dr. S. van Mesdagkliniek. Deze stuurgroep ondersteunt en coördineert 
wetenschappelijk onderzoek binnen de Dr. S. van Mesdagkliniek. De SWO kent de 
volgende leden: Prof. Dr. R. Wittek (RU Groningen), dr. P. Muhlau (RU Groningen), 
dr. A. Bartels (Manager afdeling Onderzoek en Diagnistiek en Coördinerend 
Hoofdbehandelaar), drs. R. van der Horst (AIO) en mw. W. Faber (Secretariaat 
afdeling Onderzoek). De medewerkers van het directiesecretariaat in de 
Dr. S. van Mesdagkliniek, mw. E. McGeehan en mw. S. Noya, hebben mij uitstekend 
ondersteund bij diverse redactionele zaken. Ook het secretariaat van Jeugdhulp 
Friesland, mw. W. van Kooi en mw. W. Wiersma, wil ik hierbij danken voor hun 
ondersteuning. Eveneens gaat mijn dank uit aan dhr. J. Booij, Directeur van de 
stichting Improve, een goede vriend en intellectuele sparringpartner, die als 
buitenstaander de tekst kritisch heeft doorgenomen. 
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Mijn dank geldt vooral aan de beide promotoren, Prof. dr. H. Kunneman en
Prof. dr. H. Letiche, beiden verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) 
te Utrecht. Zij hebben mij intensief begeleid bij het schrijven van dit proefschrift. 
Met hun positieve en kritische adviezen hebben zij mij inhoudelijk ondersteund 
en telkens weer een stap verder geholpen op de weg van onderzoeksarbeid en 
reflectie. Ook hartelijk dank voor de reacties van mijn medeparticipanten in 
het PhD/DBA programma aan de Universiteit voor Humanistiek. Hun adviezen, 
kritische vragen en opmerkingen hebben mij geholpen te focussen op de 
hoofdlijnen van mijn onderwerp. Verder heb ik in de onderzoeksperiode thema’s 
en onderdelen van dit proefschrift met allerlei mensen gedeeld. Het zijn er te veel 
om hier allemaal apart te noemen. Een enkele opmerking of hint heeft mij soms 
erg geholpen bij de aanpak of formulering van bepaalde zaken. Hierbij hartelijk 
dank voor jullie reacties en opmerkingen. 

Ook mijn ouders, Ruud en Marije, mijn broer Rutger en zus Cynthia wil ik 
bedanken voor hun belangstelling en steun. Tot slot grote dank aan mijn lieve 
vrouw Radha en onze twee kinderen, Talita en Mahil. Jullie liefde, support en 
geduld waren voor mij de belangrijkste steun tijdens de hoogte- en dieptepunten 
gedurende mijn onderzoeksperiode. 

Paterswolde, 26 augustus 2006

Gabriël Anthonio
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Voorwoord van de auteur

Het onderwerp van dit onderzoek is de organisatieverandering in de Dr. S. van 
Mesdagkliniek te Groningen. De veranderingen, en dan vooral de veranderingen 
in de organisatiecultuur, zijn door een humaniseringsproces tot stand gekomen. 
Het doel van dit evaluatieonderzoek is op basis van een meervoudig en reflectief 
perspectief deze veranderingen te beschrijven en te onderzoeken. Door deze 
beschrijving wordt de geschiedenis van dit proces vastgelegd en opgedane 
kennis en ervaringen ontsloten. Het humaniseringsproces wordt vanuit twee 
centrale waarden vormgegeven: het bevorderen van respect en het opheffen 
van vernederende situaties. Naast de beschrijving van deze ontwikkelingen 
wordt stil gestaan bij de resultaten van deze veranderingen. Niet alleen het 
humaniseringsproces zelf, maar ook opinies van belanghebbenden zoals de 
patiënten, medewerkers en externen komen in dit onderzoek aan de orde. Omdat 
het humaniseringsproces niet los gezien kan worden van de organisatiedoelen 
zullen we ook naar de effecten op de bedrijfs- en behandelresultaten kijken. 

Dit onderzoek is beperkt tot één casus. Dit sluit echter niet uit dat de principes 
die aan deze organisatieverandering ten grondslag liggen ook door andere 
organisaties zouden kunnen worden toegepast. Als zodanig kan de betekenis 
van deze casus uitstijgen boven de beperking van het onderzoeksveld. Ik ben 
me ervan bewust dat mijn onderzoek voor een belangrijk deel is beschreven 
vanuit mijn persoonlijke waarneming. Ik heb daarbij keuzes moeten maken 
en prioriteiten moeten stellen. Andere onderzoekers hadden wellicht andere 
perspectieven gekozen waardoor zij ook op andere conclusies en aanbevelingen 
zouden uitkomen. Binnen de beperking die ik me heb opgelegd heb ik getracht zo 
consistent en transparant mogelijk te werk te gaan. 

Dit onderzoek gaat niet alleen over het feitelijke ‘verhaal’ van de veranderingen, 
maar ook over een beweging, een op weg zijn richting een humane horizon. 
Daartoe werden de wegen verkend die met dit doel voor ogen door de Dr. S. 
van Mesdagkliniek in de afgelopen jaren zijn bewandeld en de grenzen die daarbij 
zijn verlegd. In dit proefschrift wordt een verzameling veranderingsprocessen 
beschreven waarbij er naar gestreefd wordt de menswaardigheid zoveel mogelijk 
als leidraad te gebruiken.

Mensen met een beperking, handicap, stoornis of zelfs crimineel gedrag dwingen 
ons tot een oriëntatie op ons mensbeeld. Onze overtuigingen over ‘die ander’ 
worden zichtbaar in ons dagelijks handelen. Vanuit deze overtuigingen proberen 
we ons leven, ons gezin, relaties en ons werk in te richten, waarbij we ‘die ander’ 
liever niet zien staan of het liefst ver van ons af houden. Het ‘vreemde’ of ‘enge’ 
vermijden we liever of brengen we onder strikte controle. De behoefte aan het 
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‘vermijden’ of ‘controleren’ is een vanzelfsprekende reactie voor veel mensen. 
Toch vragen dit soort reacties om een kritische reflectie. ‘Die ander’ is immers 
geen ding, maar een medemens. 

In een organisatie proberen managers en medewerkers vanuit hun eigen 
persoonlijke, maar ook vanuit gezamenlijke, overtuigingen bepaalde doelen te 
realiseren. Daarbij heeft ook de context een grote invloed op hun gedrag. In die 
zin is er sprake van een zekere wisselwerking. De gedeelde waarden binnen dit 
dynamische en complexe geheel noemen we de organisatiecultuur. 

Organisaties bestaan uit mensen. In organisaties die veranderen, veranderen 
ook mensen in hun denken en doen. Bij het leidinggeven aan deze 
veranderingsprocessen zijn er naast inhoudelijke ook concrete resultaten 
nagestreefd. Daarbij ben ik steeds op zoek naar betekenisverlening, een vorm van 
zingeving, waarbij mijn innerlijke overtuigingen verbonden kunnen worden met 
de externe wereld, waaronder mijn dagelijkse werk. Mensen zijn geen robots! Ze 
zijn veel meer dan productie-eenheden. Betekenisvolle veranderingen moeten op 
de een of andere manier een verbinding hebben met wat collega’s, patiënten en 
mijzelf persoonlijk beweegt. Deze concrete verbinding zorgt er voor dat humane 
nastrevenswaardige waarden niet verzanden in een utopisch landschap dat niets 
meer met de noeste praktijk van het dagelijks functioneren van mensen in een 
organisatie te maken heeft. Mijn zoektocht naar betekenisvolle veranderingen 
heeft geleid tot een visie op organisatieveranderingen waarbij humane waarden 
een centrale rol spelen. Deze waarden moeten mijns inziens afgestemd zijn op 
de concrete situatie waarin mensen leven of werken, maar tegelijk ook een 
universeel en verbindend karakter hebben. De belangrijkste overweging voor de 
gevolgde strategie was dat de organisatieveranderingen niet alleen van ‘bovenaf ’ of 
van ‘onderop’, maar vooral van ‘binnenuit’ behoren te worden vormgegeven.

Het proces van humanisering dat zich in de Dr. S. van Mesdagkliniek heeft 
voltrokken kan ook worden gezien als een vorm van verzet. Dit verzet richtte 
zich tegen vormen van respectloosheid en vernedering. Daarbij gingen we niet 
blindelings uit van een of andere ideologie of van allerlei emoties, zoals woede 
of verdriet die tot een opstand kunnen leiden. Een enthousiaste veranderaar 
loopt immers het risico zijn visie bewust of onbewust ten koste van anderen te 
realiseren. Een waarachtig veranderingsproces moet − wil het bestendig zijn − 
door de verschillende belanghebbenden zelf worden gedragen. Het zal moeten 
aansluiten bij wat in het diepste van de mens leeft en hem motiveert om zich 
voor zijn medemens in te zetten. 

Uitgangspunt van het humaniseringsproces is en blijft de mens zelf. 
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H1 Introductie

1.1 Leeswijzer
In hoofdstuk 1 maakt de lezer kennis met de gesprekspartner van de 
onderzoeker, Alexander, en wordt het onderzoek verder ingeleid. Hierbij wordt 
uitgelegd wat het object van onderzoek is: een forensisch-psychiatrisch ziekenhuis, 
de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen. 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de noodzaak voor de organisatie om een 
veel omvattende organisatieverandering door te voeren. Bij deze veranderingen 
wordt er vooral veel aandacht aan de organisatiecultuur geschonken. Verder 
worden de begrippen humanisering en humane waarden als nastrevenswaardige 
idealen nader toegelicht. Tot slot wordt hier een beschrijving gegeven van de 
belangrijkste waarden van het humaniseringsproces: het bevorderen van het 
respect naar patiënten toe en het verminderen van vernederende situaties. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de probleemstelling en de deelvragen 
geïntroduceerd. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat de evaluatie zich met 
name richt op de vooronderstelling van de directie. Deze vooronderstelling is 
gebaseerd op de gedachte dat het humaniseringsproces bijdraagt aan de gewenste 
cultuurverandering. Deze cultuurverandering moet vervolgens diverse onderdelen 
van de organisatie in de gewenste richting beïnvloeden. Deze verandering moet 
zowel betekenisvol alsook resultaatgericht zijn. In dit hoofdstuk wordt eveneens 
duidelijk dat de nieuwe directie niet koos voor een organisatieontwerp gericht op 
de structuur van de organisatie, maar voor een veranderingsproces gericht op de 
mensen in de organisatie. 

In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op de pijlers van dit evaluatief 
onderzoek. De ene pijler bestaat uit verschillende strategieën van evaluatief 
onderzoek en de andere uit elementen van reflectief onderzoek. Vanuit dit 
meervoudig en reflectief perspectief wordt het onderwerp verder beschreven 
en het thema, de humanisering van een justitiële organisatie, verder onderzocht. 

In hoofdstuk 5 maken we kennis met de organisatie en wordt de geschiedenis 
van de organisatie beschreven. Deze geschiedenis staat niet los van de 
maatschappelijke context en opvattingen over misdaad en straf. Hierin zien we 
ook dat het huidige begrip humanisering zijn historische wortels heeft in de 
strafrechthervormingen in ons land van vlak na de Tweede Wereldoorlog. 
In hoofdstuk 6 wordt aan de hand van de dramaturgische voorstelling van 
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Goffman een beschrijving gegeven van de crisisperiode (1997–1999). Hierbij 
wordt dit model niet alleen gebruikt om gegevens te ordenen, maar ook om 
de ontstane situatie vanuit een ethische dimensie te analyseren. 

De theorie van Goffman wordt in hoofdstuk 7 opnieuw toegepast om de periode 
van formele reorganisatie (2000–2002) en de nieuwe organisatie (2003–2005) te 
beschrijven. Zowel in hoofdstuk 6 als 7 worden externe bronnen als recensenten 
van de voorstelling, zoals inspectierapporten, onderzoeken en mediaberichten, 
aangehaald. Vervolgens verzamelen we door middel van een enquête en open 
interviews allerlei gegevens onder verschillende belanghebbenden van de organisatie.

In hoofdstuk 8 wordt verslag gedaan van een enquêteonderzoek onder panelleden 
in de Dr. S. van Mesdagkliniek. De organisatie kent een vast onderzoekspanel 
van ongeveer 160 deelnemers dat regelmatig wordt gevraagd deel te nemen aan 
onderzoek. Uit deze groep zijn alleen die medewerkers benaderd die langer dan 
5 jaar in de organisatie werken en de crisis, of een deel ervan, en de 
veranderingen daarna van dichtbij hebben meegemaakt. 

In hoofdstuk 9 wordt verslag gedaan van een reeks open interviews met 
verschillende belanghebbenden. Zowel patiënten, medewerkers alsook 
externen worden bij deze open interviews betrokken. Ook hierbij hebben we 
belanghebbenden geselecteerd die al een geruime tijd verbonden zijn aan de 
organisatie en de verschillende periode van crisis (1997–1999), reorganisatie 
(2000–2002) en daaropvolgende veranderingen (2003–2005) hebben meegemaakt. 

In hoofdstuk 10 staan we eerst stil bij gegevens uit een ander onderzoek dat 
zich eveneens op aspecten van de organisatiecultuur heeft gericht en vervolgens 
vergelijken we die gegevens met onze eigen resultaten. In dit hoofdstuk wordt 
vervolgens ingegaan op de betekenisverlening die medewerkers geven aan de 
organisatieverandering. Daarna staan we stil bij de doelstelling en resultaten van 
de organisatie. De bedrijfs- en behandelresultaten in twee verschillende perioden 
worden met elkaar vergeleken. We vergelijken hierbij twee perioden van drie jaar, i.e., 
de crisisperiode (1997–1999) met de periode van de nieuwe organisatie (2003-2005). 
We vergelijken de resultaten van de nieuwe organisatie met de door het Ministerie 
van Justitie gestelde verwachtingen en de landelijke (politieke) norm voor recidives.

In hoofdstuk 11 komen we terug op de probleemstelling en de deelvragen. Per 
onderdeel wordt kort verslag gedaan van de bevindingen. In dit hoofdstuk staan 
we stil bij de vraag of de organisatie als gevolg van het humaniseringsproces zich 
heeft verder ontwikkeld en meer richting een humane horizon is opgeschoven. De 
centrale vraag of de organisatie daadwerkelijk humaner is geworden wordt hier aan 
de orde gesteld. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.
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In hoofdstuk 12 staan we stil bij de gesprekken die we met de verschillende 
direct belanghebbenden hebben gevoerd over het onderzoek en de uitkomsten. 
Deze gesprekken hadden en open karakter en hadden de vorm van een dialoog 
tussen verschillende betrokkenen. De uitkomst van deze gesprekken leidde tot 
een aantal belangrijke aanbevelingen en acties. Hierin vinden de verschillende 
belanghebbenden elkaar in een aantal belangrijke gemeenschappelijke en gedeelde 
opvattingen. Deze paragraaf, ‘de conclusies voorbij’, wordt afgesloten met een 
aantal aanbevelingen en verbeteracties. 

Summary
Het onderzoek wordt afgesloten met een samenvatting in het Engels. Het is 
Alexander die verslag doet als hij thuiskomt na een vermoeiende en inspirerende 
eerste werkdag. In eenvoudige bewoordingen doet hij verslag van het onderzoek 
en zijn eerste ervaringen met de Dr. S. van Mesdagkliniek en zijn directeur. 

1.2 Alexander’s eerste werkdag, 8.33 uur
Terwijl ik, zoals gebruikelijk op maandagmorgen, snel en geconcentreerd mijn post 
doorneem, gaat de telefoon. 
“Uw bezoek is er”, zegt de portier luid en stellig. 
Ik ga er als vanzelfsprekend van uit dat het Alexander moet zijn en vraag dus 
niet naar zijn naam. Alexander is de nieuwe senior onderzoeker met wie ik voor 
vandaag een afspraak heb in het kader van zijn eerste werkdag. 
Ik bedank de portier aan de telefoon vriendelijk en vraag vervolgens aan mijn 
secretaresse om hem op te halen. Ondertussen kan ik nog even snel wat post 
doornemen en mijn koffie opdrinken. Sneller dan ik dacht komt Alexander 
binnen. Ik schuif de post opzij, wijs hem de kapstok en bied hem een stoel en een 
kop koffie aan. Alexander zweet, want hij is op de fiets gekomen en heeft flinke 
tegenwind gehad.

De rol van Alexander
Alexander’s eerste werkdag vormt de tijdspanne waarbinnen het verhaal van de 
organisatieveranderingen en het humaniseringsproces wordt verteld. Hij is een fictieve 
gesprekspartner die met kritische vragen en opmerkingen geregeld een persoonlijke 
noot toevoegt. Bovendien dwingt hij mij tot overwegingen en ‘off the record’ uitspraken 
die anders onvermeld zouden blijven. Zijn commentaar vanuit de marge zet de zaak 
vaak in een scherper perspectief. Alexander reflecteert op deze manier met de 
schrijver op de tekst en de inhoud van dit onderzoek. 

Alexander bestaat echt en toch ook weer niet. Hij belichaamt verschillende 
onderzoekers, collega’s, meelezers, vrienden en kennissen die op mijn teksten hebben 
gereageerd. Ook de reacties van mijn begeleiders, Prof. dr. H. Kunneman en Prof. dr. 
H. Letiche, zijn in gesprekken met Alexander verwerkt. Alexander is dus niet één 
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persoon, maar een bundeling van reacties van verschillende zijden. Zoals anderen 
illustraties of beeldmateriaal gebruiken, zo gebruik ik Alexander als momenten van 
reflectie. In de afgelopen jaren heb ik een aantal kladschriftjes volgeschreven met 
aantekeningen naar aanleiding van allerlei gesprekken en losse opmerkingen over mijn 
onderzoek. Naast de directe commentaren op de tekst heb ik uit deze aantekeningen 
steeds een selectie gemaakt. In dit onderzoek vormt Alexander de spreekbuis van al 
deze reacties die ik gedurende de onderzoeksperiode heb ontvangen.

Na een kennismaking met Alexander zullen we kort stilstaan bij de aanleiding 
voor de reorganisatie in de Dr. S. van Mesdagkliniek. De formele reorganisatie 
vindt in de periode 2000–2002 plaats. De organisatieveranderingen die in 2000 
zijn ingezet worden in deze studie onderzocht tot en met 2005. Vervolgens wordt 
in dit hoofdstuk het maatschappelijk veld waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt 
beschreven. Daarna volgt een korte beschrijving van de instelling waarin dit 
onderzoek heeft plaatsgevonden. Aan het slot van dit hoofdstuk zullen we vanuit 
een historisch perspectief kennis maken met het begrip humanisering. 

In overleg met de Manager van de afdeling onderzoek heb ik een 
inwerkprogramma voor Alexander gemaakt. Dat ziet er als volgt uit: ’s morgens 
maken we kennis met elkaar en bespreken we de opzet van het onderzoek en de 
geschiedenis van de organisatie. 
Tussen de middag gaan we lunchen en bespreken we de crisisperiode en de 
organisatieveranderingen richting een nieuwe organisatie, en ’s avonds bij een 
pizza en een glaasje wijn kijken we terug op het onderzoek en staan we stil bij 
de conclusies. Tussendoor maakt hij kennis met andere collega’s en richt hij zijn 
werkkamer in. 

Na over en weer vastgesteld te hebben hoe mooi het leven en wonen in het 
noorden van het land is en hoe goed onze kinderen het hier hebben gaan we 
al snel over naar onderwerpen die de organisatie betreffen. Ik merk direct dat 
Alexander als mens en sociale wetenschapper zeer geboeid is door het gedrag 
van mensen, en dan vooral door gedrag in relatie tot de omgeving. Tussendoor 
grap ik een keer dat je voor de diepere motieven van gedrag bij mijn collega, de 
Directeur Behandelzaken (psychiater) moet zijn. Hij glimlacht daarbij vriendelijk 
en knikt veelbetekenend. Ik vertel hem dat ik met een promotieonderzoek aan de 
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht bezig ben. Hij gaat onmiddellijk rechtop 
zitten en schenkt zichzelf een tweede kop koffie in, leunt vervolgens achterover 
en kijkt me verwachtingsvol aan.

Alexander (1)
De vraag van Alexander is doelgericht en kort: “Vertel eens, wat is het onderwerp?” 
In hoofdlijnen probeer ik hem de achtergrond en opzet van mijn onderzoek te 
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schetsen. Af en toe knikt hij instemmend terwijl hij langzaam in zijn koffie roert, 
soms onderbreekt hij me met een vraag.

1.3 De aanleiding voor de reorganisatie
De Rijksrecherche deed in juni 1999 uitgebreid onderzoek op 3 afdelingen binnen 
de divisie voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen naar vermeende intieme 
relaties tussen medewerksters en patiënten. Hoewel men geen directe bewijzen 
vond voor seksuele relaties, stelde men dat er sprake was van een zeer risicovol 
en onprofessioneel klimaat in de organisatie. Men adviseerde dat de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg een uitgebreid vervolgonderzoek zou moeten doen naar de 
kwaliteit van zorg en het functioneren van de organisatie (Rijksrecherche Openbaar 
Ministerie Leeuwarden, 1999: 28–31). Het inspectierapport bevestigde het negatieve 
beeld dat de Rijksrecherche schetste. In de aanbeveling adviseerde men de directie 
dringend aandacht te schenken aan de stijl van leidinggeven en de cultuur in de 
organisatie, met als doel het vertrouwen, de samenwerking en veranderbereidheid 
in de organisatie te bewerkstelligen (Inspectie voor de Gezondheidszorg 1999). 
Vier opeenvolgende inspectierapporten (Inspectie voor de Gezondheidzorg, 1999, 
2000, 2001, 2003a) beschrijven qua zorg en organisatieontwikkelingen een sterke 
positieve ontwikkeling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg rapporteerde in 
2003 over de Dr. S. van Mesdagkliniek als volgt:

Op grond van de bevindingen tijdens het algemeen toezichtbezoek is de 
inspectie tot de conclusie gekomen dat in deze TBS-Kliniek de afgelopen jaren 
een groot aantal zeer essentiële verbeteringen is doorgevoerd en dat de 
Kliniek de crisis die in 1999 ontstond duidelijk te boven is gekomen 
(Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2003: 17).

 
De aanleiding voor de omvangrijke organisatieverandering was de crisis in de 
organisatie in de periode 1997–1999. In het vervolg zullen we zien wat zich 
tijdens de crisis in de organisatie allemaal heeft afgespeeld en hoe de organisatie 
deze moeilijke periode te boven is gekomen. 

1.4 De onderzoeksomgeving
Dit onderzoek richt zich op één organisatie. Er wordt hier dus onderzoek gedaan 
in één casus, met andere woorden N=1. Het is tegelijk een unieke casus. In dit 
onderzoek zult u kennis maken met een bijzondere en dynamische organisatie. 
Een organisatie die voor velen achter de hoge muren van de anonimiteit 
schuilgaat en waar iemand, indien mogelijk, niets mee te maken wil hebben, maar 
die tegelijk ook fascineert. Vooral de combinatie van het justitiële karakter en de 
geestelijke gezondheidszorg, dus gevaarlijk én gestoord gedrag, is intrigerend. Dit 
spanningsveld zet mensen aan tot het stellen van vragen uit verwondering, maar 
ook tot zeer kritische vragen. 
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Alexander (2)
“Het is maar één casus. Vind je dat niet te weinig? Ik kan me voorstellen dat je ook 
even over de grenzen van jouw onderzoeksveld heen zou willen kijken.” 
Ik denk even na en reageer kort en bondig. “Ik heb dit wel even overwogen, 
maar waar kan je de situatie van deze instelling en de vrije extreme crisissituatie 
mee vergelijken? Het is niet alleen inhoudelijk of methodologisch moeilijk om 
een vergelijking met een andere instelling te maken, maar ook praktisch gezien 
nagenoeg onhaalbaar. Er zijn maar een paar andere TBS-Klinieken, en die Klinieken 
verschillen onderling ook sterk. Dit is dan ook geen vergelijkend onderzoek gericht 
op het beleid binnen de verschillende TBS-instellingen en ook geen kwantitatief 
en statistisch onderzoek naar de resultaten ervan. Beide elementen maken er wel 
deel van uit, maar zijn van secundaire betekenis. Ik ga liever de diepte in dan dat 
ik ga proberen zaken te vergelijken. Als ik het veranderingsproces in relatie tot de 
doelstelling van de organisatie bespreek vergelijk ik de resultaten met het landelijk 
gemiddelde. Ik oriënteer me dus wel extern, maar slechts in beperkte mate. Als 
ik een antropoloog was zou ik zeggen dat ik één stam heb onderzocht waar ik 
een tijdje mee opgetrokken heb. Ik weet nu bijna alles van die stam en ga dat 
systematisch proberen te ordenen. Vervolgens vergelijk ik een deel van de uitkomsten 
met vergelijkbare stammen.” 
Alexander glimlacht voorzichtig en knikt instemmend. 

De overheid staat onder druk. De burgers zijn ontevreden over de 
prioriteitsstelling, de politieke koers en de aanpak van de overheid (Straathof 
en van Dijk, 2003: 11). De laatste jaren heeft het functioneren van de overheid 
vaak het nieuws gehaald. De burger klaagt over gevoelens van onveiligheid. Men 
verwijst hiermee naar rampen, de doodsdreigingen aan het adres van politieke 
leiders, de moord op enkele krachtige stemmen binnen het publieke debat, de 
dreiging van terrorisme en spanningen tussen verschillende culturen. De meeste 
politieke partijen hebben ‘onveiligheid’ dan ook met hoge prioriteit in hun 
programma opgenomen. Verschillende organisaties van de overheid staan voor 
de zware opgave om deze beleidsprioriteiten naar de praktijk te vertalen. De Dr. 
S. van Mesdagkliniek is een van die uitvoeringsorganisaties. De Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI), waar de Dr. S. van Mesdagkliniek onder valt, is een onderdeel 
van het Ministerie van Justitie. Dit Ministerie staat volop in de schijnwerpers 
in het kader van het veiligheidsbeleid. De afgelopen jaren heeft de DJI onder 
politieke en maatschappelijke druk haar uitvoeringsorganisaties gevraagd extra 
inspanningen te leveren om meer resultaten te behalen tegen minder budget. 

In het Jaarplan 2004 zet DJI deze beleidslijn voort: 
De Dienst Justitiële Inrichtingen staat voor een grote opgave. Er is sprake van 
een structureel tekort aan capaciteit in alle sectoren en DJI heeft een enorme 
financiële taakstelling. Ook heeft DJI te maken met veranderende opvattingen 
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in de maatschappij ten aanzien van het uitvoeren van straffen en maatregelen. 
En vanuit verschillende ketens waar DJI in opereert worden nieuwe eisen 
gesteld (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2004c: 5). 

In het Jaarplan 2004 wordt, evenals in voorgaande jaren, aangegeven dat de 
capaciteit binnen de justitiële keten opnieuw zal moeten groeien tegen een 
steeds lagere kostprijs. De drie sectoren binnen DJI, te weten Jeugdinrichtingen, 
Gevangeniswezen en de TBS, zullen wederom een forse groei moeten doormaken. 
Deze sectoren blijken de afgelopen jaren al een behoorlijk forse inspanning te 
hebben geleverd. 

Een aantal ontwikkelingen en cijfers:
• De Jeugdsector groeide de afgelopen tien jaar fors, van 832 plaatsen in   

1992 naar 2122 in 2001. 
• De capaciteit van de penitentiaire inrichtingen steeg in diezelfde periode   

van 7773 naar 12806. 
• De TBS-sector realiseerde een ruime verdubbeling van haar capaciteit. In   

1992 bedroeg de capaciteit aan TBS-plaatsen nog 541; in 2001 waren er   
1222 plaatsen (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2002).

Binnen de justitiële keten hebben veel organisatieveranderingen plaatsgevonden. 
Er is nog steeds sprake van allerlei interne reorganisaties, fusies en 
samenwerkingsverbanden. In verband met een beoogde efficiëntieslag worden 
allerlei algemene diensten, zoals vervoer, bijzondere bijstand, facilitaire 
dienstverlening en personeelszaken, bij de uitvoeringsorganisaties weggehaald en 
in een landelijke ‘shared service’ ondergebracht (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2004c: 
80–81), en het einde lijkt nog lang niet in zicht. 

De politieke roep om een soberder en restrictiever beleid heeft deze 
en verschillende andere uitvoeringsorganisaties zwaar onder druk gezet. 
Verschillende organisaties zijn hieronder bezweken. De Dr. S. van Mesdagkliniek 
was daar een van. Bezuinigen in een periode van forse groei van deze organisatie, 
binnen een maatschappelijk sterk en snel veranderende omgeving, is in hoge mate 
contraproductief gebleken. 

Het zou echter een te eenvoudige voorstelling van zaken zijn om alleen de 
externe factoren aan te wijzen als veroorzakers van de organisatorische crisis. 
De maatschappelijke en politieke context waarin deze organisatie opereert 
speelde wel degelijk een rol, maar moet niet eenzijdig worden uitgelegd als de 
enige of belangrijkste oorzaak. Er is natuurlijk altijd sprake van interactie tussen 
wat van buiten c.q. van boven komt (rechterlijke en bestuurlijke maatregelen, 
politieke uitspraken en de media) en wat er binnen de organisatie gebeurt. Bij een 
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nadere bestudering blijken het vooral interne factoren te zijn die de crisisperiode 
(1997–1999) inluiden. We zullen in het kader van dit onderzoek voornamelijk 
stilstaan bij deze interne factoren die geleid hebben tot de organisatorische crisis. 
De toenmalige directie heeft in de aanloop naar de crisisperiode gekozen voor 
een forse capaciteitsuitbreiding. Men heeft de organisatie qua draagkracht op dit 
punt kennelijk overschat, met alle gevolgen van dien. 

Een organisatie die zich in een crisis bevindt zou opgeheven kunnen worden. 
Gezien de maatschappelijke taakstelling en de nieuwe problemen die dat zou 
opleveren was dit geen optie. Waar moesten immers die 180 TBS-patiënten naar 
toe als de organisatie opgeheven werd? En de ruim 450 medewerkers konden 
ook niet zomaar op straat gezet worden. Het onderstaande citaat uit het Plan van 
Aanpak dat eind 1999 door de directie werd geschreven maakt dit verder duidelijk.

Uit: Plan van Aanpak Dr. S. van Mesdagkliniek januari 2000: 3
Met betrekking tot de toekomst kan worden vastgesteld dat noch het 
toedienen van lapmiddelen om te persisteren in een suboptimale situatie in 
de Kliniek, noch het toepassen van draconische interventie zoals bijvoorbeeld 
een sluiting thans om normatieve, financiële en beheersmatigheid en politieke 
reden onrealistisch zijn. Daarom wordt in dit plan van aanpak een grondige 
revisie van de Dr. S. van Mesdagkliniek voorgesteld en op hoofdlijnen 
uitgewerkt. Het realiseren van de voorgestelde revisie zal een wezenlijke 
omslag vergen in de werkwijze en attitude van alle medewerkers.

In dit plan van aanpak wordt een omvangrijke — namelijk alle lagen van de 
organisatie betreffende — reorganisatie voorgesteld. Niet alleen de structuur 
maar ook de cultuur moest veranderen. Hiermee koos de nieuwe directie voor 
een forse managementuitdaging, maar nam ook een zeker risico, in de wetenschap 
dat veel reorganisaties mislukken. Niet alleen instellingen binnen de justitiële 
keten, maar ook de gezondheidszorg, het onderwijs en de lokale overheden, 
worden in Nederland onderworpen aan allerlei organisatorische veranderingen. 
Helaas mislukken veel van deze initiatieven. Beschadigde bestuurders, een hoog 
ziekteverzuim, lage productie en extra kosten, opgewonden media en ontevreden 
burgers zijn hiervan de gevolgen. 

Onderzoek naar de resultaten van reorganisaties in Nederland toont een somber 
beeld. Ruim 70% van de veranderingsprocessen in Nederlandse organisaties loopt 
vroegtijdig vast of realiseert niet het beoogde resultaat (Boonstra, 2000; 
Straathof en van Dijk, 2003). Dit hoge percentage mislukkingen sluit aan bij 
ervaringen in het buitenland (Cameron en Quinn, 2003; Cozijnsen, 2004). Dit beeld 
komt overeen met een reeks mislukte reorganisaties of pogingen daartoe in de 
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Dr. S. van Mesdagkliniek. De laatste poging om een reorganisatie in gang te zetten, 
ondernomen in 1997, mondde uit in een ernstige crisis die de organisatie bijna 
noodlottig werd. 

1.5 De organisatie
De Dr. S. van Mesdagkliniek is een van de grootste forensisch-psychiatrische 
ziekenhuizen in Nederland. Er werken ongeveer 450 mensen. De capaciteit is 
in 2004 gesteld op 185 plaatsen en op basis van in- en doorstroom verblijven 
er ongeveer 215 patiënten op jaarbasis. De patiënten die er verblijven hebben een 
maatregel tot dwangverpleging opgelegd gekregen, de zogenaamde TBS 
(Ter Beschikkingstelling aan de Staat). De Dr. S. van Mesdagkliniek staat niet 
op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een justitiële keten. 

De rechter kan in het Nederlands rechtssysteem naast of in plaats van een straf 
een delinquent ook veroordelen tot dwangverpleging (behandelmaatregel). Een 
belangrijke maatregel voor volwassenen is TBS, dat juridisch gezien een uitvloeisel 
is van de vroege ‘psychopatenwetten’ die steeds verder uitgewerkt werden. Deze 
wetten maken sinds 1928 deel uit van ons strafrechtstelsel (Lissenberg et al., 2001: 
377). De zogenaamde ‘psychopatenwet’ gaf de rechter de mogelijkheden om een 
dader die geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar was ter beschikking van de 
regering te stellen. Deze maatregel werd tot 1988 TBR genoemd.

Geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbare daders konden ter beschikking 
worden gesteld van de regering om ‘harentwege te worden verpleegd’ als ‘het
belang van de openbare orde dat vorderde’ (Art. 37 en 37a Wetboek van Strafrecht).

Deze wet was een van de uitvloeisels van de discussie die vlak na de Tweede 
Wereldoorlog gevoerd werd met als doel het strafrechtsysteem ingrijpend te 
veranderen. Hierbij stonden de humanisering en de resocialisatiegedachte centraal 
(de Jonge, 1991: 63–67). De humanisering richtte zich op de rechten van de 
verdachte en de kwaliteit van leven binnen de verschillende justitiële inrichtingen. 
Een aparte beginselenwet, die een wettelijk kader vormt voor de rechten van 
de TBS-gestelden, is hier een voorbeeld van (Handboek TBS gestelden, 2001). De 
resocialisatiegedachte richtte zich meer op de terugkeer naar de maatschappij. 
Allerlei werk- en leerprojecten binnen de verschillende justitiële inrichtingen 
en het reclasseringswerk die de resocialisatie moesten ondersteunen zijn hier 
voorbeelden van. Aan de andere kant stonden de klassieke strafrechtjuristen en 
politieke hard-liners die vasthielden aan schuld, vergelding en straf. De objectieve 
rechtvaardiging van het straffen berust volgens de klassieke stroming op de 
gedachte dat iedere vrije burger verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen 
denken, doen en laten. 
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De TBS-maatregel is in haar kern een compromis dat tegemoet komt aan beide 
stromingen. Het is een gespecialiseerde vorm van intramurale behandeling die 
gericht is op de vermindering van het recidivegevaar met als doel de TBS-gestelde 
te resocialiseren. De behandeling vindt plaats in een gesloten instituut, binnen de 
strafrechtelijke wettelijke kaders, waarbij de Minister van Justitie de beleidsmatige en 
politieke eindverantwoordelijkheid draagt. De ambiguïteit van de TBS is gelegen in 
het feit dat de sanctie formeel een behandelmaatregel is en tegelijk een zware straf.

Deze opdracht bepaalt in hoge mate het karakter en de structuur van de organisatie. 
Het gebouw ziet er uit als een gevangenis. Intern heeft de organisatie kenmerken 
van een (gesloten) psychiatrisch ziekenhuis. In de Dr. S. van Mesdagkliniek zijn 
mensen werkzaam die voorheen binnen gevangenis als penitentiair inrichtingswerker 
(PIW-er) werkten. Er werken ook verpleegkundigen, maatschappelijk 
werkers, therapeuten, psychologen en psychiaters die uit de welzijnssector of 
gezondheidszorg komen. De organisatie bevindt zich architectonisch, organisatorisch 
en qua personele samenstelling op het snijvlak tussen Justitie en de Geestelijke 
Gezondheidszorg. In het algemeen bepalen de actuele taakstelling en positie tot op 
zekere hoogte de structuur en cultuur van een organisatie.

Niet alleen het actuele maar ook het historische personeelsbestand heeft zijn 
invloed op de organisatie van vandaag. Met name de grondleggers hebben vaak een 
blijvende invloed op een organisatie (Robbins, 2002: 282). We zullen later uitgebreider 
stil staan bij de geschiedenis van deze organisatie. We zullen tevens nader kennis 
maken met een van de inhoudelijke grondleggers, de Groninger arts Dr. S. van 
Mesdag. De geschiedenis van deze organisatie is verder onlosmakelijk verbonden 
met de voorvechters van de humanisering van het Nederlandse strafrechtstelsel.

Alexander (3)
“Je kwam dus terecht in een soort hybride organisatie. Misschien is dit wel één van 
de oorzaken waardoor de zaak tussen wal en schip terecht is gekomen. Je kunt in 
je werk toch niet voortdurend twee kanten opkijken? Over gestoord gesproken...” De 
toon van Alexander wordt iets feller, maar een ontspannen wegwuifgebaar met zijn 
linkerhand stelt me weer gerust. “En trouwens: in jouw aanpak zie ik toch ook zo nu 
en dan het opgeheven vingertje van beschaving en fatsoen. Nederland is niet voor 
niets een domineesland. Ben je een ouderwetse moraalridder, of zie ik dat verkeerd?” 
Ik kijk Alexander recht in zijn ogen. Vervolgens dwaal ik af naar een haarlok die 
scheef zit. “Ik vind het wel grappig dat je mij vergelijkt met een dominee. Het gaat 
hier niet alleen om organisatieverandering, maar ook om zingeving. Het gaat hier om 
de betekenis die wij aan intermenselijke relaties, ook die met TBS-patiënten, willen 
en kunnen geven. Je kunt een ander hiertoe niet verplichten, maar wel inspireren en 
uitdagen. Misschien is dit wel een soort moderne preek of zo…” 
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1.6 Humanisering binnen het strafrechtstelsel
De door de directie gevolgde strategie, gericht op menswaardigheid, past 
binnen de traditie van de naoorlogse humanisering van de Nederlandse 
strafrechtketen. De TBS-maatregel is daar immers één van de unieke uitlopers 
van. Het begrip humanisering van het gevangenissysteem werd voor de Tweede 
Wereldoorlog niet als zodanig gebruikt. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd, 
mede door nieuwe wetgeving en een andere aanpak, de humanisering van 
het gevangenissysteem in Nederland ingezet. Al dan niet met een persoonlijk 
aangrijpende ervaring gedurende de Duitse bezetting was er een aantal 
strafjuristen, dat het wetenschappelijke en politieke debat over de humanisering 
van het gevangeniswezen in de naoorlogse periode aanvoerde. Van Bemmelen, Vrij 
en Pompe onderschreven alledrie, weliswaar ieder vanuit een eigen invalshoek, de 
toen gevleugelde uitspraak: 

“Aan de behandeling der gevangenen meet men het beschavingspeil van de 
samenleving af” (de Jonge, 1991: 63).

De vooroorlogse periode werd gekenmerkt door een messcherpe scheiding 
tussen de brave burger en de overtreders van de strafwetten. Door de 
oorlogscriminaliteit en sanctionering door de fascistische ordewetgeving kwam 
deze dichotomie ter discussie (de Jonge, 1991: 64). Had de oorlog ons niet 
geleerd dat met de ordewetten in de hand zogenaamd brave burgers tot de 
meest vreselijke dingen in staat waren? Dat niet alleen enkele wetenschappers 
en strafrechtjuristen, maar ook de wetgever zelf op dit spoor zat, blijkt wel 
uit het feit dat de wetgeving op onderdelen werd aangepast. Hierbij werd de 
strafrechtelijk moeilijke categorie van recidivisten en psychopaten als een 
uitdaging gezien om de bejegening en behandeling te verbeteren. Er was na de 
Tweede Wereldoorlog dus een nieuw soort sociaal verantwoordelijkheidsgevoel 
tegenover de delinquent ontstaan. 

Met de handhaving van het strafkarakter moet de sanctie voortaan mede 
dienstbaar zijn aan de resocialisatie van de dader (Art. 26 Beginselenwet 
gevangeniswezen, 1951).

De gedachte achter deze veranderingen binnen het strafrechtsysteem was dat 
de sanctie niet alleen ten dienste moest staan van de maatschappij en een vorm 
van genoegdoening voor het slachtoffer moest zijn, maar ook ten dienste moest 
staan van de dader zelf. Deze nieuwe, op het individu georiënteerde, wetgeving 
gaf op concrete wijze uitvoering aan de verdere humanisering binnen het 
strafrechtstelsel. Niet alleen de samenleving maar ook de dader zelf moest er 
beter van kunnen worden, zo was de redenering. Dit betekende dat de visie en de 
werkwijze van het personeel fors moesten veranderen. Na soberheid en strenge 
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tucht deden de zorg en individuele bejegening hun intrede. Deze beleidswijziging 
vroeg om een totaal andere manier van denken en werken. Oude en bekende 
waarden moesten worden vervangen door nieuwe, humanere waarden. De 
organisatiecultuur moest op basis van deze nieuwe waarden worden aangepast. 

1.7 Humanisering als teken van beschaving
Terwijl het begrip humanisering in de naoorlogse periode vooral het welzijn van 
verdachten, veroordeelden en gevangenen betrof richt ik mij in dit onderzoek 
zowel op de TBS-patiënten als op het personeel. De bekende naoorlogse 
strafjurist Willem Pompe stelt in zijn afscheidsrede als hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht dat op humane wijze uitvoeren van straffen en sancties 
van grote betekenis is voor de samenleving, want humaniteit geeft blijk van de 
waarde die aan mensen toegekend wordt en dan niet alleen aan de gestraften zelf, 
maar ook aan diegenen die met de uitvoering hiervan belast zijn (Pompe, 1963: 8). 
De medewerkers vormen samen met de patiënten het hoofdbestanddeel van de 
organisatie. Omdat medewerkers en patiënten sterk op elkaar zijn aangewezen in 
de dagelijkse praktijk kunnen ze niet los van elkaar worden gezien. Zij zijn immers 
allemaal binnen dezelfde context tot elkaar ‘veroordeeld’. Derhalve gaat dit 
onderzoek naar de recente humanisering in de Dr. S. van Mesdagkliniek over de 
totale organisatie, zowel de patiënten, medewerkers als het management. 

De opvatting dat justitiële instellingen ons iets leren over het beschavingspeil is nog 
steeds actueel. De wijze waarop een samenleving met straffen omgaat, wordt nog 
steeds gezien als een soort lakmoesproef voor menswaardigheid (Margalit, 1996: 
229). Justitiële instellingen, van de rechtbank, via de gesloten instellingen tot en met 
de reclassering, zijn regulerende instituties die de moderne samenleving in staat 
stellen te functioneren zonder dat er chaos optreedt. Naarmate een samenleving 
complexer wordt neemt de roep om allerlei regulerende instituties toe.

Alexander (4)
“Regulerende instituties spelen meestal het spel van controle en macht. Wat bedoel jij 
precies met regulerend?”

“Een indianenstam die uit 100 mensen bestaat heeft aan een eenvoudige vorm 
van leiderschap genoeg. Sancties worden hier door de leiders van de gemeenschap 
bepaald. Op een dergelijke schaal heeft de sanctie direct of indirect invloed op 
de gemeenschap als geheel. Het uitstoten van een of meerdere mensen uit 
de gemeenschap raakt niet alleen de betrokkene zelf maar ook zijn of haar 
verwanten. Iedere sanctie raakt deze kleine gemeenschap als geheel. In de moderne 
samenleving zou een dergelijke vorm van rechtspraak niet werkbaar zijn. De 
samenleving is te groot en te complex, en de overtredingen kunnen zeer divers 
zijn. Om die reden zijn er allerlei regulerende instituties nodig, zoals onderwijs, 
gezondheidszorg, de media, rechtspraak etc. In deze instituties komen we de 
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gezamenlijke opvattingen, c.q. waardensystemen van die samenleving tegen. In een 
ziekenhuis zijn allerlei opvattingen over de kwaliteit van leven geïnstitutionaliseerd. 
De bekostiging, voeding, verzorging, hygiëne, maar ook zaken als de inzet van het 
personeel en zelfs de architectuur van het ziekenhuis worden hier in meegewogen. 
De kwaliteitseisen van 50 jaar geleden zijn niet dezelfde als de richtlijnen van 
tegenwoordig. Regulerende instituties staan regelmatig ter discussie en evolueren met 
de tijdgeest mee. In de regulerende instituties vinden we dus elementen terug van de 
waarden en normen van de samenleving waar zij deel van uit maken.” 

De Criminoloog Herman Franke beschrijft in zijn boek getiteld, Twee eeuwen 
Gevangen, de geschiedenis van het strafrechtstelsel in Nederland. Opvallend in deze 
geschiedenis is dat religieuze-, sociale- en politieke- opvattingen duidelijk zichtbaar 
terug komen in de wijze waarop met gevangenen wordt omgegaan (Franke:1990). 
In die zin is de wijze waarop in Nederland met gevangenen wordt omgegaan een 
weerslag van de algemeen heersende opvattingen over de mens en de maatschappij. 
Op het moment dat we de heersende opvattingen van een samenleving onderzoeken 
kunnen we naar bepaalde regulerende instituties gaan kijken. Daarin vinden we 
de sporen van de heersende opvattingen of de ontwikkeling daarvan terug. De 
filosoof Avishai Margalit richt zich in zijn sociale filosofie op de kenmerken van 
een fatsoenlijke samenleving. Zijn stelling is dat een fatsoenlijke samenleving een 
samenleving is die mensen niet vernedert (Margalit, 1996). Hierbij richt hij zich onder 
andere op regulerende instituties die zich met straffen bezighouden.

“De manier waarop een samenleving het strafbeleid en de strafprocedures 
organiseert bepaalt of ze wel of niet fatsoenlijk is. Daarom is een reflectie op 
bestraffing een goede manier om te bezien of een samenleving fatsoenlijk is en 
mensen als mensen behandelt” (Margalit, 1996: 229).

Dit onderzoek gaat niet over verschillende politieke en sociologische 
perspectieven waarbij het strafrechtsstelsel voorwerp van onderzoek is. 
De Dr. S. van Mesdagkliniek is een relatief kleine en onbeduidende organisatie 
in de grote keten van justitiële en GGZ-instellingen in Nederland. Justitiële 
instellingen en instellingen voor de Gezondheidszorg zijn qua beleid en 
begroting sterk afhankelijk van de politieke keuzes die gemaakt worden. In 
al deze instellingen vindt op de een of andere manier een vertaalslag van 
de politieke opvattingen naar de praktijk plaats. Niet de politiek, maar de 
uitvoeringsorganisaties binnen de overheid confronteren de burgers uiteindelijk 
met de gevolgen van een bepaald beleid. Het zijn deze instellingen die een 
concrete graadmeter vormen van het niveau van humaniteit van een samenleving. 
Deze ‘uitvoeringsorganisaties’ bedrijven op hun manier kleinschalige politiek. 
Deze politiek mag getoetst en onderzocht worden. 
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Alexander (5)
Alexander gaat rechtop zitten en neemt een grote slok koffie. “Tja, inderdaad, jullie 
hele uitvoeringsbeleid is in wezen een vorm van politiek. Aardige vondst trouwens, 
die lijn die je trekt vanuit de humaniseringsgedachte van na de Tweede Wereldoorlog 
naar deze organisatie, maar je begeeft je misschien nu ook op glad ijs. Humaan 
of inhumaan wordt al snel een waardeoordeel dat erg afhankelijk is van de tijd 
en omstandigheden”, doceert de wetenschapper ongevraagd. “Ben je zelf een 
humanist?”, vervolgt hij direct. 

“Nee, niet als levensbeschouwelijke richting als je dat bedoelt. Ik denk overigens wel 
dat ik een beschouwelijke inslag heb. Ik ben een doener, maar denk ook graag na 
over het leven en wat mensen beweegt. Patiënten beschouw ik in de eerste plaats als 
medemens, die net als ieder ander mens de potentie tot leren in zich heeft. Ik denk 
dat ik een vrij positieve mensvisie heb zonder daarbij in naïveteit te vervallen.” 
Alexander zucht gerustgesteld. Ik zie hem denken: “Gelukkig, hij is geen bevlogen 
idealist die via een of ander onderzoekje zijn persoonlijke opvattingen wil lanceren.” 
Alexander zwijgt en kijkt ver voor zich uit. Hij kucht even. “Vertel verder, wat is je 
onderzoeksvraag?” 
Ik vervolg mijn verhaal.

Vrijheidsstraf heeft altijd gediend als de ultieme verdiende leedtoevoeging voor 
wie willens en wetens de wet heeft overtreden. In vergelijking met het leven 
buiten een gevangenis was het leven erbinnen dan ook zeer onaangenaam. Deze 
onaangename situatie droeg bij aan de vergelding voor het door een misdaad 
schenden van de rechtsorde (Lissenberg et al., 2001: 361). Onder naoorlogse 
Nederlandse strafrechtjuristen en politici bestond over de noodzaak van de 
humanisering van het strafrechtstelsel geen meningsverschil (de Jonge, 1991: 63). 
Wel ontstonden er verschillende ‘scholen’ en stromingen binnen de criminologie. 
Wat zij echter gemeen hadden is dat zij unaniem afrekenden met het eenzijdige 
strafrechtelijke erfgoed. De verschillende strafrechthervormers gaven ondanks 
onderlinge verschillen met hun humaniseringideaal twee hoofdrichtingen aan. 

Straffen werden niet meer als louter afschrikmiddel of vergeldingsinstrument 
gezien. Straffen kregen ook het karakter van het verbeteren van de dader. Deze 
verbetering was gericht op normalisatie van het bestaan voor de dader. De 
afgestrafte dader (ex-gedetineerde) moest dus de mogelijkheden krijgen om 
te resocialiseren en weer een normaal bestaan op te bouwen. De naoorlogse 
humanisering van het Nederlandse strafrechtstelsel kent dus twee tegengestelde 
richtingen die elkaar versterken. Deze beweging, het verminderen van de inhumane 
aspecten en tegelijk het bevorderen van humane waarden, vormen ook de kern 
van het humaniseringsproces in de Dr. S. van Mesdagkliniek. In die zin is het begrip 
humanisering, dat als rode draad bij de organisatieveranderingen in de Dr. S. van 
Mesdagkliniek gold, niet nieuw en is het een voortzetting van het gedachtengoed 
van een vernieuwende stroming binnen het strafrechtstelsel.
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H2  Het onderzoek naar humanisering

In dit hoofdstuk worden de doelstelling van dit onderzoek en de 
onderzoeksvragen toegelicht. Vervolgens wordt nader ingegaan op de 
rode draad in dit onderzoek: humane waarden en humanisering. 

2.1 De noodzakelijke verandering
Zodra mensen een samenleving gaan vormen ontstaat de behoefte om bepaalde 
taken en verantwoordelijkheden te delegeren aan bepaalde groepen en individuen. 
In een moderne en complexe maatschappij als de onze worden organisaties in 
het leven geroepen om overheidsbesluiten uit te voeren en allerlei processen 
te reguleren. Een proces dat altijd veel aandacht vraagt is veiligheid. Als een van 
de regulerende organisaties op dit gebied in de problemen raakt, treft dit de 
samenleving als geheel. Immers, doordat een deel van de regulerende functie 
vervalt, komt de veiligheid in gevaar en daarmee wordt de samenleving kwetsbaar. 
Een organisatie binnen een justitiële instelling die zich in een crisissituatie bevindt 
ligt onmiddellijk onder vuur. De veiligheid van de samenleving is hierbij immers 
aan de orde. De ambtelijke top, de politiek en de media betreden de publieke 
arena waarin de organisatie probeert te overleven. 

De Dr. S. van Mesdagkliniek raakte in 1997 in een diepe crisis. Deze interne 
crisis leidde tot een toenemende stroom van negatieve berichten in de media. 
Intern kampte de organisatie met diverse incidenten met patiënten, een hoog 
ziekteverzuim, oplopende financiële tekorten, en onenigheid tussen de directie 
en de ondernemingsraad. De kwaliteit van zorg en beveiliging bleek ver onder 
de maat. Dit alles is vrij nauwkeurig beschreven in een rapport van een externe 
organisatie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die na een bezoek aan 
de Dr. S. van Mesdagkliniek meldde dat deze niet aan de Kwaliteitswet voor 
Zorginstellingen voldeed.

De Inspectie gaf hierbij een duidelijk en krachtig advies aan de directie:
Met klem willen wij u aanbevelen om veel aandacht te geven aan de stijl van 
leidinggeven en de cultuur van de organisatie, met als doel het onderlinge 
vertrouwen weer te herstellen, de samenwerking tussen de onderscheiden 
disciplines te verbeteren en de noodzakelijke veranderbereidheid van 
medewerkers te verhogen (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 1999: 25).

Een organisatie in crisis betekent dat mensen, in dit geval patiënten, medewerkers 
en de directie, in het geding zijn. Het ambtelijke en besloten karakter van 
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de instelling maakte vooral de patiënten extra kwetsbaar vanwege hun grote 
afhankelijkheid. Een van de gevolgen van falend management was dat er een
nieuwe directie kwam, die een reorganisatie (2000–2002) in gang zette. Naast enkele 
wijzigingen in de structuur van de organisatie, de personele samenstelling van de 
teams, de differentiatie van afdelingen e.d., beoogde de nieuwe directie met name de 
cultuur in de organisatie te veranderen. Deze organisatieveranderingen zijn in 2000 
ingezet en het verloop ervan tot en met 2005 wordt in deze studie beschreven. We 
moeten een onderscheid maken tussen de formele reorganisatieperiode
(2000–2002) en de periode van veranderingen in de organisatie (2000–2005). Als 
er hier gesproken wordt over ‘organisatieveranderingen’ of ‘veranderingen in de 
organisatie’, dan gaat dit over de hele periode (2000–2005), inclusief de formele 
reorganisatie. Met ‘de reorganisatie’ wordt de periode van formele veranderingen, 
zoals in verschillende beleidsstukken is vastgelegd in de periode 2000–2002, bedoeld. 

Deze directie formuleerde haar ambities in een positioneringstatement. Het
idee voor een nieuw perspectief was geboren. De nieuwe leiding van de
Dr. S. van Mesdagkliniek wilde niet alleen de grootste qua organisatie blijven, 
maar vooral vooraanstaand in het veld worden. Zij wilde een kwalitatief 
hoogstaande behandeling en beveiliging voor TBS-patiënten bieden. Zij sprak 
daarbij het vertrouwen in haar medewerkers uit en beschreef dit in termen van 
ontwikkelmogelijkheden.

De Dr. S. van Mesdagkliniek is het grootste forensisch-psychiatrische 
ziekenhuis van Nederland. Overtuigd van nut en noodzaak van TBS, heeft zij de 
ambitie om vooraanstaand in dit veld te zijn en heeft zij daartoe de kwaliteiten 
en mogelijkheden (Directie, 2001).

De hierboven geschetste achterstandspositie en het hoge ambitieniveau staan erg 
ver van elkaar af, het zijn twee uitersten. Met andere woorden: de bestaande situatie 
had weinig gemeen met de gewenste situatie. Er moest een vertaalslag worden 
gemaakt van de formulering naar de toepassing, van de theorie naar de praktijk.

2.2 De doelstelling en de onderzoeksvragen
Dit onderzoek, waarin een beschrijving van de organisatieverandering wordt 
gegeven, betreft de crisisperiode en de daarop volgende organisatieveranderingen 
en haar resultaten. Het is een evaluatieonderzoek naar de veranderingen die 
in de Dr. S. van Mesdagkliniek in de periode 1997 tot en met 2005 hebben 
plaatsgevonden. Er zijn verschillende methoden van evaluatieonderzoek toegepast, 
waarbij vanuit een meervoudig en reflectief perspectief het object van onderzoek 
beschreven wordt. Zo worden gegevens en gebeurtenissen uit deze periode voor 
wetenschappers, managers, professionals en andere belangstellenden ontsloten als 
een bijdrage aan de kennis over en het inzicht in het functioneren van organisaties.



34

Dit brengt ons bij de kernvraag van dit onderzoek: 
Is de organisatie op basis van de beoogde veranderingen ook 
daadwerkelijk humaner geworden? 

De deelvragen die hier uit voortkomen zijn gebaseerd op vier begrippen:
1.  De vooronderstelling
2.  De explicitering
3.  De evaluatie
4.  De opbrengst

1.  De vooronderstelling: de uitgangspunten
 Welke vooronderstellingen hanteerde de directie bij de beoogde 

cultuurverandering in de organisatie?

2.  De explicitering: de beschrijving
a.  Het beschrijven van de historie en doelstelling van de Dr. S. van Mesdagkliniek.
b.  Het beschrijven van de organisatorische crisis en veranderingen in de organisatie. 
c.  Het beschrijven van het humaniseringsproces in de Dr. S. van Mesdagkliniek.

3.  De evaluatie: de betekenisverlening en resultaten
a.  Het evalueren van het humaniseringsproces op basis van de vooronderstelling ten 

aanzien van humane waarden. 
b.  Het evalueren van de organisatieverandering aan de hand van de 

betekenisverlening van de direct belanghebbenden, de patiënten en medewerkers.
c.  Het evalueren van de organisatieveranderingen aan de hand van de bedrijfs- en 

behandelresultaten. 

4.  De opbrengst: de beoogde doelen
 Dit onderzoek beoogt op verschillende domeinen een bijdrage te leveren aan:
a.  Geschiedschrijving ten dienste aan de organisatieontwikkeling.
b.  De dilemma’s en oplossingen voor de dubbele positie van onderzoeker en directeur.

c.  Kennis over organisatieveranderingen.
d.  Inzicht in het humaniseringsproces.
e.  Het publieke debat over veiligheid, sancties en de behandeling van delinquenten. 

Alexander (6)
Alexander luistert geboeid. Hij heeft zichtbaar moeite de grote hoeveelheid 
informatie te verwerken. Hij kijkt me lichtelijk bezorgd aan en informeert hoeveel tijd 
ik naast mijn werk besteed aan het onderzoek. 
Ik reageer geruststellend nonchalant. ”Bij vlagen veel, tot diep in de nacht ben ik 
soms aan het lezen en schrijven, maar soms laat ik het ook weer even een paar 
weken rusten”, antwoord ik hem. 
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Alexander zucht even, “Tja, onderzoek vraagt altijd veel tijd en ook de organisatie er 
omheen. Je hebt je materiaal en je moet ook nog met allerlei partijen communiceren. 
Ik herinner mij dat nog heel goed, je ontkomt er gewoon niet aan. Ik ben trouwens 
erg benieuwd op welke wijze je de onderzoeksvragen gaat benaderen. Hoe ga je met 
die verschillende partijen om? En welke keuzes heb je daarin gemaakt?” 

Belanghebbenden
De direct belanghebbenden in dit onderzoek zijn diegenen waar de 
organisatieveranderingen en het humaniseringsproces rechtstreeks invloed op 
hebben gehad. Dit zijn patiënten die 24 uur per dag in de Dr. S. van Mesdagkliniek 
verblijven, en de medewerkers die meestal een groot deel van de week in de 
organisatie actief zijn. Deze direct belanghebbenden zijn binnen de context van de 
organisatie tot elkaar veroordeeld. Daarnaast zijn er ook de externe partijen, zoals 
het Ministerie van Justitie en de Reclassering (een belangrijke ketenpartner), maar 
ook de groep vrijwilligers die de patiënten geregeld bezoeken en een journalist die 
vaak over de Dr. S. van Mesdagkliniek publiceert. Dit zijn indirect belanghebbenden. 
Zij kunnen zich tot op zekere hoogte onttrekken aan de veranderingen in de 
organisatie terwijl de patiënten en de medewerkers dat niet kunnen.

Bij de organisatieveranderingen worden de belangen van de patiënten en 
medewerkers direct geraakt. Om die reden krijgen beide groepen een belangrijke 
plaats in het onderzoek. In feite zijn het deze twee groepen belanghebbenden die 
kunnen oordelen of de organisatie humaner is geworden of niet. Zij worden dus niet 
alleen tijdens, maar ook aan het eind van het onderzoek betrokken bij de afronding.

2.3 Humane waarden als nastrevenswaardige idealen
De vraag naar het ‘goede leven’ lijkt op het eerste gezicht een ethische vraag 
die alleen voor filosofen is weggelegd. Hoewel deze vraag al sinds Socrates door 
filosofen gesteld wordt, staat zij in de moderne geschiedenis van de ethiek sinds 
kort weer in de belangstelling. De ethiek heeft zich een lange tijd sterk gericht 
op de vraag naar onze rechten en plichten. Deze aandacht voor normen leek ten 
koste te gaan van de belangstelling voor waarden. De vraag naar onze rechten 
en plichten (wat we mogen of moeten doen) is echter niet dezelfde als de vraag 
welke waarden we belangrijk vinden (wat we goed vinden) (van Hees en Verkerk, 
2003: 7). Als we de rol van humane waarden in de Dr. S. van Mesdagkliniek willen 
onderzoeken kunnen we niet blijven steken in algemeenheden. Lange lijsten met 
mogelijk relevante waarden zullen ons weinig verder helpen. We zullen het begrip 
‘humane waarden’ nader moeten concretiseren. Hierin zullen we een duidelijke en 
verantwoorde keuze moeten maken. 
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Een belangrijke bron van informatie vormen de documenten van de hand van 
de directie die de grondslagen van de reorganisatie beschrijven. De formele 
reorganisatie (2000–2002) is na intensief overleg met het middenkader, de 
Ondernemingsraad en de Patiëntenraad door de directie beschreven in het 
zogenaamde Plan van Aanpak. De centrale humane waarde die in dit document 
door de directie nadrukkelijk genoemd wordt is respect (Directie, 2000b: 3). 
Deze aandacht voor respect gold voor de hele organisatie, maar in het bijzonder 
voor de patiënten. In het dagelijks taalgebruik zeiden we het als volgt: “de patiënt 
moet centraal staan”. Deze eenvoudige formulering vormde het wapen tegen 
de heersende en beklemmende cultuur waarbij organisatiedoelen, met name 
het beheersbaar houden, centraal stonden. Het principe van ‘de patiënt staat 
centraal’ legitimeerde het veranderen van zaken die onnodig vernederend waren 
voor patiënten. Met andere woorden: niet de organisatie met haar neiging tot 
beheersen, maar de patiënt en zijn behandeling moeten centraal staan bij de 
organisatieontwikkelingen. Deze grondgedachte vroeg dus nadrukkelijk om 
professionele empathie. Vanuit deze empathie werd rekening gehouden met de 
individuele patiënt en zijn behandeling. Het respect voor de patiënt werd in 
beleidsdocumenten nader uitgewerkt en als volgt beschreven: 

Het belangrijkste vertrekpunt voor de organisatie veranderingen is:
Het bieden van een gedifferentieerde behandeling op maat voor patiënten, 
uitgaande van diens problematiek en hulpvraag en rekening houdend met de 
noodzakelijke beveiliging en zorg (Directie, 2000c: 11).

Alexander (7)
“Als ik het goed begrijp moest er een soort strijd geleverd worden tegen allerlei 
ingesleten beheersmatige gewoontes.” 

“Inderdaad”, reageer ik kort. “Ik zal je een voorbeeld geven. In de organisatie waren 
allerlei deuren dicht en waren elektronisch vergrendeld. Medewerkers en patiënten 
moesten bij iedere deur op een knopje drukken en wachten. Het was telkens een 
moment van vernedering dat anderen via elektronische weg toestemming gaven 
om een deur te mogen doorgaan. Midden in allerlei gangen stonden de deuren op 
slot, met maar één functie: beheersen. Dit opdelen van het gebouw in gesloten delen 
noemt men compartimentering. Bij een opstand of gijzeling kunnen zo gebouwdelen 
afgesloten blijven. Deze situatie doet zich echter hoogst zelden voor. Terwijl de 
zogenaamde ‘buitenring’, dat is de buitenmuur en gang richting de voordeur, goed 
beveiligd is, worden de patiënt en medewerker, maar ook een bezoeker of een 
familielid van de patiënt, geconfronteerd met deze belemmeringen in het gebouw. 
Naast de beperking in bewegingsvrijheid maakt het de passant vooral klein, 
onbeduidend en afhankelijk. Met name het, soms om onverklaarbare reden, 
lange wachten voor een deur was frustrerend. In overleg met de Patiëntenraad 
en medewerkers heb ik het besluit genomen dat de interne deuren allemaal 
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open kwamen te staan. Dit was een verademing. Patiënten schreven brieven 
en medewerkers mailden en belden mij dat er nu tenminste écht iets aan het 
veranderen was. De interne geslotenheid stond voor beheersen en was gebaseerd op 
angst. Ik noemde deze maatregel ‘open deurenbeleid’; ook deze zin werd al dan niet 
symbolisch vaak aangehaald om veranderingen te legitimeren.”
Alexander kijkt me een ogenblik strak aan. “Zijn het in zekere zin sociale idealen die 
je hier hebt verwezenlijkt, of niet soms?”

Humane waarden, zoals respect, vriendschap en vrijheid, worden in het 
algemeen als nastrevenswaardige en positieve idealen gezien. Dit geldt niet alleen 
voor individuen, maar ook voor organisaties. Organisaties zoals de Dr. S. van 
Mesdagkliniek bestaan immers uit mensen. Het zijn de medewerkers (450) én de 
patiënten (185) die gezamenlijk het belangrijkste onderdeel van de organisatie 
vormen. Humane waarden verwijzen naar het goede nastrevenswaardige leven. Zij 
kunnen als regulatieve ideeën worden gebruikt en zijn als zodanig richtinggevend 
bij verschillende organisatieontwikkelingen. Humane waarden zeggen namelijk 
iets over sociale idealen. Gedeelde sociale idealen vormen de basis voor onze 
cultuur, waar ook organisaties deel van uitmaken. Door in het concrete alledaagse 
leven te onderzoeken op welke wijze wij deze idealen ontmoeten, ontdoen wij 
deze begrippen over ‘het goede leven’ van hun abstracte karakter (van der Burg, 
2002: 25). Humane waarden kunnen we dus als iets positiefs beschouwen, en het 
tegenovergestelde, bepaalde inhumane aspecten, kunnen we dus als iets negatiefs 
zien. Het bevorderen van humane waarden en verminderen van inhumane 
aspecten noemen we humanisering. 

Alexander (8)
Alexander tikt met zijn wijsvinger tegen de zijkant van zijn voorhoofd. “Inderdaad, 
je zult als directeur op de een of andere manier deze humane waarden moeten 
verbinden met de praktijk van alledag. En als onderzoeker zul je de relatie tussen 
het denkkader en de praktijk ook nodig hebben. Gebruik je hiervoor een bepaald 
politiek of sociaal kader?”

“Ja, een sociaal kader gebaseerd op humane waarden”, antwoord ik stellig, en licht 
vervolgens een en ander toe.

“Hier komen de directeur en de onderzoeker wel heel dicht bij elkaar en vloeien zelfs 
in elkaar over.” 
Ik knik voorzichtig ja. 

Het hanteren van humane waarden als regulatieve ideeën is een dynamisch 
proces waarbij inzichten en omstandigheden bepaalde accenten kunnen leggen of 
aspecten van een bepaalde waarde kunnen benadrukken. Deze prioriteitsstelling 
is een fragiel en soms pijnlijk proces omdat er keuzes gemaakt moeten worden 
(Nussbaum, 1997: 20). Als we de ene humane waarde proberen te realiseren 
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doen we soms een andere waarde tekort. Naast het ideaaltypische aspect van 
humanisering geeft dit begrip ook de dynamiek van het proces aan. Humanisering 
wijst dus niet op een statisch of conservatief geheel van waarden, maar is juist 
progressief en gericht op voortdurende ontwikkeling.

Alexander (9)
“Hoe verhoudt humanisering zich tot een samenleving die op dit moment vindt dat 
TBS-patiënten vooral opgesloten moeten worden?” 

“Dat is een dilemma. Het interessante hieraan is dat deze patiënten uit de 
samenleving komen. Ik zeg wel eens: het zal je kind maar wezen.”
Alexander knikt. “Ik denk dat je dat wel zou moeten meenemen in je beschouwing. 
De patiënt is een potentieel gevaar voor de samenleving en wordt buitenspel gezet. 
Hij wordt door de TBS-maatregel in een bepaald opzicht apart gezet en 
onmondig gemaakt.”
Ik knik begrijpend en neem een slok koffie. 
Alexander stelt een tweede vraag. “Je spreekt hier geregeld over ‘de directie’. Wat 
bedoel je daar precies mee? Ben je dat steeds zelf?”
“Als ik hier spreek over de directie heb ik het in de regel over de drie directieleden 
die de dagelijkse leiding van de Kliniek hadden: Corstiaan Bruinsma (Directeur 
behandelzaken/psychiater), Sjoerd Pakker (Directeur dienstverlening en beheer) en 
ikzelf, de Directeur algemene zaken en voorzitter van het directieberaad. De Raad 
van Bestuur van de GGZ Groningen, die de verzelfstandiging moest voorbereiden, 
had in de dagelijkse besturing van de Kliniek weinig invloed. Haar steun aan de 
directie was wel van eminent belang, dus in die zin was hun invloed erg groot. Als 
directie waren we een collegiaal team en hebben we veel zaken samen besloten 
en in gang gezet. Als ik zelf ergens expliciet verantwoordelijk voor ben zal ik dat 
ook noemen, maar in de regel hebben we steeds samen de verantwoordelijkheid 
genomen. Onder mijn regie schreven we samen de jaarplannen, beleidsstukken, etc. 
Ik schreef meestal de algemene en grote lijn, en van de andere twee had ieder daar 
verder zijn eigen inbreng weer in. Ik maakte er vervolgens aan het eind een geheel 
van. In die zin was ik beleidsmatig verantwoordelijk voor allerlei besturingsprocessen. 
Ik wil graag weer terug naar de toelichting op het humaniseringsproces, vind je dat 
oké?” Zonder Alexander zijn reactie af te wachten vervolg ik mijn verhaal. 

De horizon van humane waarden is breed en divers. We zullen het begrip ‘humane 
waarden’ dus nader moeten concretiseren. Hierin zullen we een duidelijke en 
verantwoorde keuze moeten maken. Om het proces van humanisering te beschrijven 
zullen we een aantal thema’s moeten kiezen die we nader zullen verkennen en 
onderzoeken. Aan de hand van deze thema’s kunnen we onderzoeken of er sprake is 
van een ‘beweging’ richting de beoogde humane horizon. Deze benadering is vanwege 
haar positieve karakter eenzijdig. Daarom zullen we het thema humanisering als 
veranderingsproces ook nader beschrijven vanuit een negatieve formulering.
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Alexander (10)
“Je beschrijft het humaniseringsproces nu als iets statisch, alsof het uit twee 
stromingen of soorten activiteiten bestaat. Hoe zit dat?”
Ik neem even een korte denkpauze en zoek in gedachten naar een voorbeeld. “Het 
humaniseringsproces dat ik van dichtbij heb meegemaakt is eerlijk gezegd niet 
zo duidelijk geordend langs deze twee lijnen. Het is vaak een wisselwerking. Oude 
gewoontes worden beëindigd en er komen nieuwe afspraken en gedrag voor in de 
plaats. Ik zal je een voorbeeld geven.
Patiënten werden regelmatig gecontroleerd op druggebruik. Deze urinecontroles 
werden afgenomen onder direct toezicht van een verpleegkundige. De directie 
kreeg verschillende klachten die te maken hadden met gevoelens van patiënten 
tijdens deze procedure. Men schaamde zich, voelde zich onnodig bekeken of 
was zelfs angstig om uitgelachen te worden. De directie heeft dit onderwerp met 
de Patiëntenraad besproken. De Patiëntenraad heeft vervolgens actief in overleg 
met de medische dienst een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Het toezicht verloopt 
nu indirect, via een spiegel, waarbij het bovenste deel door een handdoek is 
afgedekt. Hierdoor is er geen direct oogcontact meer tussen de patiënten en de 
verpleegkundige die toezicht houdt. Bij dit oogcontact voelde een aantal patiënten 
zich zeer ongemakkelijk. Bij nadere beschouwing blijkt dat het humaniseringsproces 
hier allerlei facetten raakt. Het gaat om schaamte, respect, mannen versus vrouwen 
en culturele aspecten speelden hierbij ook een rol. Zowel gedachten, gevoelens, 
gedrag als ook het professioneel en veilig werken waren hierbij aan de orde. Toch 
werd er met de patiënten een nieuwe werkwijze overeengekomen. Hierbij was 
de regulerende gedachte, de humane waarde respect, het centrale thema. De 
urinecontrole op druggebruik bleef, maar werd vanuit de optiek van de patiënt 
respectvoller uitgevoerd.” 
Alexander knikt begrijpend. “Het is goed dat je er een voorbeeld bij noemt, hierdoor 
gaat het meteen leven.”

Hieronder zullen we afzonderlijk stil staan bij de grondslagen van beide 
bewegingen, het actief bestrijden van inhumane aspecten en het bevorderen van 
humane waarden.

2.4 Een positieve formulering van humanisering
Verschillende onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar het functioneren 
van instellingen zoals de Dr. S. van Mesdagkliniek (o.a. Foucault, 1975; Goffman, 
1975). Eensluidend geven zij aan, weliswaar ieder vanuit een andere invalshoek, 
dat instituties zoals een gevangenis en een gesloten psychiatrische Kliniek 
vernederende aspecten kennen. Het feit dat mensen als individu ‘verdwijnen’ 
binnen het systeem van machtsstructuren, waarbij zij als individu onderworpen 
worden aan de dwingende regels van het instituut, is een mortificatie van het ego 
(Goffman, 1975: 35). De anonymisering van de gevangene en de patiënt tot object 
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binnen het systeem is vernederend. Dit zou kunnen betekenen dat iedere poging 
tot humanisering in de Dr. S. van Mesdagkliniek een onhaalbare kaart is. 

Foucault stelt dat instituties als een gevangenis onderdeel zijn van een 
controlerende machtsstructuur met als doel mensen te reguleren en controleren 
(Foucault, 1975: 425–427). Hij stelt de gevangenis zelf ter discussie, inclusief de 
politiek, het rechtssysteem en de betrokken wetenschappers en hulpverleners 
zoals therapeuten en psychiaters. Iedere poging om binnen dit instituut tot een 
humaner klimaat te komen beschouwt hij als discutabel. Humanisering binnen een 
machtsapparaat kan immers nog steeds als een voertuig voor machtsuitoefening 
gelden. Het zou een slimme verpakking kunnen zijn om politieke doelen te 
bereiken. Primair blijft een gevangenis onderdeel van een machtsstructuur waarin 
mensen onderworpen worden (Foucault, 1975: 429). 

Alexander (11)
Alexander blaast wat lucht door zijn lippen. “Pffff, daar kun je het dan mee doen. Dit 
voelt loodzwaar zeg.” 

“Grappig dat je zegt dat deze gedachten van Foucault loodzwaar voelen. Foucault 
vindt dit soort vormen van humaniteit discutabel en ziet in pogingen daartoe in 
dit soort instituten misschien vooral politieke strategieën die niet de mens maar 
de machtsstructuren dienen. Persoonlijk word ik hier niet zo zwaar van, maar hij 
daagt me als het ware uit. Ik weet ook wel dat gevangenissen en TBS-Klinieken vele 
negatieve aspecten hebben en onderdeel uitmaken van machtsstructuren. Ik wens 
ook wel dat er een betere oplossing was voor mensen met psychische stoornis die 
een ernstig delict begaan. Maar ik vind iedere poging om het leven en werken in 
een TBS-Kliniek te verbeteren de moeite waard. Ook als deze poging mislukt, dan 
nog kunnen we stellen dat we ons voor onze medemens hebben ingezet. Die inzet, 
die betrokkenheid daar gaat het bij mij om. Bij het veranderingsproces hebben wij 
als nieuwe directie niet de beheersaspecten, maar de menselijke aspecten centraal 
gesteld. Daarbij ontkennen we de context van TBS niet, maar spreken elkaar wel aan 
op onze grondhouding daarbinnen. We zullen vanuit verschillende perspectieven nog 
zien wat deze pogingen hebben opgeleverd.”

De humane horizon kunnen we beschrijven aan de hand van een aantal humane 
waarden. Als we deze waarden willen nastreven moeten we ze ook verbinden 
met de realisatiemogelijkheden (‘capabilities’) die mensen hebben. Binnen deze 
mogelijkheden kunnen we ons inzetten voor zaken als respect, vrede en veiligheid. 
De filosofe Martha Nussbaum werkt al een tiental jaren met een lijst van 
zogenaamde capabilities. Haar doel is om de capability-benadering verder 
uit te werken tot een politiek fundament voor de grondrechten van mensen 
(Nussbaum, 2000). Zij definieert realisatiemogelijkheden voornamelijk als talenten, 
vaardigheden en de interne capaciteit van mensen. Het begrip capabilities 
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is meerdimensionaal en raakt allerlei facetten van onze ontwikkelingsmog
elijkheden. Mensen hebben onder normale omstandigheden oneindig veel 
realisatiemogelijkheden. Nussbaum heeft op basis van onderzoek en afwegingen 
een lijst van 10 capabilities vastgesteld die naar haar mening een universeel 
karakter hebben. 

Enkele voorbeelden uit haar overzicht zijn (Nussbaum, 2000, 2003): 
• Lichamelijke integriteit: zich vrij kunnen verplaatsten en veilig zijn tegen geweld.
• Emoties: kunnen liefhebben en niet overheerst worden door angst.
• Verbondenheid: met anderen kunnen leven, respect krijgen en geven.

Nussbaum legt hier een direct verband tussen bepaalde capabilities en hulpbronnen. 
Bepaalde hulpbronnen zijn hierbij een voorwaarde om capabilities te creëren.

De lijst met deze universele thema’s laat zich niet eenvoudig vertalen naar de 
situatie in de Dr. S. van Mesdagkliniek. Het leven in deze organisatie is dan ook 
geen normale situatie waar mensen zich vrij kunnen bewegen en ontwikkelen. De 
bronnen als voorwaarden voor hierboven genoemde capabilities zijn onvoldoende 
aanwezig in een TBS Kliniek om ze als graadmeter voor humaniteit te hanteren. 
Een TBS-Kliniek waar ruim 200 tot TBS veroordeelden op jaarbasis bij elkaar 
verblijven is geen plaats waar men zich vrij kan verplaatsen of waar men normale 
sociale en maatschappelijke rollen kan vervullen. In een TBS-Kliniek kun je niet 
vrij liefhebben wie je wilt. Daar speelt angst soms een overheersende rol. De 
sfeer op de groep, angst voor elkaar en de heimelijke handel in drugs, drank 
of pornomateriaal of de angst om vrijheden te verliezen spelen altijd een rol 
binnen het milieu. De mate van verbondenheid is eerder beperkt dan dat die 
wordt gestimuleerd. TBS patiënten zijn tijdens hun behandeling niet in staat de 
rollen als zoon, vriend, oom, echtgenoot of vader te vervullen. In termen van de 
lijst van 10 capabilities van Nussbaum is een TBS-Kliniek een inhumane situatie 
die onvoldoende voorwaarden biedt op een menswaardig bestaan. Nu heeft 
Nussbaum deze lijst niet opgesteld als graadmeter voor een TBS Kliniek maar 
voor een normaal bestaan. 

We zouden ook kunnen kiezen voor één bepaalde waarde, bijvoorbeeld geluk of 
vrede. Het voordeel hiervan zou kunnen zijn dat we slechts één indicator hoeven 
te onderzoeken. Utilitaristen gaan er van uit dat geluk een allesomvattende 
indicator is voor welzijn van mensen (Warburton, 2003: 60–65). We zouden geluk 
dus als graadmeter kunnen nemen om de ontwikkelingen in de organisatie te 
onderzoeken. In deze ideaaltypische strategie zetten we als het ware één punt 
op de horizon waar we vervolgens ons onderzoek op richten. De effecten van 
veranderingen in de organisatie kunnen we op een schaal van 0 (ongelukkig) tot 
10 (zeer gelukkig) in beeld proberen te brengen.
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Er kleven twee nadelen aan deze benadering: een ervan is dat we alleen maar 
naar één subjectieve factor kijken en de verbondenheid met het dagelijkse en 
concrete leven in een TBS-Kliniek missen. Het tweede nadeel van deze benadering 
is dat je met een enkele, samengestelde indicator veel informatie mist over de 
andere dimensies van humaniteit. Dit type onderzoek op basis van één indicator 
is dan ook minder geschikt om de complexiteit van een TBS-Kliniek en het 
leven daarbinnen voldoende in beeld te brengen. In dit onderzoek zoeken we 
niet zozeer aansluiting bij lijsten of enkele indicatoren die elders als humane 
graadmeter gehanteerd worden, maar willen we de manier waarop de directie 
met humane waarden in de organisatie zelf is omgegaan onderzoeken. Ons 
onderzoek richt zich dan ook op de vooronderstelling van de directie zelf, en 
de effecten daarvan op de organisatie en haar cultuur. 

Alexander (12)
“Sorry dat ik je even onderbreek. Kun je me gewoon eens een voorbeeld geven van 
wat jij onder humanisering verstaat? Dan gaat het wat meer leven.”
Ik schrik even. Was dit te theoretisch, te langdradig? Ik herneem mezelf door de 
vraag van Alexander te nemen zoals hij die stelt: de vraag naar een voorbeeld van 
humanisering, zonder daar verder een invulling aan te geven. Ik begin een verhaaltje 
met als titel: 

“Cola, gevulde koek en een sigaar”
“Op een vrijdagavond werd ik gebeld door een medewerker uit de Kliniek. Een van 
de patiënten van de meest beveiligde afdeling, de zogenaamde Very Intensive Care 
(VIC) had een suïcidepoging gedaan. Hij was vanaf de eerste etage in een trapgat 
naar beneden gesprongen en op zijn rug beland. Hij lag nu op de medische dienst 
en bleek een gekneusde onderrug te hebben. De patiënt in kwestie was berucht. Los 
van het feit dat hij groot en sterk was had hij ook enkele vluchtpogingen gedaan, 
waarvan één met een helikopter. Ik besloot toch naar de Kliniek te gaan en hem 
te bezoeken. Onderweg vroeg ik me af wat ik voor een kennis mee zou nemen 
die zoiets (wanhopigs) zou doen. Iets lekkers, iets wat hij graag eet. Ik stopte bij 
een benzinepomp en kocht wat cola (in plastic fles), gevulde koeken en wat kleine 
sigaartjes. Ik wist dat hij hier van hield. In de Kliniek aangekomen werd ik bijgepraat 
door vier medewerkers van de beveiliging. Een van de hypotheses was dat hij 
helemaal geen suïcide wilde plegen, gelet op de hoogte, maar naar een ziekenhuis 
wilde en van daaruit wilde ontsnappen. Een medepatiënt had zijn familie weten te 
bellen en die hing boos aan de telefoon. De sfeer was gespannen en de mannen 
roken naar zweet. 
Ik wilde hem zien. “Weet u dat zeker? Hoeveel man moet u mee?” Toen ik zei 
dat twee genoeg zouden zijn draaiden ze hun hoofd om. “Die man heeft niets te 
verliezen, straks word je gegijzeld, mompelde er een.” Ik kwam met mijn plastic 
zak met lekkers binnen. Ik vroeg of ik op de rand van zijn bed mocht zitten. “Dat 
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is goed”, kreunde hij. Ik had in eerste instantie geen woorden. Ik deed de zak open 
en gaf hem de spulletjes die ik had gekocht. Ik zag de ogen van de beveiliging groot 
worden. De patiënt nam het bevend in ontvangst en begon heel hard te huilen. Hij 
kwam half overeind en snikte het uit. Tussendoor stamelde hij woorden: ik zie het 
niet meer zitten, ik ben op, ze hebben me kapot gemaakt, enz. Toen hij me vroeg 
waarom ik dit voor hem had meegenomen zei ik dat ik dat voor ieder ander waar 
ik me zorgen over maakte ook zou doen. Opnieuw tranen. Ik heb hem in de periode 
van herstel nog vaker bezocht. Hij rookte dan graag een van de sigaartjes. Na 
verloop van tijd was hij onze vaste tuinman die vrij door de Kliniek liep en de tuinen 
uitstekend verzorgde. Als hij voor mijn kantoor aan het werk was ging ik geregeld 
even naar buiten en maakte een praatje. Hij had tuingereedschap bij zich en er was 
geen beveiliging in de buurt.” 

Ik heb nog wel een voorbeeld. Bij het horen van de titel van het tweede verhaaltje 
gaat Alexander er eens goed voor zitten. Een bekende Nederlander in de TBS, dat 
wordt leuk, zie ik hem denken, 

“Youp van ‘t Hek”
“Op de een of andere manier hadden patiënten contact met Youp van ‘t Hek kunnen 
leggen. Hij zou in Groningen optreden en zou een bezoek brengen aan de Kliniek. 
De patiënten hadden een cabaret voorbereid. De kantine zat vol met patiënten. Er 
waren een paar personeelsleden bij. Het ging natuurlijk over het hek, “Joep over het 
hek” en zo. Na afloop boden de patiënten Youp een aantal herinneringen aan. Een 
van de patiënten bood hem een groot en mooi schilderij aan met daarop een vogel 
met een blauw hart. Hij vertelde dat hij nu nog blauw was, maar dat de behandeling 
hem zou helpen weer rood te worden. Hij was zijn gevoel kwijt. Als hij weer rood was 
zou hij weer kunnen vliegen, vliegen op zijn gevoel.
Youp had even geen woorden (zo ken ik hem niet van de televisie) en was duidelijk 
geëmotioneerd. In de gesprekken met patiënten, die zeer openhartig waren en zelfs 
hun kamer aan hem lieten zien, merkte ik een toenemende empathie van Youp. Ik 
liep met Youp en de patiënten mee door het gebouw. Het contact was zeer open 
en gemoedelijk. Er was geen beveiliging bij. Dit was enkele jaren daarvoor echt 
ondenkbaar. Stel je voor dat zo’n VIP iets overkomt. Ik bracht hem met mijn auto 
terug naar het hotel in de stad. Met het schilderij onder de arm nam hij afscheid. Hij 
keek me bewogen aan. ” Dit zal ik nooit vergeten man!” Hij gaf me een hand en liep 
het hotel in.”

Ik doe een bekentenis aan Alexander door aan te geven dat dergelijke activiteiten 
ook voor mij niet vanzelfsprekend zijn. “Eerlijk gezegd ben ik nooit helemaal gerust 
bij dergelijk activiteiten. Ik weet bijvoorbeeld dat de patiënt enkele weken voor het 
aanbieden van dit schilderij in verwarde toestand behoorlijk uit zijn dak is gegaan. 
Deze spanning, deze angst voel ik meestal ter hoogte van mijn maag. Ik probeer dit 
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niet te verdringen, maar ook geen dominante rol te laten spelen in mijn gedrag. Het 
is zeg maar een van de metertjes op mijn dashboard. “

Alexander geniet zichtbaar van de twee voorbeelden, maar vraagt nu toch ook weer 
naar het onderzoek zelf. Dit stelt me gerust. Ik was hem nog niet aan het vervelen, 
zo concludeer ik voor mezelf. 

De directie heeft er voor gekozen om humane waarden als richtsnoer te 
hanteren en in de lijn van Nussbaum de organisatie, en in het bijzonder de cultuur 
erbinnen, als een belangrijke voorwaarde te zien voor de realisatie daarvan. 
Tevens hebben ze gekozen voor een ideaaltypische strategie richting een humane 
horizon. We zullen hierna nog zien welke waarden dit zijn en op welke wijze deze 
met concrete situaties in de organisatie verbonden zijn. Naast de subjectieve 
beleving van patiënten, medewerkers en externen van de veranderingen in 
de organisatie zijn het de concrete veranderingen in de organisatie die als 
indicator kunnen gelden dat er daadwerkelijk iets is veranderd. Wij zullen dan 
ook niet alleen het waardenstelsel zelf, maar ook en vooral de effecten daarvan 
onderzoeken. Na deze inleiding over het bevorderen van humane waarden zullen 
we ook een andere beweging nader beschouwen, namelijk het bestrijden van 
inhumane aspecten. 

2.5 Een negatieve formulering van humanisering
Om inzicht te krijgen in de betekenis van humane waarden kunnen we ook 
naar de tegenpool, de inhumane aspecten, kijken. Wij vinden bijvoorbeeld 
dat mensen niet vernederd mogen worden en respect verdienen. Als mensen 
stelselmatig vernederd worden, door bijvoorbeeld intimidatie en verwaarlozing 
in gevangenschap, noemen we dat inhumaan. Zo’n situatie noemen we ook wel 
onmenselijk of niet menswaardig. Via organisaties als Amnesty International 
of de media proberen sommigen hier aandacht voor te vragen. Hierbij staan 
de fundamentele rechten van de mens, die een waarborg moeten zijn voor 
menswaardigheid, centraal. 

Vanuit twee tegengestelde posities zullen we het humaniseringsproces in een 
gesloten psychiatrische Kliniek proberen aan te geven. De aanname en de twee 
stellingen die ik hieronder formuleer zijn afgeleid van de ideeën van Margalit over 
de fatsoenlijke samenleving (Margalit, 1996). Hij beschrijft twee tegenovergestelde 
posities die als bewegwijzering dienen in zijn nadere definiëring van de fatsoenlijke 
samenleving. Margalit stelt dat een fatsoenlijke samenleving zich verzet tegen een 
gegronde reden van haar burgers om zich vernederd te voelen (Margalit, 1996: 20).

Hij illustreert in twee stellingen, die uitersten vertegenwoordigen, dat anarchisten 
een samenleving met regulerende instituties per definitie onfatsoenlijk vinden 
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en dat volgens de stoïcijnen een vernederende samenleving helemaal niet kan 
bestaan (Margalit, 1996: 20–31). Vervolgens stelt hij dat onze zoektocht naar een 
omschrijving van een fatsoenlijke samenleving zich tussen deze twee uitersten 
voortbeweegt (Margalit, 1996: 34). Deze ideeën van Margalit over de fatsoenlijke 
samenleving heb ik vertaald naar de humane organisatie. Ik meen hiervoor de 
volgende legitimering te hebben. Als een samenleving vernederend kan zijn of juist 
geen aanleiding geeft om zich vernederd te voelen, geldt dat mogelijk ook voor 
de deelnemende instituties. Immers, instituties met een regulerend karakter, zoals 
het onderwijs, de gezondheidszorg en de strafrechtketen, maken deel uit van de 
samenleving. Binnen deze instellingen vinden we dan ook normen en waarden 
terug die binnen de samenleving als geheel gelden. 

De eerste stelling zou vanuit een anarchistisch perspectief als volgt kunnen 
worden geformuleerd. De gedachte hierbij is dat iedere inperking van de 
autonomie van het individu vernederend is:

Regulerende instituties vormen voor mensen een reden om zich 
vernederd te voelen

De tweede stelling zou vanuit een stoïcijns perspectief geformuleerd kunnen 
worden. De gedachte hierbij is dat omgevingsfactoren helemaal geen invloed 
hoeven te hebben op ons individuele gevoel van welbevinden. Hierbij is niet 
zozeer het fysieke aspect, maar het vrij kunnen denken de basis voor welbevinden:

Regulerende instituties zijn enkele geen reden voor mensen om zich 
vernederd te voelen

Deze twee uitersten kunnen we verwerpen met de volgende aanname:

Regulerende instituties, zoals de Dr. S. van Mesdagkliniek, hoeven 
mensen niet noodzakelijkerwijs te vernederen, maar zijn hiertoe wel 
degelijk in staat

Alexander (13)
Alexander vat mijn verhaal samen om na te gaan of hij me goed begrepen heeft.

“Jij stelt dus dat een organisatie de mogelijkheid heeft om te kiezen om wel of niet 
vernederend te zijn. Hoewel een organisatie dus heel goed in staat is mensen te 
vernederen hoeft zij dit niet te doen. Gecombineerd met de relatief grote macht 
die een TBS-Kliniek heeft over de binnen haar muren verblijvende patiënten 
schept dit inzicht een grote verantwoordelijkheid. De nieuwe directie heeft deze 
verantwoordelijkheid ingevuld door humane waarden en daarmee de mens zelf, als 
uitgangspunt centraal te zetten. Klopt het zo ongeveer?” 
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“Ja, dat is de grote lijn”, reageer ik op instemmende toon.”
Alexander glimlacht. Hij maakt me nieuwsgierig naar wat hij nu weer gaat vragen.

“Maar eerlijk gezegd kies je hier ook voor een modern, positivistisch perspectief. 
Je gaat er dus vanuit dat leden van een organisatie, en vooral de directie van een 
organisatie, daadwerkelijk invloed hebben op het waardenstelsel (de cultuur) van een 
organisatie en via die weg op de uiteindelijke resultaten. Daar krijg je nog vragen 
over, bereid je er maar op voor.” 
Ik knik instemmend en ga verder met mijn toelichting. 

Naast de positieve definiëring kunnen we het proces van humanisering dus 
ook vanuit een negatieve invalshoek beschrijven. Humanisering is dus niet 
alleen een proces waarbij humane waarden nagestreefd worden, maar kan ook 
worden beschreven als een proces waarbij inhumane aspecten bestreden c.q. 
opgeheven worden beschouwd. In het bestrijden van de inhumane aspecten in 
de organisatie is het opschuiven richting de humane horizon het beoogde gevolg. 
Humane waarden zijn als regulatieve ideeën richtinggevend, gezien vanuit beide 
perspectieven. Deze twee bewegingen, richting een humane horizon gaan over 
grenzen verleggen. Het onderzoek richt zich op het verkennen van deze grenzen 
en de wijze waarop deze verlegd zijn.

2.6 Een humane horizon
We kunnen op verschillende manieren naar een humane horizon toewerken. In 
het nastreven van menselijke waarden kunnen we de waarden zelf proberen uit te 
dragen. Het kan ook andersom. In plaats van de waarden te omschrijven kunnen 
we eerst nagaan wat deze waarden belemmert. Vervolgens kunnen we proberen 
deze belemmeringen weg te nemen waardoor de waarden worden bevorderd. We 
zullen in dit onderzoek zien dat binnen de beschreven situatie beide bewegingen 
veelal tegelijk plaats vinden. 
 
Humanisering kunnen we als volgt omschrijven:

De humanisering van een organisatie is een proces waarbij bepaalde 
humane waarden worden bevorderd en tegelijk inhumane aspecten 
worden bestreden. De waarden die nagestreefd worden zijn een 
keuze. Deze keuze moet gerelateerd zijn aan het dagelijkse leven in 
de organisatie. In de Dr. S. van Mesdagkliniek is respect bevorderen en 
vernedering verminderen de kernwaarde van het humaniseringsproces 
geworden.

Het proces van humanisering in de Dr. S. van Mesdagkliniek staat niet op zich. Het 
moet in verbinding staan met de praktijk van alledag. Het primaire proces is de 
behandeling, welke op een humane en professionele manier moet plaatsvinden. 
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Er is immers ook een leven na het verblijf in de Dr. S. van Mesdagkliniek. De 
behandeling richt zich niet alleen op de kwaliteit van leven tijdens de behandeling, 
maar ook op de resocialisatie (terugkeer) van de patiënt in de samenleving. De 
waarden die de organisatie hanteert mogen dus niet strijdig zijn met waarden 
die in de samenleving gelden. Hoewel we een patiënt misschien directe ‘vrijheid’ 
gunnen kunnen we deze wens, buiten de formele en wettelijke beperkingen van 
de TBS-maatregel, niet zomaar uitvoeren. Het humaniseringsproces moet dus 
gebaseerd zijn op verbindende waarden naar de brede samenleving. Het moet 
leiden tot een veilige situatie voor de patiënt, de organisatie én de samenleving. 

Alexander (14)
“Voordat je hier verder gaat heb ik nog een vraag. Ik begreep dat je in 1997 bent 
begonnen als divisiemanager. Later werd je divisiedirecteur en vervolgens Directeur 
algemene zaken. Hoe ging dit ongeveer?” 
Ik ben blij dat hij deze vraag stelt. Ik heb namelijk de behoefte om uit te leggen wat 
mijn rol en positie tijdens en ook na de crisisperiode in de organisatie was. 

“Ik ben begonnen als divisiemanager, vervolgens werd ik kort divisiedirecteur 
genoemd, maar vanaf eind 2000 werd ik Directeur Algemene Zaken en had samen 
met twee collega’s de dagelijkse leiding van de Kliniek. Dit is als volgt verlopen: als 
gevolg van de steeds voortdurende crisis vertrok de ene na de andere directeur. 
Hoewel de meeste problemen zich voornamelijk in de Divisie Schildmeer afspeelden, 
de afdeling voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, werd het binnen mijn 
divisie ook steeds onrustiger. We probeerden ons voor de rest van de Kliniek af te 
schermen, maar dit lukte amper. Tussen de divisies werd de kloof steeds groter. 
De hele organisatie was opgeknipt in kleine stukjes. Mede om die reden haalde 
de interim-directeur eind 1999 de divisiedirectie naar voren en vormde daar een 
managementteam voor de hele organisatie mee. Hierdoor kregen de divisiedirecties 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de interne besturing, terwijl de Algemeen 
Directeur a.i. zich met twee tijdelijke collega’s op de reorganisatie kon richten. 
Begin 200 waren de eerste contouren van de reorganisatie zichtbaar en werd er 
overeenstemming met de Ondernemingsraad en het Ministerie bereikt over de te 
volgen koers. In 2000 werd de nieuwe directie benoemd en werden de uitgewerkte 
formele reorganisatieplannen vastgesteld. Begin 2001 werd de samenwerkingsov
ereenkomst met de Raad van Bestuur van de GGZ gesloten, met als voornaamste 
punt het verzelfstandigingsproces van de organisatie. Deze verzelfstandiging zou 
niet alleen de organisatie losmaken van de ‘justitiecultuur’ en een professionele 
behandelcultuur bevorderen, maar ook bijdragen aan een betere doorstroming van 
patiënten naar de GGZ. Deze verzelfstandiging hield in dat de organisatie van 
Rijksinstelling naar een particuliere en zelfstandige instelling zou overgaan.”
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H3  De centrale vooronderstelling

In dit hoofdstuk staan we stil bij de centrale vooronderstelling van de 
directie bij de reorganisatie (2000–2002). Daarbij zullen we ook aandacht 
schenken aan de beoogde organisatieveranderingen, met name op het gebied 
van de organisatiecultuur, die een langere looptijd hebben dan de formele 
reorganisatieperiode. Eveneens wordt de relatie tussen humane waarden en de 
organisatiecultuur kort toegelicht. Tenslotte wordt er een nadere invulling gegeven 
aan het begrip humanisering. 

Alexander (15)
“Als je met een aantal collega’s zo’n ingewikkelde klus oppakt is het, lijkt me, heel 
belangrijk dat je als directie hetzelfde idee aanhangt.”
Ik beschouw deze stelling van Alexander als een vraag. “Ja dat klopt. Dat de 
directie op één lijn zat is een belangrijke sleutel tot succes geweest. Vooral de 
directeur behandelzaken, niet alleen een goede psychiater maar ook een goed 
bestuurder, en ik zaten op één lijn qua mensvisie. De nieuwe directie geloofde niet 
in louter beheersmaatregelen, maar geloofde in de positieve effecten van een goed 
contact met de patiënt. Hierbij werden ook begrippen als persoonlijke bezieling, 
betrokkenheid en standvastigheid benoemd (Cultuurdocument, Februari 2001). 
Veiligheid moest niet vanuit muren en camera’s worden vorm gegeven, maar moest 
van binnenuit, vanuit een humaan en professioneel behandelcontact met de patiënt, 
komen. De oude organisatiecultuur, het waardesysteem dat angst als kern had en 
beheersing als instrument, moest veranderen.”

3.1 Aandacht voor de organisatiecultuur
Bij de aanvang van het veranderingsproces in de organisatie besteedde de 
nieuwe directie verhoudingsgewijs veel aandacht aan de organisatiecultuur. De 
vooronderstelling hierbij was dat de beoogde organisatieverandering alleen kan 
slagen als er aandacht aan het waardensysteem, de cultuur in de organisatie, 
gegeven wordt.

Deze beoogde veranderingen gaan echter niet vanzelf. Ze heeft een ‘bron’ een 
‘motor’ nodig die eraan bijdraagt dat noodzaak voor de veranderingen ook door 
anderen in de organisatie wordt onderschreven. Wat zijn mogelijke bronnen? 
Volgens van de Ven en Poole zijn er vier theorieën die een mogelijke bron kunnen 
vormen voor organisatieverandering (van de Ven en Poole, 1995).
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1.  De evolutietheorie zoekt de bron van verandering in de ‘survival of the 
fittest’. De organisatie die zich het beste aanpast aan allerlei veranderingen, 
waaronder perioden van schaarste en concurrentie, zal het overleven.

2.  De levenscyclustheorie ziet organisaties als een soort organismen die een 
natuurlijke cyclus doormaken. Een organisatie wordt geboren, groeit, oogst 
en sterft, maar een organisatie kan zich in dit laatste stadium ook weer 
vernieuwen waarna de cyclus weer van voor af aan begint. 

3.  De teleologische theorie beschouwt organiseren als een zelfscheppend proces. 
De bron van veranderingen schuilt in de verlangens en onvrede van haar 
deelnemers. Door de behoefte om deze gevoelens te veranderen wordt de 
organisatie van binnenuit herschapen.

4.  De dialectische theorie ziet veranderingen als gevolg van het introduceren van 
nieuwe denkbeelden. Deze stellen bestaande denkbeelden ter discussie. Uit 
these en antithese ontstaat een synthese die een nieuwe toekomst voor de 
organisatie mogelijk maakt. 

Deze vier theorieën sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan en geven een 
overzicht van verschillende motoren die een verandering in gang kunnen zetten. 
Deze motoren hebben echter ook brandstof nodig. Er zijn drie domeinen te 
noemen die als brandstof zouden kunnen dienen. Dit zijn de context, de aanleiding 
en de filosofie (de Caluwé en Vermaak, 2002: 78).

1.  De context is te beschouwen als de verzameling van de ‘feitelijke’ kenmerken 
die ten grondslag liggen aan het idee om tot bepaalde veranderingen te komen. 
Het zijn kenmerken die we terug vinden in de evolutie- en levenscyclustheorie, 
zoals maatschappelijke omgeving, concurrentie en kernmerken van de 
organisatie zelf.

2.  De aanleiding is te beschouwen als het ‘emotionele’ kenmerk dat ten 
grondslag ligt aan het idee om tot bepaalde veranderingen te komen. Deze 
kenmerken zijn voornamelijk ontleend aan de teleologische theorie. De feiten 
uit de context alleen zijn niet genoeg om daadwerkelijk een verandering in 
gang te zetten, zo is hierbij de redenering. Er zijn nog een aantal factoren 
nodig, te verdelen in creatieve en reactive factoren. Bij de creatieve factoren 
gaat het om zaken als ambities, verlangens en doelen, bij de reactieve factoren 
kunnen we denken aan onvrede, klachten, onbeheersbaarheid en conflicten.
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3.  De filosofie van betrokkenen is te beschouwen als het betekenisgevende 
kenmerk dat ten grondslag ligt aan de ideeën om tot bepaalde veranderingen 
te komen. Het zijn kenmerken die gedeeltelijk te herleiden zijn tot de 
dialectische theorie. De gedachte hierachter is dat de context en de aanleiding 
pas echt tot veranderingen kunnen aanzetten als de initiatiefnemers daar 
voor zichzelf en de betrokkenen betekenis aan kunnen verlenen. Relevante 
kenmerken hierbij zijn bijvoorbeeld het uitdragen van de visie op mensen en 
de samenleving en het introduceren van bepaalde waarden en normen. 

De directie heeft zich bij het ingaan van het veranderingstraject niet uitgesproken 
voor een duidelijke theorie of bepaalde denkrichting. Er is eerder sprake van een 
zekere combinatie van theorieën. 

De evolutietheorie speelt op de achtergrond een bescheiden rol. Er is immers 
nauwelijks sprake van schaarste of concurrentie. De evolutietheorie gaat uit van 
het beeld van een homogene organisatie als één lichaam of één soort die dan door 
aanpassing aan de omgeving verandert. In werkelijkheid is er sprake van verschillende 
processen, ook nog op verschillende niveaus, die door elkaar heen lopen, elkaar soms 
bestrijden, soms versterken en een enkele keer elkaar zelfs opheffen. Bijvoorbeeld, 
de vroegere vergeldingsgedachte achter de straf leidde tot een Spartaanse soberheid 
in de inrichting van de gevangenis. Zij had nooit uit zichzelf kunnen evolueren naar 
een humane benadering; daar is een moment van bewustwording, bijvoorbeeld door 
middel van een crisis, voor nodig. De Tweede Wereldoorlog was zo’n crisis.

Vanuit de levenscyclustheorie zouden we het bijna sterven en vernieuwen van de 
organisatie als onderdeel van het veranderingsproces kunnen beschouwen. Door de 
directie werd via de introductie van hun ideeën een nieuwe impuls aan de organisatie 
gegeven. Dit gaf de medewerkers en patiënten hoop en dus nieuwe energie.
Zoals we nog zullen zien heeft de directie zich nadrukkelijker gebaseerd op de 
teleologische en dialectische theorie. De directie betrok allerlei geledingen van 
de organisatie bij de ontwikkelingen en gaf ruimte aan nieuwe initiatieven. Daarbij 
introduceerde zij een nieuw waardenstelsel dat de ‘oude’ waarden ter discussie 
stelde. We kunnen ook zeggen dat het management het algemene ongenoegen heeft 
getransformeerd naar een vernieuwde aanpak gebaseerd op alternatieve richtlijnen.

De context was duidelijk. Er was sprake van een diepe crisis, waarbij interne en 
externe druk op de nieuwe directie werd uitgeoefend om de organisatie weer 
in goede banen te leiden. Er was een duidelijke aanleiding, waarbij enerzijds 
onvrede en incidenten en anderzijds de doelstelling en ambitie een rol speelden. 
De filosofie van de directie, dat het sturen op humane waarden een belangrijke 
sleutel zou zijn tot betekenisvolle veranderingen in de organisatie werd, zoals we 
nog zullen zien, door medewerkers, patiënten en externen geaccepteerd. 
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Alexander (16)
“Vanuit de reflectie ziet het er allemaal heel logisch en gestructureerd uit. Je bouwt 
je referentiekader ook heel zorgvuldig op, je haalt er links en rechts een aantal 
toepasselijke ideeën en methodes bij. Maar toch vraag ik me af in hoeverre 
cultuurverandering de zaak tot in de bodem kan vernieuwen. Je probeert het pakket 
ingrepen te legitimeren vanuit een soort ideaal. Maar is jouw verwijzing naar normen 
en waarden niet gewoon een doekje voor het bloeden? Zijn jullie niet voornamelijk 
bezig geweest een cosmetische facelift aan te brengen, zodat de boel er wat 
acceptabeler uitzag?”

“Ik begrijp wat je bedoelt”, knik ik. “Ik ben me van dat gevaar wel bewust geweest, 
maar het verschil zal je in wat volgt wel duidelijk worden. Het is waar: een lelijk 
gebouw kan door wat kleurgebruik en passende meubels en kunst er ineens veel 
plezieriger uitzien. Cosmetische verbeteringen zijn ook nodig om een nieuwe sfeer te 
creëren, waarbinnen mensen weer worden gemotiveerd om het beste uit zichzelf naar 
boven te halen en een nieuwe start te maken. Dit hebben we onder andere met een 
aantal kunstprojecten gedaan.”

“Toch een beetje manipulatie dus”, glimlachte Alexander. 
“Ik zie het meer als een bemoedigende duw in de goede richting. Het heeft geen zin 
om alleen maar op de inhoud, de menselijke waarden te sturen, je moet ook tastbare 
tekenen afgeven dat het toch echt menens is. De bekende Nederlandse criminoloog 
Herman Franke betoogde in zijn inaugurale rede dat de mens een begrensd rationeel 
wezen is dat doelgericht activiteiten verricht in een dynamische, door sociale aan 
culturele voorwaarden bepaalde taakomgeving (Franke 1994: 9). Vanuit dit perspectief 
heeft de nieuwe directie niet alleen ingezet op een betere individuele behandeling van 
de patiënten, maar wilde men ook het sociale en culturele klimaat in de organisatie 
verbeteren. Menselijk gedrag beïnvloeden, waaronder delictgedrag, is immers niet 
alleen een individuele zaak, maar vraagt ook om een contextuele benadering. Een 
instituut zoals een TBS Kliniek biedt daartoe uitgelezen mogelijkheden en kansen.” 

Humane waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de cultuur van een land 
of organisatie. Om die reden zullen we hieronder kort stilstaan bij het begrip 
organisatiecultuur in relatie tot humane waarden. Humane waarden betreffen 
niet alleen individuele opvattingen, maar zijn tevens gedeelde opvattingen. Deze 
gedeelde sociale opvattingen worden ook wel aangeduid als cultuur. We zullen hier 
kort stil staan bij het begrip ‘organisatiecultuur’.

Het idee dat verschillende nationale of etnische groepen een eigen cultuur 
hebben bestaat al heel lang. De analogie is verder doorgetrokken naar het idee 
dat verschillende organisaties ook een eigen cultuur hebben (Makin et al., 1997: 215). 
Omdat organisaties binnen een nationale cultuur opereren kunnen ze ook als een 
subcultuur worden beschouwd. In hun boek met als titel ‘Het Psychologische 
Contract in Organisaties’ geven Makin et al. een goed overzicht van de definities 
van een organisatiecultuur (Makin et al., 1997: 215–221).
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Jaques, 1951: “De gebruikelijke of traditionele manieren om dingen te doen, die 
in meer of mindere mate door alle leden van de organisatie gedeeld worden, 
en die nieuwe leden moeten leren en in ieder geval gedeeltelijk aanvaarden 
om in dienst te worden genomen bij het bedrijf” (Makin et al., 1997: 215).

De volgende definitie is uitgebreider en complexer:

Schein, 1984: “De organisatiecultuur is het patroon van basisveronderstellingen 
van een bepaalde groep, bedacht, ontdekt of ontwikkeld tijdens een leerproces 
met betrekking tot problemen van externe aanpassingen en interne integratie, 
die als waar worden beschouwd en daarom worden geleerd aan nieuwe 
leden als de juiste manier van percipiëren, denken en voelen in relatie tot die 
problemen” (Makin et al., 1997: 215).

De volgende definitie komt voort uit de vooronderstelling dat cultuur gebaseerd 
is op informele en ongeschreven regels:

Wilk, 1989: “Formele regels die bepaald gedrag voorschrijven kunnen 
ontbreken; toch leren mensen in de organisatie snel de ongeschreven regels 
op te volgen, in de zin dat bepaalde gedragspatronen in de hele organisatie 
voorkomen en haar bovendien onderscheiden van andere organisaties, haar 
een eigen identiteit verlenen. Zodra je de cultuur van een organisatie kent, 
weet je altijd hoe je je moet gedragen” (Makin et al., 1997: 216). 

Een organisatiecultuur heeft dus een herkenbaar karakter, zowel voor de mensen 
die in de organisatie werken als voor die daarbuiten. Hieruit volgt dat, als de cultuur 
niet in de formele regels van een organisatie is opgenomen, zij ook niet veranderd 
kan worden door een interventie in de organisatiestructuur. Cultuurveranderingen 
zijn dus complexe processen en vragen veel tijd en een subtiele aanpak (Makin et 
al., 1997: 216). Daarom gaat het dan ook in een alarmerend groot aantal gevallen 
volkomen mis. Het interessante aan deze mislukkingen zijn echter de oorzaken 
die voor de mislukkingen werden genoemd. Uit verscheidene onderzoeken is 
gebleken dat veronachtzaming van de cultuur geregeld als de belangrijkste oorzaak 
van de mislukking werd aangewezen. Met andere woorden: het verzuim om de 
organisatiecultuur mee te veranderen bleek noodlottig voor de gewenste overige 
organisatorische veranderingen (Cameron en Quinn, 2003: 18).

Er is echter ook kritiek op deze cultuurbenadering. De (overmatige) aandacht 
voor cultuur bij organisatieveranderingen kan ook als ‘glijmiddel’ dienen om 
de vooropgezette doelen van de managers (machthebbers) te implementeren 
(Boonstra, 2000: 8). Hierbij wordt de aandacht voor cultuuraspecten bij 
organisatieveranderingen dus niet gebruikt om daadwerkelijk, op een waarachtige 
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wijze, zaken te veranderingen, maar worden voornamelijk de (politieke) doelen 
van het management ermee gediend. Dit wordt ook wel manipulatie genoemd. 
Bij manipulatie doen mensen dingen die ze eigenlijk niet willen. Er is hierbij vaak 
sprake van vervreemding van de eigen overtuiging. Een kritische reflectie op 
veranderingsprocessen kan deze, en andere ontsporingen die voortkomen uit een 
eenzijdige benadering van het probleem worden voorkomen (Boonstra, 2000: 27–30).

Alexander (17)
“Op welke manier laat je reflectie onderdeel uitmaken van je manier van leiding geven?”
Ik vind het verrassend dat Alexander op een directe wijze reageert op dit punt van 
aandacht van Boonstra en dit meteen vertaalt in een vraag naar mijn handelen. 

“In mijn werk neemt reflectie een belangrijke plaats in. Het heeft enerzijds te maken 
met een grondhouding, dat wil zeggen anderen om feedback vragen en ook hoe 
je een en ander organiseert. Vooral opleiding, onderzoek en kunst zijn interessante 
vormen van reflectie die we een duidelijke plaats in de organisatie hebben gegeven. 
Zoals we nog zullen zien wordt dit ook zeer gewaardeerd. Naar mijn mening is het 
beïnvloeden van organisatiecultuur niet, zoals soms gesteld wordt, de softe kant 
van management, maar keihard. Structuren en processen zijn vrij eenvoudig te 
implementeren door bijvoorbeeld bijscholing of deels door nieuw personeel, maar 
een cultuur is vaak zeer weerbarstig en een buitengewoon sterke kracht in een 
organisatie. Oude gewoontes afleren en nieuwe gewoontes ontwikkelen brengt altijd 
onzekerheden en spanningen met zich mee. De vraag die we in dit onderzoek dan 
ook moeten stellen is of medewerkers zich daadwerkelijk kunnen identificeren met de 
cultuurveranderingen of dat het meer als iets van bovenaf opgelegd wordt ervaren.”

De definities van organisatiecultuur geven ons enig inzicht in het begrip zelf. 
Cultuur is namelijk een algemeen en breed begrip. Dit vraagt dus om een nadere 
concretisering. Er zijn verschillende manieren om de bedrijfscultuur in kaart te 
brengen. Een van de bekendste methoden is wel het model van concurrerende 
waarden (Cameron en Quinn, 2003). Zij biedt naast een theoretisch model ook een 
diagnostisch instrument voor een organisatiecultuurdiagnose. 

Categorieën en schema’s maken de sociale werkelijkheid soms overzichtelijker 
en helpen mensen, in dit geval managers, om hier mogelijk meer greep op te 
krijgen. Deze en andere vergelijkbare methoden zijn voor ons onderzoek naar 
organisatieveranderingen echter niet bruikbaar. Organisatiecultuur is een breed 
en wijd begrip. Als we hier spreken over cultuurverandering bedoelen we die 
cultuuraspecten, die waarden, welke direct in relatie staan tot de patiënten. Om 
deze cultuurverandering te bewerkstellingen is een humaniseringsproces in gang 
gezet. Het humaniseringsproces richt zich op een zeer essentieel onderdeel van 
de organisatie, namelijk de omgang, c.q. de behandeling van de patiënten. Dit 
veranderingsproces willen we nader onderzoeken. 
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Dit onderzoek is een reflectief verslag van binnenuit. We willen proberen 
de veranderingen binnen de organisatie zo concreet mogelijk te beschrijven. 
Hierdoor krijgen we meer zicht op de ‘black box’ waar organisatieveranderingen 
zich vaak in afspelen en onzichtbaar blijven voor buitenstaanders. In een reflectief 
verslag staat niet alleen het onderwerp, maar vooral ook het persoonlijke 
verhaal centraal (Plummer, 2001). Het centrale verhaal is dat van de onderzoeker 
(directeur). Dit wordt gelardeerd met verhalen en gegevens uit de organisatie 
en haar directe omgeving. Dit onderzoek begint bij de vooronderstelling van de 
directie, dan volgt het verslag van de crisisperiode en de veranderingen. Tot slot 
staan we stil bij de uitkomsten. We zullen hier dan ook eerst op zoek gaan naar wat 
de directie zelf voor ogen had om de organisatorische crisis te boven te komen.

3.2 De vooronderstelling: humanisering in uitvoering
In het eerste reorganisatiedocument, het Plan van Aanpak, werd aangegeven wat 
de reorganisatie voor de medewerkers zou gaan betekenen. 

De organisatieverandering vraagt om een verandering qua attitude van 
alle medewerkers waarbij in de organisatie de patiënt en zijn problematiek 
centraal staan (Directie, 2000b: 3–4). 

In de uitwerking van het Plan van Aanpak, genaamd ‘Uitwerking en Invoering’, 
werd dit nader toegelicht: 

“Buitengewoon belangrijk is naast de veranderingen ten aanzien van 
behandeling en besturing, dat er in de Kliniek een cultuur van respect ontstaat. 
Het is de inzet van velen om dit te bereiken. Het is de voorwaarde voor een 
goede besturing, voor een professioneel werkklimaat voor medewerkers en 
– bovenal – voor een zorgvuldige en respectvolle behandeling en bejegening 
van de patiënten die in de Kliniek verblijven” (Directie, 2000b).

Als belangrijk resultaat van het Plan van Aanpak werd wederom verwezen naar de 
organisatiecultuur:
 

“Er is eind 2000 sprake van een meer professionele open en respectvolle 
bedrijfscultuur” (Directie, 2000b: 3).

De directie koos de weg van een omvangrijke organisatieverandering. Niet alleen 
de structuur, maar vooral de cultuur van de organisatie moest er aan geloven. Dit 
betekende voor alle medewerkers een grote verandering binnen deze organisatie. 

Hierbij stelde de directie dat juist de verandering binnen de organisatiecultuur de 
belangrijkste voorwaarde was voor een betekenisvolle verandering. Hierbij stond 
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respect voor de patiënten en de medewerkers centraal. Vanuit het oogpunt van 
humaniteit en professioneel handelen verdienden patiënten respect en mochten niet 
onnodig vernederd worden via allerlei beheersmaatregelen of onprofessioneel gedrag.

De aandacht was verschoven van zorg naar beheer en zelfs dit beheer was 
ontspoord ten gevolge van verstoord geraakte verhoudingen binnen de 
organisatie en een gebrek aan eenduidige visie op de kwaliteit van de zorg die 
geboden moest worden (Jaarverslag, 2001: 15).

Vanaf 2001 wordt de verbinding van het respect bevorderen en vernederende 
situaties verminderen steeds verwoord in operationele termen: 
• Van een beheersorganisatie naar een behandelorganisatie. 
• Minder beheersen en meer behandelen (Jaarplannen, 2001–2005). 

Een humane en professionele behandeling moest de doelstelling van de organisatie 
ondersteunen om de humanisering in de organisatie en de resocialisatie van de 
patiënten richting de samenleving te bewerkstelligen. De behandeling is echter 
geen doel op zich, maar staat in relatie tot de maatschappelijke opdracht van de 
organisatie. Hierbij worden randvoorwaarden gecreëerd zodat de patiënt zijn 
eigen verantwoordelijkheid voor de behandeling kan nemen.

In het Jaarverslag 2001 is dit als volgt verwoord: 

Vanuit voor de reorganisatie leidende beginselen willen we een op ‘de patiënt 
georiënteerde’ behandeling bieden, waarbij het streven centraal staat de patiënt 
actief verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn behandeling en voor zijn 
daden en de betekenis daarvan voor het slachtoffer (Jaarverslag, 2001).

Alexander (18)
“Is het humaniseringsproces in de Kliniek met de nieuwe directie begonnen of waren 
er al eerder tekenen van bepaalde ontwikkelingen op basis van humane waarden?” 
Deze vraag van Alexander stelt me in de gelegenheid de verbinding te maken tussen 
de wensen en idealen van medewerkers die reeds (sluimerend) aanwezig waren voor 
de nieuwe aanpak. “Ik durf de stelling aan dat verschillende medewerkers pogingen 
hebben gedaan zaken in de Kliniek fundamenteel te veranderen. Ik denk daarbij 
aan het Sociaal-Cultureel Werk dat geregeld met vernieuwende activiteiten en 
grensverleggende initiatieven kwam. Ik denk ook aan de afdeling Dagbesteding die 
nieuwe onderwijs- en arbeidsactiviteiten ontwikkelde voor de verschillende groepen 
patiënten.Ook op de afdelingen werden allerlei pogingen gedaan nieuwe activiteiten 
in de sfeer van hobby’s, tuinprojecten en houden van dieren te ontwikkelen. Maar ik 
denk ook aan de opening van de eerste afdeling voor psychotische patiënten in de 
periode 1991–1992. Hoewel de directie in haar Jaarverslag 1991–1992 met trots 
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dit feit beschrijft weet ik van de initiatiefnemers dat ze tegen de beheerscultuur op 
moesten boksen om een gepast klimaat met meer vrijheden voor deze doelgroep te 
creëren. Een stukje tuin, een crea-hoek en het beheren van een eigen budget voor 
extra activiteiten werden centimeter voor centimeter bevochten. Enkele pogingen van 
medewerkers om de organisatie op basis van humane waarden anders in te richten 
slaagden. De meeste pogingen strandden op de muur van beheersing en controle. 
Er zijn nu nog medewerkers die ‘oud zeer’ hebben uit deze periode van het vechten 
tegen de bierkaai. Ik heb een groot respect voor deze medewerkers, het zijn de 
pioniers van het eerste uur.”

De vooronderstelling over humanisering van de directie staat niet op zich. De 
crisis in de organisatie vroeg om een duidelijke aanpak waarbij de vooraf bepaalde 
(beleids-)doelen werden behaald. In het behalen van de organisatiedoelen 
ligt immers de legitimering van de organisatie als regulerend instituut. Als 
de organisatie (wederom) zou falen zou dit een sluiting van de Dr. S. van 
Mesdagkliniek kunnen betekenen. De vooronderstelling van de directie is dan 
ook verbonden met de doelstelling van de organisatie binnen de maatschappelijke 
context. Hieronder geven we een samenvatting van de vooronderstelling en 
verbinden deze met de doelstelling van de organisatie. 

3.3 Humanisering en de doelstelling van de organisatie
Doelgerichte aandacht voor de organisatiecultuur, gebaseerd op humane 
waarden als regulatieve ideeën, draagt bij aan geslaagde en betekenisvolle orga
nisatieveranderingen. Bij dit humaniseringsproces wordt respect als dé centrale 
waarde voor menswaardigheid gehanteerd. Respect voor de patiënt wordt 
hierbij bevorderd en vernederende situaties worden daarbij actief bestreden. In 
termen van het dagelijks handelen betekent dit dat er meer vanuit behandeling 
en minder vanuit een beheersmatige optiek gewerkt wordt. Door meer gericht 
te zijn op een humane en professionele behandeling wordt de doelstelling van de 
organisatie ondersteund. De doelstelling is gericht op een resocialisatie, waarbij 
het recidivegevaar tot het minimum beperkt wordt. Met ‘geslaagd’ bedoelen we 
de concrete resultaten in termen van budgetten, productie, ziekteverzuim en 
dergelijke. Met ‘betekenisvol’ wordt de wijze waarop medewerkers en patiënten 
zich met de veranderingen in de organisatie kunnen identificeren aangeduid. 

Alexander (19)
Alexander glimlacht voorzichtig. “Dat er echt wat moest veranderen in deze tent is 
me wel duidelijk. Je zegt wel heel veel in een paar alinea’s, maar er zit een zekere 
logica en opbouw in de redenering. Misschien dat je het nog in een soort schema 
kunt weergeven.” 
Ik loop naar een flip-over op mijn kantoor en keer een paar vellen om. De volgende 
tekst verschijnt: 
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 Kerngedachte van het humaniseringproces:
We willen op een humane wijze omgaan met patiënten. Dat betekent dat we het 
respect voor patiënten willen bevorderen en vernederende situaties bestrijden.

Verbinding met het primaire proces van de organisatie:
We zijn gericht op de humane en professionele behandeling van de patiënt in plaats 
van op het beheersen van de patiënt.

Verbinding met de maatschappelijke doelstelling van de organisatie:
Door het aanbod van een humane en professionele behandeling aan de patiënt 
wordt de doelstelling van de organisatie, de resocialisatie van de patiënten, 
ondersteund.

Ik laat Alexander de tekst even in zich opnemen. Voordat ik verder uitleg geef, neem 
ik even een slok koffie. Mijn koffie is ondertussen bijna koud geworden. Ik licht 
vervolgens een en ander toe. Ik eindig met: “In alle Jaarplannen vanaf 2001 kom je 
elementen en uitwerkingen daarvan in de tekst tegen. We hebben het voortdurend 
herhaald.” 
Alexander knikt. “Cultuurverandering moet je er als het ware voortdurend in 
druppelen”, stelt hij kort. “Over deze tekst is nog veel te zeggen. Vanuit de logica 
zou ik hier een paar kritische kanttekeningen bij kunnen maken. Aan de andere 
kant ziet het er prima uit zo. De redenering is helder en begrijpelijk. En je moet 
hier in je onderzoek verder maar niet al te lang bij stilstaan. Je moet focussen! 
Jouw onderzoek gaat over humanisering en niet over teksten die steeds fijner en 
diepzinniger moeten worden. Ik vind jouw hele aanloop naar deze kern sowieso 
vrij lang, maar goed, je hebt aangetoond dat de directie vanuit dit perspectief 
redeneerde en welke achterliggende gedachten hier een rol bij hebben gespeeld. Leg 
eens uit, vanuit welk perspectief ga je dit nu eigenlijk onderzoeken? Want je bent én 
onderzoeker én ook directeur van de instelling.” 
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H4  Evaluatief Onderzoek

In dit hoofdstuk staan we stil bij evaluatief (beleids-)onderzoek. Evaluatief 
beleidsonderzoek kent verschillende vormen en strategieën (Swanborn, 1987: 386). 
Hieronder wordt eerst ingegaan op de criteria die de overheid zelf aan dit soort 
onderzoek stelt. Vervolgens staan we kort stil bij vormen van evaluatieonderzoek 
in de Dr. S. van Mesdagkliniek. Daarna geven we een toelichting op de gevolgde 
strategieën in dit onderzoek. Hieruit wordt duidelijk dat in dit onderzoek naast 
de algemene criteria, zoals validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid, er één 
belangrijke wordt toegevoegd, namelijk geloofwaardigheid. Vervolgens wordt 
er verder ingegaan op ‘vierde generatie evaluatief onderzoek’ en ‘reflectieve 
onderzoeksmethoden’, die een onderdeel vormen van dit onderzoek. Daarna 
wordt aangegeven vanuit welk perspectief dit onderzoek geschreven is. Tot slot 
wordt er een toelichting gegeven op de gehanteerde theorie en methodieken en 
volgt er een verantwoording voor het gebruik van de verschillende bronnen. 

Onderzoek naar organisatieveranderingen kan vanuit verschillende perspectieven 
bekeken worden. In dit geval is de onderzoeker tegelijk ook directeur. Dit betekent 
dat meerdere perspectieven in één en dezelfde persoon samenkomen. In een 
metafoor kunnen we het meervoudig kijken als volgt illustreren: water kun je vanaf 
de oever beschrijven (eerste positie), je kunt er in zwemmen (tweede positie) 
en je kunt het drinken (derde positie). Alle drie posities leveren bruikbare kennis 
en inzichten op. Onderzoekers op de drie verschillende posities zouden elkaar 
kunnen verketteren waarbij ze keiharde gegevens kunnen gebruiken om elkanders 
ongelijk te bewijzen. Ze zullen alledrie vanuit hun eigen positie gelijk hebben. Los 
van elkaar leveren ze mogelijk gefragmenteerde of zelfs tegenstrijdige kennis op. 
Als deze posities met elkaar verbonden worden levert dit een completer beeld op. 
Vanuit deze multivariabele posities ontstaat er een completer beeld van wat water 
is en voor ons kan betekenen. Dit onderzoek heeft een evaluatief karakter waarbij 
het meervoudig kijken en reflecteren een belangrijke methode is.

4.1 Evaluatief onderzoek bij de Rijksoverheid
In toenemende mate vragen burgers, subsidieverstrekkers, Ministeries, 
volksvertegenwoordigers en het bedrijfsleven om meer transparantie en draagvlak 
van (semi-)overheidsinstellingen. De vraag naar een grotere publieke betrokkenheid 
— ‘evidence-based policy making’ en ‘value for money’ — stelt beleidsmakers en 
managers voor een complexe opgave. Deze opgave wordt in een aantal gevallen 
ingevuld door verschillende vormen van evaluatieonderzoek. In Nederland bestaat 
een toenemende belangstelling voor beleidsevaluaties, maar de kwaliteit van veel 
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beleidsevaluaties laat nog veel te wensen over (Hoorens en Oortwijn, 2005: 1–2). In 
Nederland is er, in tegenstelling tot het Verenigde Koninkrijk, (nog) geen sprake van 
een duidelijke evaluatiecultuur binnen (semi-)overheidsinstellingen.

De huidige evaluatiepraktijk is dan ook niet zonder problemen. In een onderzoek 
van de Algemene Rekenkamer wordt vastgesteld dat de Nederlandse overheid 
veel aandacht heeft voor het maken van beleid, maar weinig voor de uitvoering 
en de resultaten (Algemene Rekenkamer, 2003). In een meta-evaluatie van het 
Ministerie van Financiën komt men tot de conclusie dat de kwaliteit van veel 
evaluatieonderzoek onder de maat is (Ministerie van Financiën, 2004). 

In 2001 heeft het Ministerie van Financiën een aantal richtlijnen vastgesteld 
voor de uitvoering van beleidsevaluaties. De kernbegrippen zijn in de Regeling 
Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid (RPE) vastgelegd. 
Deze regeling bestaat uit twee hoofdonderdelen: langdurig evaluatieonderzoek 
(monitoring) en periodiek evaluatieonderzoek. De RPE schrijft in een zogenaamde 
‘dekkingseis’ voor dat beleid eens in de vijf jaar moet worden geëvalueerd. 
Het blijkt echter dat geen enkel Ministerie een sluitend systeem heeft dat 
evaluaties coördineert en de termijnen bewaakt (Hoorens en Oortwijn, 2005: 5). 
De RPE stelt kwaliteitseisen aan evaluatieonderzoek waarbij vooral de validiteit, 
betrouwbaarheid en de bruikbaarheid aandacht behoeven. Na een inventarisatie 
blijkt dat geen van de Ministeries een duidelijk kwaliteitsinstrument hanteert bij 
het uitvoeren van evaluatieonderzoek. De uitwerking van de RPE vertoont een 
gefragmenteerd beeld (Hoorens en Oortwijn, 2005: 8). Daar komt bij dat elk type 
(evaluatie)onderzoek om zijn eigen kwaliteitseisen vraagt. Over het algemeen 
zien we wel een beeld in Nederland dat evaluatieonderzoek voornamelijk door 
bepaalde normen, die afgeleid van bepaalde politieke en beleidsmatige doelen, 
geëvalueerd worden. 

4.2 Evaluatief onderzoek in de Dr. S. van Mesdagkliniek
De reorganisatie in de Dr. S. Van Mesdagkliniek is op het moment dat het 
onderzoek wordt afgerond (2005) precies vijf jaar geleden ingezet. Tussentijds 
hebben er allerlei vormen van periodiek evaluatieonderzoek plaatsgevonden. 
In 2002 is de reorganisatie geëvalueerd en in 2005 is op basis van de INK 
systematiek een beleidsmatig evaluatieonderzoek ingesteld (Directie, 2002b; 
2004a). In 2003 is de Rijksuniversiteit Groningen begonnen met een longitudinaal 
onderzoek naar de cultuurveranderingen in de organisatie waarvoor in 2004, 
2005 en 2006 metingen zijn uitgevoerd. Tevens hebben er verschillende vormen 
van periodiek evaluatieonderzoek plaatsgevonden in de Dr. S. van Mesdagkliniek. 
Deze vormen van onderzoek hadden voornamelijk een normatief, doelen en 
resultaten toetsend karakter. 
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Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

Onderzoek naar organisatiecultuur
1.  Van ‘Beheerscultuur’ naar ’Behandelcultuur’ (Ruitenberg en Lardenoije, 2005)
2.  Open communicatie en een gesloten organisatie’, onderzoek naar interne 

communicatie in de Dr. S. van Mesdagkliniek (Alma, 2004) 

Onderzoek onder medewerkers 
1.  Werksstress op de Weegschaal, Onderzoek naar arbeidsbeleving onder 

medewerkers (van der Horst, 2003) 
2.  Mobiliteit van Medewerkers van de Beveiliging (van de Wetering, 2005)

Onderzoek onder patiënten
1.  Tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door de Patiëntenraad
 (Patiëntenraad 1999–2000)
2.  Tevredenheidsonderzoek onder Patiënten (Roorda en Daalder, 2005) 
3.  Tevredenheidsonderzoek onder patiënten van de dagbesteding (Zomer, 2004)

De Dr. S. van Mesdagkliniek beschouwt onderzoek, naast opleiding en kunst, als 
een belangrijke vorm van professionele reflectie. Daarnaast wil de organisatie 
openstaan voor stagiaires en onderzoekers die zelf thema’s willen onderzoeken 
waar de Dr. S. van Mesdagkliniek mogelijk alleen een indirect belang bij heeft. 
Onderzoek wordt zoveel mogelijk in de lijn van de jaarplannen en op basis van 
de interne evaluatie behoefte uitgevoerd en besproken in de organisatie. In de 
daaropvolgende jaarplannen worden resultaten en beleidsvoornemens van een 
deel van de evaluatieonderzoeken genoemd, waardoor er ook daadwerkelijk 
uitvoering aan gegeven wordt. In het jaarverslag zijn verschillende vormen 
van evaluatieonderzoek verwerkt. Het jaarverslag van 2004 bijvoorbeeld is 
symbolisch als spiegel vormgegeven (glad zilverkleurig omslag) en heeft de titel 
‘Reflecterend op eigen handelen’ (Jaarverslag, 2004). Dit evaluatieonderzoek loopt 
in hoofdlijnen parallel aan de Jaarplancyclus, maar geeft tevens een fragmentarisch 
beeld. Er is bijvoorbeeld geen duidelijk beleid gemaakt met betrekking tot 
op welke wijze en aan de hand van welke criteria evaluatieonderzoek moet 
plaatsvinden. Evaluatieonderzoek is in de Dr. S. van Mesdagkliniek een duidelijk 
onderdeel geworden van de cultuur, doch vindt niet op een gestructureerde en 
overzichtelijke wijze plaats. 

4.3 Criteria bij evaluatief onderzoek
Evaluatief onderzoek is maatwerk. Er zijn verschillende zaken waar rekening mee 
moet worden gehouden. De positie van de onderzoeker, de mogelijkheden om 
informatie te verzamelen, de tijdsplanning, en zaken als validiteit, betrouwbaarheid 
en bruikbaarheid dienen in acht te worden genomen. Hieronder betoog ik dat het 
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van belang is dat onderzoek niet alleen formeel aan een aantal wetenschappelijke 
kaders moet voldoen, maar dat er ook rekening moet worden gehouden met 
zaken als acceptatie en draagvlak. Geloofwaardigheid als criterium bij onderzoek 
kan als een intrinsieke kwaliteit van informatie worden beschouwd (Hoorens en 
Oortwijn, 2005: 9). Hieronder zal ik een toelichting geven op de drie door de 
overheid gestelde kwaliteitseisen (validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid) 
met de toevoeging van een vierde, geloofwaardigheid.

Validiteit en betrouwbaarheid
Voor het waarborgen van de validiteit en betrouwbaarheid van evaluatieonderzoek 
dient aan een aantal kwaliteitseisen voor wetenschappelijk onderzoek te worden 
voldaan (Swanborn, 1987: 176–188). In eenvoudige bewoordingen gezegd verwijst 
de validiteit van de evaluatie naar de mate waarin de gemeten kenmerken 
overeenkomen met het bedoelde concept. Met andere woorden: meten we in dit 
onderzoek ook wat we willen meten? Daarnaast kan een evaluatie als betrouwbaar 
worden beschouwd als herhaalde toepassing bij dezelfde of vergelijkbare 
onderzoekssubjecten leidt tot dezelfde uitkomsten. Een andere vorm van de 
betrouwbaarheidstoets is bijvoorbeeld dat een andere onderzoeker met een 
vergelijkbare methode tot dezelfde resultaten moet kunnen komen.

Bruikbaarheid
De bruikbaarheid van de evaluatie heeft betrekking op de mate waarin een 
evaluatieonderzoek gebruikt kan worden voor (het verbeteren) van beleid. 
Allereerst moet de onderzoeker het onderzoeksdomein goed kennen en op de 
hoogte zijn van de beleidsinterventies en achterliggende gedachten (hypothesen). 
Omdat het vaak onmogelijk is om na te gaan hoe de beleidsresultaten 
er uit zouden zien als de beleidsinterventies niet hadden plaatsgevonden 
(counterfactual) is kennis van de uitgangsituatie van groot belang. Het is dus van 
belang om te weten hoe bepaalde effecten of veranderingen die gemeten zijn 
zich verhouden tot de oorspronkelijke situatie (Hoorens en Oortwijn, 2005: 10). 
Een ander aspect dat betrekking heeft op de kwaliteitseis bruikbaarheid is die 
van de afbakening. Een te brede opzet van evaluatieonderzoek, waarbij allerlei 
interne en externe actoren betrokken worden, kan een overkill aan informatie 
geven die onmogelijk overzichtelijk verwerkt kan worden. Een te smalle 
afbakening daarentegen kan de onderzochte werkelijkheid tekort doen waardoor 
de uitkomsten niet of slechts ten dele bruikbaar zijn. De afbakening van het 
onderzoek moet dus niet te breed maar ook weer niet te eng worden gesteld. 
Het gaat er om dat alle relevante beleidseffecten in beeld worden gebracht. 

Tot slot geldt dat de formulering van de conclusies of adviezen die uit 
evaluatieonderzoek voortkomen begrijpelijk en navolgbaar moeten worden 
opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om het volume (aantal) maar ook om de 
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diversiteit van de onderzochte personen. Door zoveel mogelijk verschillende 
relevante personen en groepen bij het onderzoek te betrekken wordt de 
bruikbaarheid van het onderzoek vergroot (Swanborn, 1987: 395). 

Geloofwaardigheid
Naast de algemene criteria van validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid 
voegen we hier een vierde aan toen, namelijk geloofwaardigheid.

Daarvoor gelden de volgende beweegredenen:
1.  De positie van de onderzoeker kan als complex en tegelijk uniek worden 

aangemerkt. Hij is immers als directeur zelf medeverantwoordelijk voor 
een groot deel van de beleidsinterventies en resultaten waar hij onderzoek 
naar doet. Het unieke is dat de onderzoeker als ervaringsdeskundige het 
onderzoeksdomein van ‘binnenuit’ kent. 

2.  Het type organisatie (justitiële instelling) en de maatschappelijk gevoelige 
context rondom het thema ‘TBS’ kunnen de informatie die naar buiten (mag) 
worden gebracht vertekenen. De Dr. S. van Mesdagkliniek is niet alleen een 
uitvoerende overheidsinstelling die een bijdrage moet leveren aan een veilige 
samenleving, maar staat ook geregeld in de belangstelling van de politiek, de 
media en de maatschappelijke discussie. 

3.  Het onderzoeksthema, ‘De Humanisering van een Justitiële Instelling’, is de 
beschrijving van een relatief unieke manier van organisatieverandering die 
navolging zou kunnen krijgen. Deze navolging betreft zowel de uitvoering van 
een (vergelijkbaar) humaniseringsproces als de monitoring door middel van 
evaluatieonderzoek.

Geloofwaardigheid is nodig voor de acceptatie van het evaluatieonderzoek voor 
zowel onderzoekers als beleidsmakers (managers). Zonder acceptatie zal er geen 
draagvlak zijn voor een voorzetting van de ingezette beleidslijn of onderbouwde 
wijzigingen daarvan en er zal geen draagvlak zijn voor het vervolg op dit 
evaluatieonderzoek. 

4.4 Vierde generatie evaluatieonderzoek
De bovenstaande kwaliteitseisen en criteria vragen om een passende 
onderzoeksstrategie. De methoden van onderzoek die hier gevolgd worden 
komen deels uit de ‘vierde generatie evaluatieonderzoek’ en uit ‘reflectief 
onderzoek’. Methoden uit beide onderzoeksstrategieën maken deel uit van dit 
evaluatieonderzoek. 

In de regel is het evalueren op basis van bepaalde normen, die ook wel prestatie-
indicatoren genoemd worden, al dan niet aangevuld met kwaliteitstoetsingen, 
zoals het INK evaluatiemodel, toereikend om bepaalde resultaten van 
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beleidsinterventies te meten. Mits de juiste onderzoeksmethode wordt 
aangewend kan dit soort evaluatieonderzoek tot op zekere hoogte ook voldoen 
aan de drie door de overheid gestelde kwaliteitscriteria: valide, betrouwbaar en 
bruikbaar. In de regel is dit soort evaluatieonderzoek toepasbaar bij technische 
en industriële processen die qua effecten gemakkelijk aan bepaalde normen 
getoetst kunnen worden. Voor het onderzoeken van professionele en strategische 
processen waar de mate van ambiguïteit hoog is, zijn deze methoden minder 
geschikt. Hiermee komen we bij de vraag hoe deze beleidsprocessen dan wel 
geëvalueerd kunnen worden.

Guba en Lincoln bieden met de Fourth Generation Evaluation (in het vervolg 
FGE) een bruikbare onderzoeksstrategie (Guba en Lincoln, 1989). Guba en Lincoln 
onderscheiden 4 generaties van evaluatieonderzoek (Guba en Lincoln, 1989: 22–45).

Zij duiden deze aan de volgende termen:
 Eerste generatie : meten
 Tweede generatie : beschrijven
 Derde generatie : beoordelen
 Vierde generatie : onderhandelen

Volgens Guba en Lincoln hebben de eerste drie generaties hun beste tijd gehad. 
Ten eerste is er vaak sprake van een vertekend beeld. De doelen en intenties van 
de beleidsmakers worden als ijkpunt gehanteerd. Er wordt dan een consensus 
verondersteld tussen alle betrokkenen die er vaak niet is. Ten tweede blijkt dat 
de bevindingen van evaluatieonderzoek in beperkte mate gebruikt worden. 
De beleidsrelevantie is dus gering. Ten derde worden belanghebbenden vaak 
louter als informatieverstrekker gebruikt en vindt er geen gesprek plaats met 
de belanghebbenden, terwijl hun bevindingen er wel degelijk toe doen. Tevens 
is het vanuit het oogpunt van de kwaliteit van het onderzoek en de acceptatie 
van belang om niet voorbij te gaan aan de deskundigheid en de ervaringen van 
belanghebbenden. Op basis van deze kritiek komen Guba en Lincoln met een 
alternatief: een democratisering van het evaluatieproces waarbij ‘onderhandelen’ 
centraal staat. Vierde generatie evaluaties vormen een interactief proces van 
oordeelsvorming tussen groepen wier belangen worden geraakt door de evaluatie.

Verwachtingen, zorgen en discussiepunten
In plaats van uit te gaan van de beleidsdoelstelling gaan de auteurs uit van 
de verwachtingen (‘claims’), de zorgen (‘concerns’) en discussiepunten 
(‘issues’). Naast het beschrijven van deze drie zaken moet de onderzoeker 
de achterliggende motivatie en het waardenstelsel proberen te verhelderen 
met het oog op de onderhandelingen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar 
tegenstellingen en uiteenlopende belangen (controversen). Hoewel kwantitatieve 
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methoden niet uitgesloten worden, gaat de voorkeur uit naar kwalitatieve 
methoden van onderzoek. Deze zijn nu eenmaal geschikter om inzicht te krijgen 
in persoonlijke ervaringen, waarbij gevoelens, gedachten en meningen van 
belanghebbenden aan de orde moeten komen. 

Belanghebbenden
De belanghebbenden (‘stakeholders’) zijn diegenen wier belang op het spel staat. 
Zij moeten dan ook actief deelnemen aan de evaluatie en zijn bij voorkeur in 
een vroeg stadium betrokken bij het onderzoeksproces. De belanghebbenden 
zijn bij voorkeur vanaf het formuleren van de vraag en doelstelling tot en met de 
interpretatie van de bevindingen betrokken. 

Guba en Lincoln onderscheiden drie groepen belanghebbenden: 
1.  De ‘agents’. Dit zijn de beleidsmakers, programmamanagers, professionals, 

financiers, sponsors, etc. In onze situatie zijn het de directie en 
leidinggevenden, maar ook het Ministerie van Justitie.

2.  De ‘beneficiaries’. Hiermee wordt de doelgroep aangegeven, zoals in ons geval 
de TBS-patiënten en eventueel hun relaties en familie.

 
3. De ‘victims’. Dit zijn belanghebbenden die mogelijk schade kunnen 

ondervinden van het beleid. Dit is de maatschappij en in engere zin de 
slachtoffers van de TBS-gestelden. 

Uitgaande van deze pluraliteit betekent dat het ‘onderzoeksontwerp’ zich geleidelijk 
aan ontwikkelt in samenspraak met de belanghebbenden. Dit impliceert een open 
inductieve werkwijze in plaats van een hypothetisch deductieve werkwijze.

Basisveronderstellingen
De vierde generatie evaluatieonderzoek is gegrond in een sociaal-
constructivistische onderzoekstheorie. 

Samengevat komt dit neer op vijf basisveronderstellingen:
1.  Ontologie
 Uitgangspunt is dat mensen actieve betekenisgevers zijn. Zij construeren hun 

(sociale) werkelijkheid in interactie met elkaar en brengen uiteenlopende 
achtergronden en waardenstelsels in het spel. Deze diversiteit maakt dat de 
‘werkelijkheid’ meervoudig in plaats van enkelvoudig is. Beleid is dan ook op 
verschillende manieren uit te leggen.
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2.  Epistemologie
 Objectiviteit in de zin van het klassieke natuurwetenschappelijk model is 

niet wenselijk volgens de auteurs. De onderzoeker moet juist betrokkenheid 
tonen in plaats van afstand nemen. Dit is een interactief, op waarde gestuurd 
proces, waarbij de realisatie van bepaalde veranderingen met diegenen die dit 
zelf ondergaan en ervaren wordt onderzocht. Hierdoor krijgt de onderzoeker 
meer zicht op de werkelijkheidsconstructies van de belanghebbenden zelf. 

3.  De aard van de verklaringen
 Bepaalde gebeurtenissen, zoals veranderingen van werkwijze in een 

organisatie, kunnen op verschillende manieren verklaard worden. De 
gebeurtenissen kunnen dan ook het beste vanuit verschillende factoren en 
meervoudige perspectieven beschreven worden. 

 
4.  De aard van de generalisaties
 Het overdragen van kennis is volgens de auteurs plaats- en tijdgebonden, 

en daarmee is de veralgemenisering van persoonlijke kennis en ervaringen 
problematisch. Door middel van gevalsbeschrijvingen kunnen de lezers kennis 
en plaatsvervangende ervaringen opdoen. Vervolgens kunnen ze op grond van 
die ervaringen bepalen in hoeverre deze inzichten overdraagbaar zijn.

5.  De plaats van waarden
 Keuzes van mensen, dus ook die van de onderzoeker, worden volgens Guba 

en Lincoln beïnvloed door waarden. Elke vraagstelling komt voort uit bepaalde 
waarden, maar ook de context van het onderzoek, het gebruik van een theorie 
en de persoonlijke waarden van onderzoeker zijn van invloed op allerlei 
keuzes die gemaakt worden bij het doen van onderzoek. Deze ‘waarden-
geladenheid’ van onderzoek is niet alleen problematisch maar helpt ook de 
onderzoeker en belanghebbenden om keuzes te maken. 

Kwaliteitscriteria
Het is duidelijk dat de traditioneel-wetenschappelijke criteria alleen onvoldoende 
zijn om de kwaliteit van een vierde generatie evaluatieonderzoek te beoordelen. 
Dit betekent niet dat de onderzoeker maar naar believen kan opereren. 
Integendeel, deze dient zeer gedisciplineerd en navolgbaar te werk te gaan. 

Geloofwaardigheid
Validiteit kunnen we hier niet langer opvatten als een relatie tussen de bevindingen 
en de werkelijkheid. De geloofwaardigheid van de interpretaties in de ogen van 
betrokkenen vormt een door Guba en Lincoln beschreven alternatief criterium 
(Guba et al., 1989: 233). Door een zogenaamde ‘member check’ kan belanghebbenden 
gevraagd worden of zij zich in de interpretaties kunnen herkennen.
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Guba en Lincoln geven vier criteria voor geloofwaardigheid van 
kwalitatieve evaluaties:
•  Geloofswaardigheid van de interne validiteit
• Generaliseerbaarheid van de resultaten
• Transparantie van de onderzoeksopzet
• Controleerbaarheid

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de onderzoeker zelf op zijn eigen filters, 
die het onderzoek kunnen kleuren, openlijk en kritisch reflecteert.

Hermeneutisch en dialectisch proces
Door het actief betrekken van de belanghebbenden bij het discours is de kans 
dat er vertekening richting één van de partijen optreedt gering (Guba et al., 
1989: 244). Allerlei informatie en data worden op hetzelfde moment besproken 
en geanalyseerd door de belanghebbenden. Hierdoor kunnen deze gegevens in 
samenhang worden verkend en worden aangevuld of gecorrigeerd. 

Juistheid en authenticiteit
Juistheid slaat op de kwaliteit van het interactionele proces zelf. Alle 
belanghebbenden moeten de ruimte hebben om hun stem te laten horen zonder 
dat de ‘machtsbalans’ neer bepaalde individuen of groepen overhelt (Guba et al., 
1989: 247). Authenticiteit heeft betrekking op ontwikkeling van de inzichten 
van alle betrokkenen in het onderzoeksproces, dus ook die van de onderzoeker 
zelf (Guba et al., 1989: 245). Hierbij gaat het om persoonlijk inzicht, wederzijds 
inzicht en om toegenomen inzichten op de werkelijkheid die mogelijk tot actie en 
veranderingen kunnen aanzetten. 

De betekenis van de FGE voor dit onderzoek
Guba en Lincoln hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het doen van 
evaluatieonderzoek. Zij hebben niet alleen kritiek op andere vormen van 
evaluatieonderzoek, maar geven ook de basis voor een alternatief. Elementen 
van dit alternatief zullen we als onderdeel in dit evaluatieonderzoek aanwenden. 
In die zin is dit een aanvulling op een aantal methoden die meer tot de eerdere 
generaties van evaluatieonderzoek behoren. De verschillende generaties 
evaluatieonderzoek sluiten elkaar mijn inziens dan ook niet uit, maar kunnen 
als aanvulling op elkaar dienen. Hieronder zullen we kort stil staan bij de 
vier generaties evaluatieonderzoek en uitleg geven op welke wijze bepaalde 
methodieken uit de verschillende generaties in dit onderzoek worden toegepast.

Eerste generatie: Normatief (meten) evaluatieonderzoek
‘Meten’ is het verzamelen van kwantitatieve gegevens zoals bijvoorbeeld het 
verzamelen van recidivegegevens ter beoordeling van de TBS-behandeling. 



67

In dit onderzoek wordt naar bepaalde normen in termen van bedrijfs- en 
behandelresultaten gekeken. Voorbeelden hiervan zijn de financiële positie van de 
organisatie, arbeidsverzuim, maar ook het aantal separaties, suïcides en recidives 
van de patiënten. Deze gegevens komen voornamelijk uit de Jaarplannen en 
Jaarverslagen en cijfermatige overzichten van de organisatie zelf. 

Tweede generatie: beschrijvend evaluatieonderzoek
‘Beschrijven’ omvat het aanduiden van kernmerken van een bepaald beleid of 
voornemen. In het geval van de reorganisatie in de Dr. S. van Mesdagkliniek kan 
hierbij gedacht worden aan een beschrijving van de ondernomen activiteiten, 
de interactie tussen de hoofdrolspelers zoals de directie en het personeel, de 
eventuele oppositie hiertegen vanuit een ondernemingsraad en andere problemen 
en de uiteindelijke resultaten. 

In dit onderzoek wordt uitgebreid verslag gedaan van de geschiedenis van de 
organisatie en de organisatieveranderingen. Zowel de crisisperiode (1997–1999) 
alsook de periode van reorganisatie en andere veranderingen (2000–2005) 
komen vrij uitvoerig aan de orde. Om deze gebeurtenissen te kunnen beschrijven 
en te beoordelen wordt gebruik gemaakt van het dramaturgisch concept 
(toneelvoorstelling) van Goffman (1959). 

Derde generatie: beoordelend evaluatieonderzoek
‘Beoordelen’ is het uitspreken van een finaal oordeel over de kwaliteit 
van de oorspronkelijke beleidsvoornemens. In het geval van een beoogde 
organisatieverandering in de Dr. S. van Mesdagkliniek, waarbij met name de cultuur 
moet veranderen, kunnen we nagaan of de geïntroduceerde nieuwe (humane) 
waarden ook daadwerkelijk worden geaccepteerd en uitgedragen door personeel 
en herkend worden door de patiënten. Dit ‘beoordelen’ kan plaatsvinden door 
de uiteindelijke resultaten van de organisatieverandering te vergelijken met de 
oorspronkelijke doelstelling. Hieronder vallen zowel kwantitatieve gegevens 
alsook kwalitatieve beschrijvingen. Hierbij worden zowel feitelijke effecten alsook 
meningen en opinies betrokken bij het oordeel. In dit onderzoek wordt aan de 
hand van een enquêteonderzoek van een getrapte steekproef onder personeel, 
aangevuld met de medewerkers van de beveiliging, een oordeel gevraagd over 
de mate waarin de organisatie is geslaagd in de beoogde organisatieveranderi
ngen. In het bijzonder het humaniseringsproces en de effecten daarvan op de 
organisatiecultuur worden hiermee onderzocht. Tevens wordt er in dit onderzoek 
aan de hand van een aantal thema’s (topics) in een reeks open interviews met 
diverse belanghebbenden, patiënten, medewerkers en externen gevraagd naar hun 
mening over de organisatieveranderingen. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd 
naar voorbeelden om hun visie of mening te illustreren. 
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Vierde generatie: Onderhandelend evaluatieonderzoek
‘Onderhandelen’ moet hier opgevat worden als een interactief proces waarbij 
verschillende belanghebbenden hun stem kunnen laten horen en bijdragen aan 
de gezamenlijke oordeelsvorming. Bij beleidsvoornemens van medische aard kan 
er voor gekozen worden om patiënten, verpleegkundigen en de artsen, die dit 
beleid voorschrijven bij elkaar te brengen voor een dialoog. De belanghebbenden 
bespreken niet alleen het beleidsvoornemen zelf, maar ook de wijze waarop het 
evaluatieonderzoek hiernaar wordt vormgegeven. Hierbij moet er niet alleen 
aandacht zijn voor de overeenstemming, maar juist ook voor de tegenstellingen en 
dilemma’s. Dit proces kan uitmonden in consensus, maar kan ook geslaagd worden 
genoemd als het persoonlijk inzicht en/of wederzijds begrip is toegenomen.

In dit onderzoek is het goed mogelijk om patiënten, medewerkers en externen 
hun mening te laten geven over het onderzoeksthema. Los van de beperkingen 
van de patiënten, bijvoorbeeld wanneer men moeite heeft met stressvolle situaties 
en drukte, is het een bijna onmogelijke opgave om een dialoog tussen de alle 
belanghebbenden in gang te zetten, omdat de groep van belanghebbenden vrij 
omvangrijk en complex is. Te denken valt aan: de slachtoffers, de omgeving van 
de Dr. S. van Mesdagkliniek, de Minister van Justitie, het Ministerie, de rechtbank, 
het Openbaar Ministerie, de patiënten en hun relaties, medewerkers, advocaten, 
reclasseringsambtenaren en allerlei ketenpartners, waaronder het gevangeniswezen 
en diverse GGZ instellingen, onderwijsinstellingen en werkgevers.

De volgende elementen uit de vierde generatie kunnen wel
overgenomen worden.
• Het betrekken van zoveel mogelijk belanghebbenden bij evaluatieonderzoek. 

Patiënten, medewerkers en diverse externen worden nadrukkelijk bij dit 
onderzoek betrokken. 

• Het op ‘open wijze’ benaderen van de belanghebbenden, waardoor zich nieuwe 
thema’s of inzichten kunnen aandienen. Deze methode levert niet alleen relevante 
informatie op, maar ook dient zich daadwerkelijk een nieuwe thema aan, zoals we 
nog zullen zien. 

• Het verzamelen van zowel normatieve gegevens alsook het onderzoeken 
van historische en beschrijvende bronnen. Dit wordt binnen de verschillende 
methoden van dit onderzoek toegepast. 

• Het evaluatieonderzoek draagt bij aan (gezamenlijke) oordeelsvorming en aan 
nieuwe inzichten. Zoals we nog zullen zien, mondt dit onderzoek uit in een 
zekere consensus onder de belanghebbenden op het gebied van de aanbevelingen 
en acties, en levert het ook een aantal nieuwe (persoonlijke) nieuwe inzichten 
onder de belanghebbenden op.
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• Het kwaliteitscriterium geloofwaardigheid is om verschillende redenen van 
groot belang voor dit onderzoek. Ik kom hier straks bij het thema ‘reflectief 
onderzoek’ nog op terug.

• De onderzoeksresultaten worden aan het eind van het onderzoek aan de 
verschillende belanghebbenden voorgelegd en besproken. Dit betekent dat 
de concepttekst van het onderzoek, ruim een half jaar na het sluiten van 
de gegevensverzameling, met verschillende direct belanghebbenden wordt 
besproken. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt en dit wordt, na 
akkoord van betrokkene, verwerkt in het onderzoek. 

Uit het voorgaande blijkt dat dit evaluatieonderzoek is opgebouwd uit een 
mix van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden die binnen het doen 
van evaluatieonderzoek gangbaar zijn. Er is heel duidelijk voor gekozen om 
niet één maar meerdere strategieën te volgen. Met dit onderzoeksontwerp 
verwacht ik een vollediger beeld te geven van de organisatieveranderingen en 
het humaniseringsproces in het bijzonder, dan een benadering vanuit slechts één 
perspectief. Tot slot wordt het reflectieve karakter van dit evaluatieonderzoek 
nog toegelicht. 

4.5 Reflectieve onderzoeksmethode
Evaluatieonderzoek is, zoals ook in dit geval, vaak praktijkgericht. Het gaat immers 
om de evaluatie van een aantal beleidsinterventies (handelingen) binnen een 
organisatie en de effecten daar van. In het voorgaande hebben we gezien dat 
evaluatieonderzoek niet alleen kwantitatief of normatief hoeft te zijn, maar dat 
er ook allerlei kwalitatieve onderzoeksmethoden kunnen worden aangewend. De 
verhalen van mensen, waarin de meningen, gevoelens en gedachten worden geuit, 
kunnen bijvoorbeeld als belangrijke bronnen voor evaluatieonderzoek worden 
gebruikt. Zoals we hierboven hebben gezien, kunnen er op een democratische 
wijze verschillende belanghebbenden bij evaluatieonderzoek betrokken worden. 
Hierdoor ontstaat er een proces van interactieve reflectie als vertrekpunt voor 
gezamenlijke oordeelsvorming. Hierbij staat niet zozeer de legitimering van 
beschreven en geanalyseerde informatie centraal, maar de kennisontwikkeling die 
voortkomt uit het discours en de reflectie zelf. 

Reflectief onderzoek is een van de sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden 
en kan aangevuld worden met andere methoden of zelf een aanvulling zijn op 
andere vormen van onderzoek (Ashmore, 1989). Er zijn allerlei verschillende 
reflectieve onderzoeksmethoden die binnen de sociale wetenschappen worden 
toegepast. Om die reden vraagt een reflectieve onderzoeksstrategie ook zelf om 
reflectie. Hierbij zijn zaken als de reflectie op de gekozen methode, de relatie 
tussen de onderzoeker en het object en de wijze van de verwerking van de 
gegevens van belang. Het verwerken van verhalen (narratieve methode) is in de 
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traditie van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden niet ongebruikelijk. 
Bijvoorbeeld in antropologisch onderzoek of in onderzoek naar interacties tussen 
mensen is dit een vaak gehanteerde methode. Het werken met open interviews 
of optekenen van levensverhalen levert vaak een grote rijkdom aan geschakeerde 
informatie op (Plummer, 2001: 171–183).

Het begrip ‘reflecterend handelingsonderzoek’ is beschreven door Boonstra 
die als bijzonder hoogleraar Management en Veranderingen in Organisaties is 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (Boonstra, 2000). Het reflecterend 
handelingsonderzoek geeft bruikbare aanknopingspunten voor de te volgen 
onderzoekslijn, doch kan als concept helaas niet meer worden toegepast. De 
reorganisatie is immers al afgerond en de effecten (organisatieverandering
en) daarvan kunnen nu onderzocht worden. Boonstra gaat er vanuit dat de 
ervaringsdeskundigen in organisaties belangrijke kennisdragers zijn. Hij brengt 
hen op basis van gelijkwaardigheid binnen een dynamisch model samen met de 
onderzoekers (Boonstra, 2000: 34). Boonstra stelt hierbij dat het meervoudig kijken, 
zowel vanuit het standpunt van de professional als de wetenschapper, bijdraagt 
aan bruikbare kennis en inzichten van organisatievraagstukken. De praktijk en de 
theorie ontmoeten elkaar binnen een wetenschappelijk en professioneel discours, 
wat kan leiden tot theorievorming en kennisproductie. In dit onderzoek is er 
ook sprake van een vorm van meervoudig kijken. Het is echter beschreven vanuit 
een reconstructie van de ontwikkelingen in de organisatie (dus achteraf) waarbij 
verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn aangewend

Niet alleen wetenschappers, maar ook veranderingsdeskundigen die zich met name 
met de praktijk van verandermanagement bezig houden, pleiten voor leer- en 
ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden waarbij de reflectie op eigen handelen 
en uitproberen van nieuwe inzichten centraal staat. Via de weg van ‘reflective 
practioning’ kan gepoogd worden de weg van junior naar ‘master practioner’ af te 
leggen (de Caluwé en Vermaak, 2002: 239–248). Deze weg van praktijkgericht leren 
loopt via concrete ervaringen, naar observaties en reflectie, naar nieuwe inzichten, 
conceptvorming en het oefenen en uittesten van de nieuwe inzichten, die vervolgens 
weer concrete nieuwe ervaringen opleveren. Met deze nieuwe ervaringen kan de 
cirkel van het praktijkgericht leren weer opnieuw worden gevolgd.

Dit onderzoek is niet alleen een evaluatief maar ook een reflectief verslag dat 
van ‘binnenuit’ is geschreven. In dit reflectief verslag wordt het verhaal van een 
aantal gebeurtenissen in een organisatie verteld. We krijgen niet alleen zicht op de 
veranderingen in de organisatie en de meningen van diverse betrokkenen, maar we 
krijgen ook een beeld van het relatief gesloten domein van een TBS-Kliniek en het 
‘managementspel’ daarbinnen in een bepaalde periode. Tot slot krijgen we mede 
aan de hand van Alexanders opmerkingen en vragen ook zicht op allerlei gedachten 
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en overwegingen van de onderzoeker en ervaringsdeskundige zelf. In die zin is het 
reflectieve karakter als onderdeel van dit evaluatieonderzoek vormgegeven vanuit 
een meervoudig kijken. In dit meervoudige kijken spelen naast het persoonlijke 
verhaal van de onderzoeker en de verhalen van andere betrokkene, verschillende 
wetenschappelijke onderzoeksmethoden en theorieën een rol.

Reflectief handelen wil hier zeggen dat de onderzoeker regelmatig reflecteert op 
de redenen van zijn handelen. Die redenen bestaan uit doelen die hij beoogt met 
zijn handelen, de middelen die hem daarbij beschikbaar staan en de alternatieven 
en mogelijkheden die zich daarbij voordoen. De onderzoeker is desgevraagd in 
staat daarover te verhalen en daarover met anderen is discussie te treden. 

De belangrijkste reflectieve activiteiten zijn: 

• Het reflecteren gedurende het onderzoeksverslag aan de hand van Alexander.
• He beschrijving van de crisis en organisatieveranderingen aan de hand van 

Goffmans theorie waarbij anekdotes van de onderzoeker worden verwerkt.
• Het tussentijds overleggen met de patiënten welke thema’s nader onderzocht 

zouden moeten worden in het kader van het humaniseringsproces. 
• Een gesprek met drie verschillende groepen belanghebbenden en een dialoog 

tussen de belanghebbenden over de resultaten aan het slot van dit onderzoek.

Vanuit dit meervoudig en reflectief kijken wordt niet alleen de geloofwaardigheid 
bevorderd, maar worden ook de andere kwaliteitscriteria (validiteit, betrouwbaarheid 
en bruikbaarheid) ondersteund. Dit evaluatieonderzoek kent dus twee belangrijke 
pijlers van onderzoeksmethoden.

De twee pijlers van dit evaluatieonderzoek

 
Evaluatieonderzoek naar het humaniseringsproces 

in de Dr. S. van Mesdagkliniek

1. Een meervoudig perspectief:
Strategieën uit vier verschillende 
generaties evaluatie onderzoek

2. Reflectief onderzoek:
Strategieën uit verschillende

vormen van reflectief onderzoek
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Samenvatting
Evaluatieonderzoek moet voldoen aan bepaalde criteria. Het onderzoek moet 
valide, betrouwbaar en toepasbaar zijn. In dit onderzoek wordt er nog een vierde 
criterium aan toegevoegd, namelijk geloofwaardigheid. De onderzoeker heeft hier 
op basis van een drietal argumenten voor gekozen:
 
1.  De positie van de onderzoeker die zowel onderzoeker als 

ervaringsdeskundige is. 
2.  De aard van het onderzoeksdomein, een gesloten justitiële instelling.
3.  Het onderwerp, humane waarden als kernthema bij organisatieveranderingen 

en het doen van evaluatieonderzoek. 

Dit evaluatieonderzoek is gebaseerd op twee pijlers. Er worden elementen 
en methoden uit de verschillende generaties, inclusief de vierde generatie, van 
evaluatieonderzoek toegepast, en er worden vormen van ‘reflectief onderzoek’ 
aangewend. Samen vormen deze twee pijlers de gekozen aanpak van dit 
evaluatieonderzoek. 

Alexander (20)
Alexander slaat zichzelf op zijn bovenbeen. “Tjonge, deze beschouwing over 
evaluatieonderzoek is op zich al een artikeltje waard. Als ik het goed begrijp dwingt 
de complexiteit van jouw onderwerp je hier nadrukkelijk tot een fundamentele 
bezinning op jouw positie en methode als onderzoeker. Daarbij kies je ervoor te 
switchen vanuit de verschillende standpunten. Inhoud, vorm én context worden op 
deze manier met elkaar verbonden. Het is juist dat je deze fundamentele vraag hier 
eerst beantwoordt voordat je verder gaat met je onderzoek.” 
Alexander zwijgt en lijkt ineens minder enthousiast. “Ik weet echter niet of ik het hier 
wel volledig mee eens kan zijn.” 

“Intellectuelen blijven op de een of andere manier altijd kritisch”, 
 zeg ik zachtjes terug. 
“Maar eh”, vervolgt Alexander, naast een visie over het ‘meervoudig kijken’ heb je ook 
een theoretisch kader nodig.” 
Ik knik instemmend en rond eerst het thema ‘reflectie’ verder af voordat ik daar 
nader op in ga. “Reflectie kent vele verschijningsvormen. We komen reflectie 
bijvoorbeeld tegen in de literatuur, in de logica en in de natuurkunde en fotografie. 
Reflectie is een methode om aspecten van de dagelijkse realiteit te beschouwen en 
weer te geven. Voor sommigen is reflectie een bedreiging, voor anderen is het een 
kritisch wapen om te gebruiken tegen anderen en voor weer anderen is het een 
unieke kans (Ahsmore, 1989: 28). Mijn ervaring is dat reflectie ons uittilt boven de 
dagelijkse, vaak weerbarstige managementpraktijk. In die zin is reflectie voor mij een 
bron van inspiratie en telkens weer een unieke kans.”
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4.6 Kwalitatief onderzoek in een organisatie
De hierboven beschreven werkwijze past qua onderwerp en aanpak binnen een 
hoofdstroming van wetenschappelijk onderzoek: het kwalitatief onderzoek (Maso 
en Smaling, 1998; Swanborn, 1987; Wester en Peters, 2004). Kwalitatief onderzoek 
is een vorm van empirisch onderzoek dat zich laat typeren aan de hand van de 
manier van informatieverzameling, het soort analyse, de onderzoeksopzet, het 
onderwerp van onderzoek en de rol van onderzoeker (Maso en Smaling, 1998: 9). 

Kwalitatief sociologisch onderzoek kun je opvatten als het maken van een 
analytische representatie van aspecten van de geleefde, observeerbare en/of 
ervaren sociale werkelijkheid. Het gaat hierbij om sociale fenomenen. Het 
produceren van zo’n representatie vindt in een aantal fasen plaats. Verschillende 
onderzoekers beschrijven meerdere vormen en fasen van kwalitatief onderzoek. 
Hun aanpak is afhankelijk van het onderzoeksobject en type onderzoek dat men wil 
uitvoeren. De verschillende fasen worden hierbij weer onderverdeeld in kleinere 
stappen of worden op cyclische wijze doorlopen (Wester en Peters, 2004: 31–40).

Dit onderzoek is een vorm van kwalitatief onderzoek en wordt ook wel 
‘case study’ genoemd (Wester en Peters, 2004: 35–36). Het begrip case study 
verwijst naar het methodische aspect van het onderzoek. Ten eerste worden 
bij dit type onderzoek sociale processen bestudeerd zoals die in het leven van 
een persoon, groep of organisatie. De onderzoeksgegevens worden daarbij 
op zo’n manier verzameld en geanalyseerd dat het eenheidskarakter van het 
onderzoeksobject intact blijft. Hierbij willen we inzicht krijgen in de effecten van 
bepaalde interventies op de mensen in een organisatie, in dit geval de Dr. S. van 
Mesdagkliniek. Een tweede kenmerk is dat we niet bij een eenzijdig subjectief 
perspectief blijven staan, maar dit als het ware herhalen. Hierdoor proberen 
we het subjectieve perspectief te verbinden met de perspectieven van anderen 
binnen en/of buiten de organisatie, waarna we het geheel kunnen trachten te 
interpreteren. Deze vorm van case study, waarbij de subjectieve belevingskant 
van het sociale proces in een organisatie sterke nadruk krijgt, kan verschillende 
functies vervullen. In onze situatie wordt deze methode van onderzoek gebruikt 
in evaluatieve zin en wordt vanuit een reflectief perspectief vorm gegeven.

Alexander (21)
“Je slijpt nu de messen waarmee je gaat snijden. Je pakt het nogal breed aan. 
Maar is dit hele theoretische onderzoekskader niet een ‘overkill’ voor zo’n klein 
onderzoeksgebied? Je zou het toch veel eenvoudiger kunnen aanpakken? Je wilde 
toch gewoon een verhaal vertellen?”

“Ik zie het niet als een overbodigheid om in details te treden als het gaat om te laten 
zien hoe je zo’n onderzoek opzet”, werp ik tegen. “Heb je wel eens microchirurgie 
gezien? Daar staat niet alleen een heel team specialisten omheen, maar ze 
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bedienen zich ook van een heel scala van instrumenten, gigacomputers, camera’s 
en beeldschermen. De reflectie in dit onderzoek betreft overigens niet alleen het 
onderwerp zelf, maar ook de methodes en gezichtspunten van waaruit je het 
onderwerp benadert.”
Alexander maakt een toegevend gebaar. “Ja, dat moet je doen om critici de pas af te 
snijden. Maar in hoeverre is het ook echt van belang?”

“Ik denk dat je in een dergelijk onderzoek van tevoren moet aangeven welke 
conclusies er getrokken mogen worden en welke niet. De manier waarop je zo’n 
onderzoek structureert en afzekert bepaalt immers ook mede de aard en de 
omvang van de uitkomst.”

4.7 Theoretisch kader: Erving Goffman
Hierboven hebben we stil gestaan bij het meervoudig kijken en reflectieve 
karakter van dit onderzoek. Vervolgens hebben we een aantal algemene aspecten 
van kwalitatief onderzoek onder de loep genomen. Tot slot willen wij hier onze 
keuze voor een theorie nader toelichten. Deze theorie moet namelijk voldoende 
handvatten bieden om, vanuit de vooronderstelling, zaken te expliciteren en te 
evalueren. Dit onderzoek gaat over veranderingen binnen één organisatie. Dit 
betekent dat we op zoek moesten gaan naar een theorie die van toepassing is op één 
organisatie, in dit geval de Dr. S. van Mesdagkliniek. Dit betekent ook dat we aan de 
hand van de theorie uitspraken moeten kunnen doen over de organisatie als geheel, 
maar ook over het gedrag van de directie en andere deelnemers aan de organisatie
 
Bij de beschrijving en analyse van het ‘managementspel’ maken we gebruik 
van het werk van Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life 
(Goffman, 1959). Deze theorie leek ons geschikt om het reflectieve karakter 
van dit onderzoek op gestructureerde wijze mede vorm en inhoud te geven. 
Goffman analyseert, vanuit een symbolisch interactioneel perspectief, de 
interactie tussen mensen in organisaties. Hij gebruikt hiervoor het beeld van 
een theatervoorstelling, waarvan de principes ontleend zijn aan de dramaturgie. 
Goffman wordt met zijn dramaturgische benadering van sociale instellingen 
binnen het kwalitatief onderzoek als vertegenwoordiger van een eigen stroming 
binnen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek gezien (Swanborn, 1987: 343). De 
reden dat ik voor zijn analysemodel gekozen heb is dat het ‘spel’ in de organisatie 
op directieniveau aan de hand van dit coherente kader inzichtelijk gemaakt kan 
worden. Door dit analysemodel worden voor de lezer diverse ervaringsfeiten 
op een overzichtelijke wijze met elkaar in verband gebracht. Aan de hand van dit 
model zal zowel de crisisperiode als het veranderingsproces beschreven worden. 
Het theoretische model van de dramaturgische voorstelling wordt in beide 
perioden, dus tweemaal, aangewend.
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Het model van Goffman wordt in dit onderzoek gebruikt als een ordeningsmodel 
en als een (ethisch) schaalmodel. Het ordent allerlei gegevens en maakt de 
verschillende aspecten van de crisisperiode en de periode van opbouw inzichtelijk 
door de situatie tot een toneelvoorstelling te verkleinen. Daarnaast wordt de 
ethische dimensie van Goffmans model ook toegepast. De vraag mag worden 
gesteld in hoeverre dit concept de lading dekt en op welk punt we het weer 
moeten verlaten voor een andere optiek. Ook hierin willen we flexibel zijn en het 
onderwerp vanuit meerdere gezichtspunten blijven benaderen. Het gaat tenslotte 
niet om variété maar om variëteit.

In de ethiek van een dramaturgische voorstelling moet volgens Goffman alles 
‘kloppen’. Hierbij spelen zaken als de teksten, het decor, het geloof in de eigen 
rol en elkaar een centrale rol. Het publiek moet geloven in de illusie die het team 
spelers via verschillende tekens en activiteiten probeert over te brengen. Deze 
congruentie steekt zeer nauw. De geloofwaardigheid wordt bij incongruentie, 
ondanks reddingspogingen van medespelers of zelfs uit het publiek om de 
voorstelling nog te redden, snel doorbroken. Als men niet meer in de eigen rol 
gelooft of in die van de medespelers, en daarbij zaken als de teksten en het decor 
niet meer met elkaar in overeenstemming zijn, ontstaat er een onwaarachtige 
situatie (Goffman, 1959: 219–235). Dit proces van vervreemding roept allerlei 
kritische reacties op uit het publiek. Sommigen doen nog een reddingspoging, 
anderen worden boos en beginnen te schreeuwen, weer anderen lopen zwijgend 
weg en sommigen publiceren kritische recensies. Het is deze ethische dimensie die 
ons helpt de crisisperiode, de veranderingen en de nieuwe organisatie inhoudelijk 
te beschrijven. We zullen hierbij nagaan welke waarden er in de verschillende 
scènes in de crisisperiode en in de periode van veranderingen en de nieuwe 
organisatie een rol speelden. In deze perioden en verschillende scènes kunnen we 
nagaan of er sprake is van een gedeeld waardenstelsel en, zo ja, welke richting dit 
uitgaat. Hierbij zullen we thema’s als behandeling versus beheersing en respect 
versus vernedering in het perspectief van de humane horizon nader onderzoeken.

De kerngedachte van een kloppende, congruente voorstelling van Goffman komt 
ook terug in recent onderzoek over leiderschap in succesvolle organisaties. Collins 
ontdekte in zijn empirisch onderzoek naar het succes van bepaalde bedrijven dat 
deze leiders in eerste instantie een goed team samenstelden. Een goed team bestaat 
niet alleen uit individuele kwaliteiten op het vakgebied, maar ook uit zaken als 
gedrevenheid en de gerichtheid op samenwerken. Hierbij is niet de vraag ‘wat gaan 
we doen’, maar ‘wie gaat het doen’ als eerste aan de orde (Collins, 2005: 49–70).
Good to Great (G2G) Managementteams bestaan uit mensen die heftig kunnen 
discussiëren over de beste oplossingen. Toch staan ze als één man achter besluiten, 
ongeacht hun persoonlijke belangen (Collins, 2005: 70). Potter komt na een 
onderzoek binnen 100 organisaties tot een vergelijkbare conclusie. Hij stelt dat 
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de vorming van een sterk en gezamenlijk opererend team van leiders een van de 
essentiële voorwaarden is voor een geslaagde verandering. Afzonderlijke individuen, 
hoe bekwaam of charismatisch ze ook mogen zijn, kunnen in een organisatie slechts 
een beperkte prestatie leveren. In de meeste geslaagde gevallen is er sprake van een 
krachtige coalitie van verschillende en aanvullende kwaliteiten. Het leidinggevende 
team moet in zijn rol geloven, de gezamenlijke visie uitdragen, eenduidig 
communiceren, obstakels durven te verwijderen en de beoogde veranderingen 
verankeren in de organisatiecultuur (Kotter, 1996: 16–27).

Alexander (22) 
“Managementteams. Tja, daar kun je boeken over volschrijven”, zucht Alexander.
“En dat gebeurt dan ook. Iedereen wil graag manager zijn, dat wil zeggen: anderen 
vertellen hoe ze het moeten doen.”

“Ja, dat is zo”, geef ik toe. “Leiding geven heeft een soort aura. Het geeft aan de 
persoon in kwestie een bepaalde meerwaarde die ook in zijn salaris terug is te zien. 
Daarom wordt het begrip ‘het managementspel’ in wat volgt ook kritisch beschreven 
en geanalyseerd.”

“Tja, het gaat uiteindelijk toch altijd om machtsposities. En door die machtsposities 
kan het goed mis gaan. Heb je daarom Foucault aangehaald?”, vervolgt Alexander.

“Hij beschrijft immers de geschiedenis van een gevangenis in termen van macht!” 
Het voelt even als een examen. “Ja, ik vind zijn benadering een belangrijke 
toevoeging omdat hij het gevoel van velen verwoordt, maar ik ben geen aanhanger 
van zijn ideeën”, zeg ik geruststellend. Alexander voelt misschien dat ik verder geen 
zin heb in een discussie over theorieën en laat de uitwisseling van gedachten op dit 
punt dan ook liggen door zijn kopje koffie verder op te drinken. 
Hij schakelt over op een ander onderwerp. “Je hebt het een paar keer over materiaal 
verzamelen gehad. Hoe ga je met deze bronnen om? Je weet behoorlijk veel van 
allerlei misstanden in deze organisatie. Informatie binnen Justitie ligt in ieder geval 
gevoelig, lijkt me. Ook weet je veel persoonlijke zaken van mensen. Hoe ontsluit je 
deze bronnen zonder mensen of deze organisatie opnieuw te beschadigen?”

4.8 Bronnengebruik; een verantwoording
Als onderzoeker en lid van de directie heb ik verschillende primaire bronnen 
tot mijn beschikking. Er is een vrij toegankelijk en zeer uitgebreid archief met 
jaarplannen, jaarverslagen, in- en externe rapporten, notulen, memo’s, brieven en 
berichten, etc., voor mij beschikbaar. Ook beschikt de Dr. S. van Mesdagkliniek 
over een (beperkt) historisch archief en een ‘museum’ met antieke en originele 
gebruiksartikelen en voorwerpen. Er is een wetenschappelijke vakbibliotheek 
en er is een grote verzameling van scripties op HBO- en WO-niveau. Tevens 
zijn er over de onderzoeksperiode allerlei in- en externe onderzoeksrapporten 
beschikbaar, waaronder 4 opeenvolgende rapporten van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. Ook zijn er in de crisisperiode vele brieven en klachten aan 
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de directie en klachtencommissie over de bejegening door personeel geschreven. 
Er is zelfs een boek geschreven door een ex-TBS patiënt met de passende titel 
Onder Dwang, het leven in een TBS-inrichting (Ludwig en Blom, 2001). Verder is er 
een relatief grote verzameling externe bronnen waaronder boeken, tijdschriften, 
artikelen en mediaberichten over de Dr. S. van Mesdagkliniek. Naast deze 
beschikbare bronnen met veel feitelijke en historische gegevens gebruiken we ook 
de mogelijkheid om informatie op een verantwoorde wijze te verzamelen. 

Begin 2004 heeft de directie in verband met verschillende lopende 
onderzoekslijnen besloten een panel onder het personeel op te richten. Op 
basis van een steekproef zijn 150 vrijwilligers geselecteerd die meewerken 
aan wetenschappelijk onderzoek. Ook patiënten hebben aangegeven bereid 
te zijn aan dit onderzoek mee te werken. Aanvullende gesprekken met leden 
van de Ondernemingsraad, Patiëntenraad, managers en andere professionals 
zijn mij behulpzaam geweest bij het reconstrueren van de crisisperiode en de 
reorganisatie.

Ik heb als directeur en medeverantwoordelijke voor de reorganisatie zelf ook 
allerlei zaken kunnen waarnemen. Hoewel mijn blik altijd gekleurd zal zijn, kan ik 
gebruik maken van waarnemingen en ervaringen van zeer nabij. De beschikking 
hebben over al deze bronnen wil niet zeggen dat ze ook zonder meer gebruikt 
kunnen worden. Allerlei interne correspondentie over bepaalde problemen 
is namelijk niet bedoeld voor publicatie. Ook kunnen in bepaalde rapporten, 
verslagen en notulen falend gedrag, en de gevolgen hiervan, herleid worden tot 
individuele personen. 

Bij het benutten van de verschillende bronnen zijn de onderstaande spelregels 
gehanteerd:
1.  Gegevens van medewerkers uit het panel en de beveiligingsmedewerkers die 

vrijwillig meewerken aan de enquête zijn geanonimiseerd verwerkt. 
2.  Van de medewerkers, patiënten en externen die geïnterviewd worden, zijn 

de gegevens anoniem verwerkt. Hooguit wordt de functie (bijvoorbeeld 
medewerker beveiliging) of positie (bijvoorbeeld lid van de Ondernemingsraad 
of Patiëntenraad) van iemand genoemd. 

3.  Rapporten, berichten en artikelen voor zover vallend onder de Wet 
Openbaarheid van Bestuur en/of die in de organisatie open en algemeen 
verspreid zijn, zijn zonder terughoudendheid en voor zover relevant verwerkt.

4.  Schriftelijke en/of mondelinge informatie met een vertrouwelijk karakter zijn 
alleen met toestemming en eveneens geanonimiseerd verwerkt. 

5.  Voor de beschrijving van bepaalde cruciale situaties en/of problemen zijn 
meerdere bronnen gebruikt; dit versterkt de validiteit en de betrouwbaarheid.
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Tijdens een crisisperiode in een organisatie vallen er vaak slachtoffers. Waar 
slachtoffers vallen, worden ook graag daders aangewezen. Directieleden, managers 
en andere medewerkers worden ontslagen, willen zelf weg of zijn vanwege de 
negatieve beeldvorming niet langer geloofwaardig in hun functie. Anderen blijven 
nog even in positie, totdat ze zelf inzien dat hun rol uitgespeeld is. Dit zijn 
persoonlijke, pijnlijke en soms tragische processen die we van dichtbij hebben 
meegemaakt. In dit onderzoek maken we onderscheid tussen de persoon en 
de functionaris. Iemand kan onvoldoende prestaties leveren en tegelijk een 
goedwillend en innemend mens zijn. Ook kan iemand door omstandigheden in 
een volledig machteloze positie geraken, waarin hij of zij alleen maar verkrampt 
pogingen kan doen te redden wat er te redden valt, wat echter vaak niet lukt. 
We beschrijven dan ook het functioneren of het gedrag van een aantal mensen 
gedurende de onderzoeksperiode. Dit staat los van een eventueel oordeel over 
hun intenties. 

Gedrag in sociale organisaties kan opgevat worden als een soort ‘toneelstuk’, 
zoals we nog zullen zien (Goffman, 1959). Het is een bloedserieus spel met een 
podium, publiek en zelfs coulissen. Dit spel willen we zo nauwkeurig mogelijk 
beschrijven. Het is uiteraard niet mijn bedoeling mensen te kwetsen of in een 
negatief daglicht te stellen. We gaan ervan uit dat iedereen voor of tijdens de 
crisisperiode naar eer en geweten heeft gehandeld. In dit onderzoek zijn we dan 
ook niet op zoek naar ‘schuldigen’, als die al aan te wijzen zouden zijn. 

Toch willen we in het kader van dit onderzoek ook kritisch zijn. We willen 
geen oppervlakkig verslag doen, waarin alleen het formele, ambtelijke en 
vaak verpolitiekte bericht naar buiten mag komen. Als we tot de kern willen 
doordringen, zullen we zoveel mogelijk relevant materiaal moeten benutten. 
Een heldere en inzichtelijke beschrijving van de crisis en het veranderingsproces 
staan hierbij centraal. Sommige situaties of problemen zullen herleidbaar zijn tot 
groepen medewerkers of individuele functionarissen. Hierbij blijven we binnen de 
bovengenoemde spelregels. Deze spelregels zijn een waarborg voor het respect 
dat een ieder, die zich in de afgelopen periode in de Dr. S. van Mesdagkliniek heeft 
ingezet, verdient. Het feitelijk zo juist mogelijk weergeven van de realiteit, hoe 
pijnlijk die soms ook is, doet hier geen afbreuk aan. 

Alexander (23)
Na zijn laatste slokje koffie stel ik voor om samen door het gebouw te lopen en al 
wandelend verder te praten. Na enkele gangen en pleinen komen we in het oude 
bouwdeel terecht waar het museum van de Kliniek is gevestigd. Het museum bevindt 
zich op een zolder met een hoog en gewelfd plafond. De verwarming staat uit. Het is 
er kil en koud. De attributen en voorwerpen maken nog steeds een grote indruk op 
mij. Ik vraag mij in stilte af wat Alexander denkt. Er hangt gevangeniskleding, er staan
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grote klokken, weegschalen, antieke meubels, kaarten, tekeningen en allerlei grote en 
kleine voorwerpen die heimelijk door gevangenen en later patiënten zijn gemaakt. Er 
hangt een foto van mannen met kappen over hun hoofd, zoals bij de Klu Klux Klan. 
Ik leg hem kort uit wat deze zogenaamde gevangeniskappen zijn. In de vitrinekast 
voor ons liggen enkele mesjes, zaagjes en neppistolen. Het ligt daar onschuldig 
te wezen, bijna aandoenlijk. De grote hoge dikke muren en vuistdikke tralies van 
dit Rijksmonument waren natuurlijk geen partij voor dit wanhopige knutselwerk. 
Alexander vraagt, na enkele seconden alles op zich in te hebben laten werken, naar de 
geschiedenis van de Kliniek. Een vraag die logischerwijs goed in een museum gesteld en 
beantwoord kan worden. De beelden spreken deels voor zich.

“Kun je mij vertellen hoe het toch komt, dat een Kliniek, een behandelinstelling, in dit 
gebouw, dat meer lijkt op een gevangenis dan een Kliniek, gehuisvest is?” 

“Dat is historisch bepaald en komt voort uit de humaniseringsgedachte van na de 
Tweede Wereldoorlog: gestoorde gevangenen niet alleen opsluiten, maar vooral ook 
behandelen.”
Al pratend en wandelend door de ruimte laat ik Alexander voorwerpen, teksten, 
tekeningen en foto’s zien waarin de geschiedenis langzaam aan ons voorbij trekt. De 
koude ruimte en de verhalen over hoe het er hier vroeger aan toe ging roepen een 
sombere sfeer op. Alexander neemt een zware sleutel in de hand. 

Om wat tegenwicht aan te bieden aan de sombere bedompte sfeer vertel ik Alexander 
een voorbeeld van hoe humanisering in de dagelijkse praktijk er uit kan zien. “Een aantal
patiënten heeft nu zelfs een sleutel in eigen beheer”, zeg ik, wijzend op de sleutel in 
Alexander zijn hand. “Een afdeling waar voornamelijk patiënten verblijven met een
psychotische stoornis komt op het idee om alle patiënten een sleutel van de voordeur
van de afdeling te geven. In hun memo aan de directie verwijzen ze naar de 
cultuurveranderingen waarin de patiënt en zijn behandeling centraal staan. Alle 
voordeuren van afdelingen zijn normaal gesproken gesloten en patiënten die de afdeling
verlaten moeten dit ook melden bij het personeel. Deze controle voorkomt dat patiënten
met verkeerde bedoelingen of in een slechte stemming de Kliniek in wandelen. 
Natuurlijk werd hier eerst over vergaderd en moest er een beleidsstuk komen. Niet 
iedereen stond achter dit besluit. Met name andere afdelingen en de beveiliging wezen op
de risico’s en eventuele precedentwerking. Uiteindelijk moest de directie voor dit besluit 
tekenen. Immers, deze afdeling was op de zogenaamde Intensive Care (I.C.) norm 
gebouwd en deze veiligheidsnorm werd door het uitreiken van de sleutel nu doorbroken. 
Het uitreiken van de sleutel werd op symbolische wijze vorm gegeven. Er was een klein 
feestje op de afdeling georganiseerd en de directie mocht de sleutels uitreiken. Onder 
het genot van een kopje koffie en gebakje namen de patiënten de sleutel dankbaar in 
ontvangst. Na afloop nam een patiënt me terzijde en zei: “Wat grappig dat ik nu blij 
ben met een sleutel. Als ik vroeger een sleutel mee kreeg wist ik dat mijn ouders niet 
thuis zouden zijn. Ik heb als kind dagen met een sleutel om gelopen, en niemand wist 
dat mijn ouders niet thuis waren en ik voor mezelf moest zorgen.”
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H5  De geschiedenis van de

Dr. S. van Mesdagkliniek

In dit hoofdstuk maken we nader kennis met het onderzoeksobject, de Dr. S. van 
Mesdagkliniek. De organisatie van vandaag is onlosmakelijk met haar geschiedenis 
verbonden. We kunnen allerlei veranderingsprocessen beter begrijpen als we 
eerst de geschiedenis van een organisatie en haar grondleggers leren kennen.

“De Van Mesdagkliniek beschermt niet alleen onszelf, maar ook zijn eigen 
cliënten.” drs. H. Oudkerk, voormalig burgemeester van Groningen 
(Open en Gesloten, 1995: 27).

5.1 Midden in de samenleving
In een goede en relatief rijke buurt aan de zuidkant van de stad Groningen ligt het 
Forensisch Psychiatrisch Ziekenhuis, de Dr. S. van Mesdagkliniek. Deze Kliniek is 
een Rijksinrichting voor ter beschikking gestelden (TBS, tot 1988 TBR). Temidden 
van stadsvilla’s, rijkskantoren, water- en vijverpartijen, een laagbouwwijk en een 
oud stadsbos markeert het gebouwencomplex de zuidelijke toegangsweg van en 
naar het centrum van de stad. Het complex bestaat uit een oud en monumentaal 
deel en een nieuwbouwgedeelte. Het complex is rondom voorzien van allerlei 
beveiligingselementen zoals hoge muren, hekwerk, camera’s tralies, en een 
toegangssluis. De markante oude gebouwen met haar kantelen, getraliede ramen 
en hoge muren tonen al meer dan een eeuw de grens tussen ‘goed en kwaad‘. 
Achter de muren en tralies verblijven diegenen die volgens de stadjerslegende 
brood met zeep en spinnen als beleg te eten krijgen. De kinderen uit de stad en 
ommelanden werden menigmaal gewaarschuwd met de schrikbeelden van het 
‘gevangeniskasteel’ en de onsmakelijke broodmaaltijd. 
In de volksmond wordt het complex nog steeds ‘het gevang’ of de gevangenis 
genoemd. Dit komt mede door deze geschiedenis en doordat op het aanpalende 
terrein nog steeds een oud en klassiek Huis van Bewaring is gevestigd. Alles wat 
daar op die locatie verblijft is dus geboefte, volgens de Groningers. 

De Dr. S. van Mesdagkliniek staat symbool voor veiligheid en tegelijk ook angst, 
want er zou maar eens iemand uit ontsnappen. Anderzijds houdt men van het 
monumentale en grimmige gebouw, getuige het feit dat er onlangs een wijk met 
luxe stadsvilla’s tegenover de oude poort met kantelen is verrezen. De huizen in 
deze wijk waren in een mum van tijd voor topbedragen verkocht. ’s Avonds wordt 
het hele complex door extra belichting vanaf de straatzijde krachtig uitgelicht 
waarbij de grimmige schoonheid nogmaals benadrukt wordt. 
De Groningers hebben een ambivalente houding jegens de Dr. S. van 
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Mesdagkliniek. Er wordt door de stadjers en haar bestuur geregeld, al dan niet 
via de media, met respect en in alle ernst over de Dr. S. van Mesdagkliniek 
gesproken. In de Dr. S. van Mesdagkliniek wordt immers een antwoord gegeven 
op een maatschappelijk probleem, de veiligheid van de samenleving, of, anders 
geformuleerd, het bijna altijd actuele probleem van de gevoelens van onveiligheid 
wordt hier deels verholpen. 

Alexander (24)
Ondertussen lopen we weer de trap af het gebouw in. Het museum heeft ons 
geconfronteerd met de geschiedenis van het strafrechtstelsel in Nederland. We 
constateren beiden dat ‘mensbeelden’ in hoge mate de politiek en het beleid bepalen. 

“Vreemd dat we eigenlijk zo weinig aandacht besteden aan ons mensbeeld, of beter 
gezegd de kwaliteit van leven”, mijmert Alexander voor zich uit, terwijl hij de trap 
af loopt. “Kijk maar eens wat er in Nederland gaande is. Het gevangenisbeleid is 
volgens mij vooral gebaseerd op efficiëntie en angst. Persoonlijk vind ik al die media-
aandacht over de zogenaamde onveiligheid in Nederland erg overtrokken. Statistisch 
gezien valt het allemaal reuze mee. Maar ja, mensen die zich onveilig voelen 
kun je moeilijk met rationele argumenten, zoals statistieken en kansberekeningen 
overtuigen.” 
Ik knik bevestigend en ben blij met dit inzicht van mijn nieuwe collega. Alexander 
vervolgt. “Ik vind het museum, maar ook dit gebouw zelf trouwens wel erg 
indrukwekkend. Je zou er bang van kunnen worden. Van buiten lijkt het op een 
kasteel en van binnen soms op een kerk. Kun je mij ook iets meer vertellen over de 
geschiedenis van dit gebouw?”

5.2 Van strafgevangenis tot Kliniek
In 1884 kwam de Groninger strafgevangenis gereed. De architect van deze 
naar Duits en Frans voorbeeld gebouwde vleugelgevangenis was ingenieur 
Metzelaar. Vanuit het centrale koepelgedeelte strekken zich twee hoge noord- 
en zuidvleugels uit. Op vrijdag 29 februari 1884 kon de lokale bevolking tegen 
betaling de nieuwe cellulaire gevangenis komen bekijken. Tijdens deze openstelling 
werd aan het publiek heel duidelijk gemaakt dat hier orde en tucht werd 
gehandhaafd. In deze inrichting werden allerlei lieden geplaatst die de stad en 
ommelanden onveilig maakten. Landlopers, booswichten, dieven en flessentrekkers 
werden door de lokale bromsnor opgepakt en met een speciale gevangeniskoets 
door de grote poort naar binnen gereden en vervolgens ingesloten. Zoals in 
de meeste grote steden in die tijd gold had deze gevangenis nadrukkelijk een 
regionale functie. De bejegening in die tijd was hardhandig en kenmerkte zich 
door straf en tucht. De huisvesting, waaronder de cellen en werkruimten, waren 
verre van comfortabel. Het beleid was sober, kil, hard en naar het huidige oordeel 
onmenselijk, maar werd in die tijd beschouwd als werkzaam en rechtvaardig. 
Bij binnenkomst in de Groningse strafgevangenis kreeg de gevangene een ruw 
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katoenen ‘pak’ en een zogenaamde celkap. Bij het verlaten van de cel moest 
de gevangene de kap met twee uitsparingen op de plaats van de ogen over het 
hoofd doen. Communicatie tussen de gevangenen was verboden, maar ook de 
gelaatsuitdrukking moest verborgen worden gehouden. De filosofie hierachter 
was dat contact met het ‘goede’ gestimuleerd moest worden en het ‘kwade’ 
vermeden. De goeden waren uiteraard het personeel, de bewaarders, de arts 
en de dominee, en tot de slechten behoorden de medegevangenen. Men kreeg 
bij binnenkomst een persoonlijk nummer dat gelijk was aan het nummer op de 
celdeur en kleding. Bewakers spraken de gevangenen aan met hun nummer en 
nooit bij hun naam. 

De maximale straf in die tijd was 5 jaar. Dit lijkt misschien wat kort, maar 
betekende in haar vorm wel eenzame opsluiting. Naast een half uur zwijgzaam 
luchten (buiten rondjes lopen) en de verplichte zondagse kerkgang, verbleven de 
gevangenen op hun cel. Overdag moesten ze op hun cel werken aan eenvoudig 
productiewerk, zoals verstelwerk, monteerwerk of het werken achter een 
weefgetouw. Ze repareerden onder andere hun eigen kleding, waaronder de 
beruchte kappen, en ze maakten lederen riemen en pistoolholsters voor de 
veldwachters. Het maken van de uitrusting voor de veldwacht is een even bizar als 
curieus feit. De veldwacht is de voorloper van de in 1945 opgerichte Rijkspolitie. 

Tijdens de verplichte zondagse kerkdienst werden de gevangenen rechtopstaand 
in een soort kasten zonder deur geplaatst. Hierdoor konden ze elkaar wederom 
niet zien. De kap mocht dan even af en er werd luidkeels richting de dominee 
gezongen. Dit ter compensatie van het langdurige zwijgen. 
Psychiatrische patiënten werden in de vooroorlogse periode vaak in dolhuizen 
of inrichtingen, vaak buiten de stad geplaatst. De kennis over de oorzaken van 
psychiatrische problemen was zeer beperkt met als gevolg dat de zorg voor deze 
mensen, vanuit deze tijd gezien, inhumaan en beneden de menselijke waardigheid 
te noemen was. De psychiatrische patiënten die delicten hadden gepleegd werden 
in het reguliere systeem van de strafgevangenissen in Nederland geplaatst. 
Persoonlijke begeleiding of psychiatrische zorg paste in deze beginperiode niet 
binnen het strakke en eenduidige strafregime, althans nog niet. 
Er is geen exacte datum bekend waarop dit regime werd gewijzigd, maar ruim voor 
de Tweede Wereldoorlog, onder invloed van de aan de gevangenis verbonden arts, 
Dr. S. van Mesdag, werd het beleid milder en verbleven gevangenen in toenemende 
mate op werkzaaltjes en werkte men onder begeleiding in kleine groepjes.
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5.3 De Groninger arts, Dr. S. van Mesdag

“Mijn grootvader zocht naar de mens achter de misdadiger.” 
Kleinzoon van Dr. S. van Mesdag, (Open en Gesloten, 1995: 17).

Dr. S. van Mesdag (1869–1941) was huisarts in Groningen en daarnaast 
geneesheer van een andere Rijksinrichting, in hartje Drenthe te Veenhuizen. In 
deze inrichting verbleven vooral landlopers, dronkaards en andere marginalen 
uit die tijd. Na enige jaren in Veenhuizen te hebben gewerkt werd hij geneesheer 
in de strafgevangenis te Groningen, dus op de locatie van de Kliniek die nu zijn 
naam draagt. In zijn opvattingen over delinquenten was hij zijn tijd ver vooruit. Als 
bewogen mens en arts trok hij zich het lot van psychisch gestoorde delinquent 
aan. Zo goed en zo kwaad als dat ging probeerde hij waar mogelijk het beleid 
te humaniseren en had hij veelvuldig contact met individuele gevangenen. Hij 
gaf persoonlijke aandacht aan de gevangenen, verruimde bepaalde vrijheden en 
probeerde meer variatie in de dagorde aan te brengen. Hij doorbrak hiermee het 
sobere en eenduidige ongedifferentieerde beleid van die dagen. Dr. S. van Mesdag 
voerde op individuele en relatief kleine schaal een humaniseringsproces door. 
Na zijn pensionering was hij nog enige tijd privaatdocent Criminele Biologie en 
Psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Zijn grote inzet voor het lot 
van psychisch gestoorde gevangenen als arts en wetenschapper in Groningen, 
maakte deze eervolle vernoeming (in 1906) tot een logische beslissing.

Dr. S. van Mesdag was niet de enige in Groningen die zich in die periode 
op wetenschappelijke wijze inzette voor de prille humanisering binnen de 
strafrechtketen. De begindatum en plaats van de rechtspsychologie in Nederland 
is de zomer van 1909 aan de Rijksuniversiteit in Groningen (van Koppen et al., 
2002: 3). De hoogleraar strafrecht Simon van der Aa liet onverwacht iemand de 
collegezaal binnenstormen waarna er een (gespeelde) vechtpartij ontstond. Nadat 
de ruziemakende partijen werden afgevoerd vervolgde hij zijn college: hij vroeg 
zijn studenten nauwkeurig op te schrijven wat ze hadden waargenomen. Uit de 
verslagen bleek hoe verschillend de studenten de situatie hadden waargenomen en 
beschreven. Hiermee liet de hoogleraar zien hoe verschillende waarnemingen en 
verklaringsmodellen een rol spelen bij het beoordelen van delinquent gedrag. Simon 
van der Aa was niet alleen geïnteresseerd in de dader, maar vooral ook in het 
strafrechtsysteem eromheen. Hij liet met zijn experiment zien dat de mens achter 
het systeem medebepalend is hoe de beoordeling van een situatie plaatsvindt.

Zoals Dr. S. van Mesdag geïnteresseerd was in de mens achter de dader, zo richtte 
Van der Aa zijn focus op de menselijke beoordeling binnen het strafrechtsysteem. 
Beide vooraanstaande Groningse tijdgenoten hebben ieder vanuit een eigen 
invalshoek bijgedragen aan het proces van humanisering, dat begin vorige eeuw 
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echter nog in de kinderschoenen stond. Terwijl Dr. S. van Mesdag vanuit zijn 
inhoudelijke en medische betrokkenheid praktische en beleidsmatige veranderingen 
doorvoerde, zo pleitte Van der Aa voor een rechtvaardige en geobjectiveerde 
benadering in de beoordeling van delinquent gedrag. Hierbij richtte hij zich niet 
zozeer op de delinquent, maar op de kwetsbaarheid van het rechtssysteem waarin 
subjectiviteit en waardeoordelen soms misleidend en inhumaan zijn.

De progressieve ideeën van Dr. S. van Mesdag hebben het fundament gelegd voor 
de huidige Kliniek, waar de geschiedenis qua behandeling van de TBS-gestelden 
eigenlijk pas in 1952 begon. Zijn op de individuele gedetineerde gerichte humaan 
gedachtengoed en dat van enkele andere verlichte tijdgenoten hebben bijgedragen 
aan de naoorlogse humanisering binnen de strafrechtketen. De samenwerking 
tussen de Rijksuniversiteit in Groningen en de Dr. S. van Mesdagkliniek bestaat, 
weliswaar wisselend qua intensiteit, tot op de dag van vandaag nog steeds. Deze 
samenwerking beperkt zich niet alleen tot de studierichtingen rechten, psychologie, 
criminologie, sociologie en geneeskunde, maar ook tandheelkunde en bedrijfskunde.

Alexander (25)
“Wat een bijzondere man was die Groningse arts. Hij was zijn tijd inderdaad ver 
vooruit. Maar bestond de TBS-maatregel voor de oorlog al?”

“Nee, die kwam pas veel later. Ik zal je kort de geschiedenis van de TBS-maatregel 
uitleggen. Deze organisatie is niet alleen gevormd door haar rijke historie, maar ook 
door haar doelstelling, zijnde uitvoering geven aan de TBS-maatregel. Deze maatregel 
komt namelijk pas na de Tweede Wereldoorlog tot stand. Dan doen de begrippen 
humanisering en resocialisatie ook formeel hun intrede.” 
Ik stel voor om richting de vakbibliotheek te lopen en onderweg een toilet op te 
zoeken. De koffie en kilheid vragen om een sanitaire stop. De vakbibliotheek is 
bedoeld als studie- en uitleencentrum voor professionals in de organisatie. Er zijn 
op het moment dat we binnenkomen 2 patiënten aan het werk. Ze begroeten ons 
vriendelijk. Staand tussen de boekenrekken vervolg ik mijn verhaal. De patiënten 
luisteren aandachtig mee. 

“Als ik het dus goed begrijp is de TBS-maatregel vrij uniek”, vraagt Alexander met een 
bevestigende ondertoon. Een van de patiënten, die werkzaam is in de bibliotheek, 
onderbreekt het gesprek. 

“De directeur kan u wel mooie verhaaltjes vertellen, maar je zit toch gewoon binnen. 
Het voelt als straf en het is een straf. Ik heb me er maar bij neergelegd. Ze zeggen 
dat ik uitbehandeld ben. Ik hoor bij een long-stay groep. Ze zeggen dat ik altijd wel 
gevaarlijk zal blijven. Als er iets unieks aan de TBS is, is dat het wel. Een of andere 
psychiater beweert dat ik niet meer te behandelen ben.”
Alexander kijkt mij verwachtingsvol aan. Ik zie het vraagteken in zijn gezicht, wat 
gaat hij hierop antwoorden?
Ik richt me tot de patiënten. ”Marius (niet zijn echte naam), we hebben het hier al 
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vaker over gehad. Ik vind het lastig om met anderen erbij hier weer op in te gaan.” 
“U hoeft er ook niet op in te gaan hoor. U hebt de vorige keer goed naar me geluisterd. 
U kunt er als directeur ook niets aan doen als de psychiater dit zo stelt, dat is me wel 
duidelijk.” 

“Is dat ook een dokter?”, vraagt de andere patiënt belangstellend, wijzend op Alexander.
“Sorry, ik zal me even voorstellen”, excuseert Alexander zich. “Alexander”, en schudt ze 
beiden de hand. De atmosfeer ontspant zich door dit gebaar. Alexander en de twee 
patiënten babbelen nog even door over boeken lenen en hoe de computer werkt om 
iets op te zoeken. 
We lopen vervolgens de vakbibliotheek uit richting de werkkamer van Alexander. 

“Zoals je in deze gangen kunt zien willen we afscheid nemen van de bajessfeer en 
proberen we meer de uitstraling van een ziekenhuis te geven”, leg ik wijzend op 
verschillende nieuwe meubels en kunstprojecten uit.

5.4 De geschiedenis van het Forensisch Psychiatrisch Ziekenhuis
We komen in het dagelijks taalgebruik allerlei woorden en uitdrukkingen tegen die 
al meer dan een eeuw specifiek voor deze locatie gelden. De betekenis van deze 
woorden wordt in het bijzonder door medewerkers die al wat langer in de Dr. S. 
van Mesdagkliniek werken als vanzelfsprekend gehanteerd. Buiten wandelen met 
patiënten heet ‘luchten’, gebouwdelen heten ‘noord-’ en ‘zuidvleugels’, een kruispunt 
van gangen ‘het zwarte vlak’, kamers van de patiënten heten nog steeds ‘cellen’ en 
de voordeur heet nog steeds ‘de poort’. De begrippen verwijzen naar een periode 
van meer dan een halve eeuw geleden toen het gebouw dienst deed als gevangenis. 
Nieuwe medewerkers moeten vaak erg wennen aan de taal en betekenis van deze 
begrippen, die veelal haar oorsprong in de gevangenisperiode hebben.

Op 27 juni 1952 kreeg de Groningse Rijksinrichting, naast de status van 
gevangenis ook de status van noodasiel voor psychopaten. De status van 
noodasiel betekende dat de inrichting naast gevangenen ook ter beschikking 
gestelden opnam. In de naoorlogse periode was er een nijpend tekort aan 
capaciteit voor ter beschikking gestelden ontstaan. De Rijkskliniek Veldzicht te 
Avereest in Overijssel was overvol en de particuliere (psychiatrische) instellingen 
wilden vooral minder agressieve en gemotiveerde ter beschikking gestelden. 

In de categorie agressieve en relatief permanent gevaarlijke ter beschikking 
gestelden was landelijk gezien de nood het hoogst. De inrichting in Groningen 
moest voor deze allermoeilijkste en zwaarste groep een oplossing bieden. 
Gedurende 10 jaar (1952–1962) verbleven “gewone” gevangenen en ter beschikking 
gestelden in dezelfde gebouwen en cellengangen door elkaar. Alleen door de kleur 
van een kaart op de deur van de cel kon het verschil tussen de beide groepen 
worden gezien. Dit leverde onderlinge spanningen en vetes op. De gevangenen 
gingen er prat op dat zij geen terbeschikkingstelling hadden en dus, in tegenstelling 
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tot de anderen, ‘normaal’ waren. De ter beschikking gestelden stelden daar 
tegenover, dat ze werden behandeld en vooruitzicht hadden op proefverlof. Aan 
deze gecombineerde functie en gemengde huisvesting kwam in 1962 een einde.

De inrichting werd in 1962 aangewezen als ‘Rijksasiel voor psychopaten’ en kreeg 
de naam van haar belangrijkste inhoudelijke inspirator, de bewogen mens, arts en 
wetenschapper, Dr. S. van Mesdag. De naam van de organisatie is in de loop der 
tijd nog iets gewijzigd. Opeenvolgend werd de naam veranderd van Rijksasiel Dr. 
S. van Mesdag naar Dr. S. van Mesdaginrichting en daarna naar de huidige naam, 
het Forensisch Psychiatrische Ziekenhuis, Dr. S. van Mesdagkliniek. De Kliniek is 
officieel aangewezen als ziekenhuis en heeft deze erkenning gekregen op grond 
van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) voor 
poliklinische dagbehandeling (Staatscourant, 2003).

Met de definitieve bestemming tot rijksasiel voor psychopaten brak er een 
moeilijke overgangsperiode aan. De spanningen tussen de bewoners onderling 
en ook jegens het personeel liepen soms hoog op. Het besef dat de bewoner 
als patiënt werd beschouwd riep weerstanden en heftige reacties bij hen op. 
De opnameduur was immers niet meer gelimiteerd, maar direct verbonden 
aan de vorderingen die de patiënt in het kader van zijn behandeling maakte 
en beoordeling van de behandelaars daarop. Naast de toename van het aantal 
behandelaars werd er steeds meer groepsgewijs gewerkt. Niet alleen moesten 
de bewoners erg wennen, ook het gevangenispersoneel moest een cultuuromslag 
maken. Na een periode van overzichtelijkheid, orde en tucht werd een nieuwe 
dimensie geïntroduceerd, de interactie: het behandelcontact. De behandeling 
verliep voornamelijk via interacties tussen de bewoners en het personeel. De 
interacties tussen personeel en bewoners werden als therapeutisch (helend) 
gezien en leverde tevens observaties over de vorderingen en het delictgevaar op. 

Het personeel dat gewend was aan het traditionele bewaarderswerk kon niet 
uit de voeten met het “therapeutische spel” binnen de behandelrelatie met de 
bewoner. Deze onzekerheden en spanningen leidden in 1963 tot uitbarstingen 
waarbij personeel werd mishandeld en gegijzeld. In het jaar daarop braken 
opnieuw opstanden uit waarbij personeel in de cellen werd ingesloten en 
gegijzeld. De uitbarstingen leidden tot de overplaatsing van enkele oproerkraaiers 
en een gebouwkundige aanpassing.

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd het psychoanalytische model ingevoerd. 
Deze nieuwe werkwijze leverde belangstelling uit binnen- en buitenland op. 
De Dr. S. van Mesdagkliniek kreeg opnieuw, in navolging van haar voormalig 
geneesheer, de reputatie vooraanstaand en innovatief te zijn en een professionele 
behandeling voor TBS gestelden te bieden.
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Er kwam in gebouwkundig opzicht meer differentiatie voor de verschillende 
doelgroepen. Er werden twee gesloten afdelingen gerealiseerd met een extra 
hoog beveiligingsniveau en in 1971 werden er arbeidstherapiezalen opgeleverd. 
Een nieuw voorgebouw voor de administratie en directie, sportzaal, bibliotheek, 
recreatieruimten en therapie- en lesruimten volgden daarop. In 1976 werd de 
oude poort gesloten en werd de hoofdingang van het gebouw verplaatst naar de 
zuidzijde van het gebouw. Tenslotte werd in 1995 de nieuwbouw opgeleverd in 
verband met een omvangrijke capaciteitsuitbreiding. Nu was de capaciteit twee 
keer zo groot als voorheen. Vervolgens werd het oude Rijksmonument opgeknapt 
en opnieuw ingericht voor een verdere uitbreiding van 164 naar 181 plaatsen 
in de periode 1997–1998. Deze steeds groeiende en forse capaciteitsuitbreiding 
bleef niet zonder gevolgen. 

Alexander (26)
We dwalen door verschillende gangen en ik vertel onderweg wat de functies van 
de ruimtes zijn. Op een plein op het kruispunt tussen oud- en nieuwbouw staan we 
even stil. De winkel op het plein is open. 
“Ik zie dat er flink boodschappen wordt gedaan,” zegt Alexander verwijzend naar 
een patiënt die met een grote tas vol spullen de winkel uit komt lopen. 
“Klopt”, zeg ik kort. “Het verhaal van deze winkel is eigenlijk ook weer zo’n 
voorbeeld van hoe humanisering werkt. Ik zal het in het kort vertellen. Gedurende 
het humaniseringsproces kwam de weerstand niet alleen vanuit de beveiliging, 
maar ook vanuit andere organisatieonderdelen. De Patiëntenraad had voorgesteld 
om een eigen winkel op te zetten. De SRV-man zou oude rommel verkopen, was 
veel te duur en klantonvriendelijk. Toen ik dit plan in de organisatie introduceerde 
was er van verschillende zijden weerstand. Allereerst financieel, want wie nam de 
verantwoordelijkheid voor eventuele kastekorten? Ten tweede over BTW-kwesties 
en de (verboden) wederverkoop van spullen uit supermarkten. Ten derde over 
koeling, hygiëne en verantwoordelijkheden. Zo waren er allerlei, deels terechte, 
obstakels die genomen moesten worden. Nadat ik vanuit de directie de volle 
verantwoordelijkheid op me genomen had, ging iedereen gerust aan de slag. Ik heb 
een stuk geschreven over de opzet van de winkel en zelfs een memo getekend dat 
ik de verantwoordelijkheid zou nemen. De winkel werd door de medewerkers van de 
dagbesteding verder opgezet, de kassa, de rekken en de koeling werden geïnstalleerd. 
Na enkele maanden werd er een winkel geopend. De patiënten waren er trots op 
en stonden met een brede glimlach achter de kassa. Verschillende patiënten hebben 
werkervaring opgedaan in deze winkel. Ze beheerden onder begeleiding zelf de 
voorraad en kas. Er was wel eens wat kastekort en soms verdween er een pak 
koek. Op jaarbasis ging het om enkele tientjes. Toen ik dit aan een leverancier van 
ons vertelde grapte hij dat we het met onze TBS-patiënten beter doen dan in een 
gewone winkel. De tekorten en gestolen waren (ook door personeel) lopen soms op 
tot 7% van de jaaromzet, zo stelde hij. 
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Al deze voorbeelden hebben een ding gemeen. De patiënten werden vanuit een 
vertrouwen benaderd en werden respectvol tegemoet getreden. Vanuit de oude 
angstcultuur waren sommige medewerkers niet gewend om op een dergelijke manier 
met patiënten om te gaan. Deze band met patiënten voelde voor mij persoonlijk als 
veilig en goed. De keerzijde van het vertrouwen was dat ze mij ook allerlei zaken 
toevertrouwden. Ze vertelden geregeld hun persoonlijke zorgen of verdriet. En als er 
(hard-)drugs of drank in de Kliniek was vertelden sommige patiënten me dat ook. 
Ze hadden hier zelf ook belang bij, maar wilden op die manier ook bijdragen aan 
een goede sfeer in de Kliniek. Veiligheid komt vanuit het contact met de patiënten, 
was een veelgebruikte uitspraak. Terwijl mijn collega, de Directeur Behandelzaken, 
zich voornamelijk op de behandeling zelf richtte, heb ik mij over de breedte 
van de organisatie bezig kunnen houden met op humane waarden gebaseerde 
bevorderende activiteiten en projecten, zoals deze winkel.” 
Alexander luistert aandachtig. Onderweg groeten we al pratend medewerkers, 
bezoekers en patiënten. Soms schiet een patiënt ons aan en maakt even een kort 
praatje. Ik maak van de gelegenheid gebruik om Alexander even aan de patiënt voor 
te stellen. 

Al pratend zijn we doorgelopen en weer op de terugweg richting het kantoor van 
Alexander gegaan. We zijn aangekomen in zijn werkkamer. Deze is eenvoudig 
ingericht met een bureau, tafel, stoelen en een archiefkast. 

“Het ziet er netjes uit”, mompelt Alexander. Hij gaat voor het getraliede raam staan. 
Hij voelde de spanning in de laatste zin goed aan. “…niet zonder gevolgen”, 
herhaalt hij langzaam. Deze herhaling vat ik op als een uitnodiging om door 
te gaan met mijn verhaal. 
Ik begin vervolgens met enige schroom de crisis in hoofdlijnen te schetsen. Vreemd 
om bij mezelf te merken dat ik me ook wel een beetje schaam voor negatieve 
elementen uit het verleden. Ik probeer het verhaal chronologisch op te bouwen, wat 
me overigens maar gedeeltelijk lukt, daarbij gebruik makend van de theorieën van 
Goffman. We gaan in zijn kantoor zitten. Alexander luistert geboeid. 
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De crisisperiode 1997–1999 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de crisisperiode in de Dr. S. van 
Mesdagkliniek (1997–1999) gegeven. In het volgende hoofdstuk komt de periode 
van de reorganisatie (2000–2002) aan de orde. De beschrijving en analyse van 
de crisisperiode is geënt op het werk van Goffman, The Presentation of Self in 
Everyday Life (Goffman, 1959). Als aanvullende referentie verwijs ik naar literatuur 
uit de hoek van theaterwetenschappen (Twijnstra, 2001, 2002). 

Vanuit Goffmans benadering beschouwen we de bovengenoemde perioden als 
de bedrijven van een toneelstuk. Het eerste bedrijf betreft de crisisperiode en 
het tweede bedrijf gaat over een periode van verandering en opbouw. Goffmans 
theorie van de dramaturgische voorstelling van sociale instituties wordt in twee 
tijdsperioden en op twee manieren aangewend. 
Allereerst als ordeningsmodel. In een theater kennen we drie gebieden: het 
publieke domein, het podium en het domein achter de coulissen. Daarnaast zijn er 
rollen, teksten en is er een decor aanwezig. Dit zijn allemaal elementen die terug te 
vinden zijn in het managementspel van een organisatie. 
Ten tweede wordt de ethische dimensie van Goffmans theorie hier aangewend. 
Goffman stelt dat in een goede dramaturgische voorstelling alles ‘klopt’. In essentie 
gaat het bij een goed lopende dramaturgische voorstelling om de geloofwaardigheid 
(Goffman, 1959: 233). Hierbij speelt de congruentie in de voorstelling als geheel, het 
geloof in de eigen rol en als teamleden in elkaar, kloppende teksten en een passend 
decor een belangrijke rol. Het publiek moet kunnen geloven in de illusie die het 
team spelers via verschillende activiteiten en tekens over probeert te brengen. 
Deze congruentie steekt zeer nauw. De geloofwaardigheid wordt bij incongruentie, 
ondanks reddingspogingen van medespelers of zelfs uit het publiek om de 
voorstelling nog te redden, snel doorbroken. Als men niet meer in de eigen rol 
gelooft of in die van de medespelers, en daarbij zaken als de teksten en het decor 
niet meer met elkaar in overeenstemming zijn, ontstaat er een onwaarachtige 
situatie (Goffman, 1959: 219–235).

Als een stuk niet geloofwaardig gebracht wordt ontstaat er een vorm van 
vervreemding. De regisseur, het team van spelers en het publiek zullen zich steeds 
ongemakkelijker gaan voelen. Er kan zelfs een punt van een ingrijpende beslissing 
worden bereikt. Er kan dan een pauze worden ingelast of de voorstelling kan 
zelfs beëindigd worden. Het proces van onbedoelde vervreemding als gevolg van 
een slechte en niet geloofwaardige voorstelling kan niet lang standhouden. Dit 
proces van het zich niet meer kunnen herkennen in de voorstelling roept dan ook 
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allerlei kritische reacties op uit het publiek. Sommige medespelers, de souffleur of 
mensen uit het publiek doen nog een reddingspoging, maar anderen worden boos 
en beginnen met boegeroep hun ongenoegens te uiten. Anderen lopen zwijgend 
en teleurgesteld weg en weer anderen publiceren kritische recensies. 

Het is deze ethische dimensie, die van de geloofwaardigheid, die ons helpt 
de crisisperiode, de veranderingen en de nieuwe organisatie inhoudelijk te 
beschrijven. We zullen hierbij nagaan welke waarden er in de verschillende scènes 
in de crisisperiode en in de periode van veranderingen en de nieuwe organisatie 
een rol speelden. In deze perioden en in verschillende scènes kunnen we nagaan 
of er sprake is van een gezamenlijke tekst. We zijn dan vooral geïnteresseerd 
op welke wijze gedeelde waarden binnen de organisatiecultuur hierbij een 
rol speelden. Als er sprake is van een gedeeld waardenstelsel kunnen we ons 
vervolgens afvragen welke richting dit uitgaat. Hierbij zullen we thema’s als 
behandeling versus beheersing en respect versus vernedering in het perspectief 
van de humane horizon nader onderzoeken. 

De dramaturgische voorstelling geeft ons de mogelijkheden om de verschillende 
periodes en scènes niet alleen beschrijvend of technisch te benaderen, maar 
geeft ook ruimte om de sfeer, gevoelens en gedachten van de betrokkene te 
beschrijven. Een dramaturgische voorstelling is als het goed is een totale beleving. 
De voorstelling is vaak een complex interactief gebeuren, het doet een appél op 
verschillende zintuigen, op ons verstand en onze emoties. 

Iedere voorstelling kent vaak één middelpunt van visuele aandacht van de 
zijde van de spelers en het publiek. Het functioneren van de directie was in de 
crisisperiode hét centrale onderwerp van discussie. De manier waarop zij haar 
rol probeerde te spelen wordt dan ook in dit hoofdstuk onder de loep gelegd. 
Voorstellingen kennen echter ook een aantal concentraties van andere belangrijke 
interacties die zich tegen een bepaalde achtergrond afspelen. Hierdoor wordt 
het stuk als geheel gedragen. We zullen dus ook stilstaan bij verschillende scènes 
die zich rondom de directie afspeelden. Deze worden ook wel cruciale scènes of 
actie-eenheden genoemd (Twijnstra, 2002: 55). De focus op de interactie tussen 
alleen directieleden zou een te beperkte weergave van de situatie opleveren. 
Door de rol van de directie in de context van de organisatie te plaatsen en 
verschillende interacties als scènes te beschrijven wordt een breder inzicht 
verkregen. Het doel hiervan is om zicht te krijgen op het ‘managementspel’ binnen 
de context van de organisatie ten tijde van de crisisperiode 1997–1999. 

Ik heb als directielid beide perioden, de crisis (1997–1999) en de reorganisatie 
(2000–2002), van dichtbij meegemaakt en kan die dus van binnenuit beschrijven. 
In de verschillende scènes komt een aantal actoren aan bod, zoals de 
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directieleden zelf, de Ondernemingsraad, de Rijksrecherche, de Inspectie voor 
Volksgezondheid, de media, het Ministerie van Justitie en de politiek. Hierbij 
hanteren we verschillende perspectieven en bronnenmateriaal. We maken hierbij 
vaak gebruik van eigen observaties uit deze periode, aangevuld met geschreven 
— algemeen verspreide — bronnen zoals memo’s, beleidsstukken, jaarverslagen 
en informatie uit een aantal gesprekken. We hebben in de periode oktober en 
november 2003 een aantal gesprekken gevoerd met onder andere een lid van 
de Ondernemingsraad, een afdelingshoofd, een coördinerend hoofdbehandelaar 
(psychiater) en een voormalig ambtenaar van het Ministerie van Justitie. Alle 
betrokkenen hebben deze crisisperiode van dichtbij meegemaakt. 

Alexander (27)
Alexander heeft duidelijk een binnenpretje. “Als het leven binnen een instelling een 
soort toneelstuk is ben ik daar vanaf vandaag ook in terechtgekomen. Of sterker nog, 
het toneelstuk is vanmorgen, met onze kennismaking, begonnen. Ook wij doen nu 
ons best onszelf aan elkaar te presenteren en een bepaalde indruk over te brengen. 
Daarbij luisteren we naar elkaar en letten we ook op allerlei andere signalen. 
Goffman noemt dit tekengevende activiteiten, is het niet? Nou ja, jij ziet er wel als een 
echte directeur uit met je das en je pak.” 
Alexander overvalt me enigszins met zijn directe manier van vertalen van Goffmans 
werk naar ons gesprek. Vanuit een reflex reageer ik snel. “Je hebt gelijk, ook dit is een 
spel, ons spel. Deze inwerkdag is immers ook een periode van aftasten. Je zou dit 
onze openingsscène kunnen noemen”. 
Alexander kijkt bedenkelijk. “Maar een drama of toneelstuk is een andere manier 
om iets uit te beelden dan door jouw vorm van een wetenschappelijke en evaluatieve 
tekst. Hoe heb je dat opgelost?” 

“Methodologisch gezien stelt het dramaturgisch concept van Goffman mij inderdaad 
voor een lastig, maar niet onoverkomelijk probleem. In een toneelstuk kunnen 
namelijk verschillende spelers en dus ook allerlei gebeurtenissen tegelijk plaatsvinden. 
De scènes, waarin vaak meerdere dingen tegelijk gebeuren, volgen elkaar op en 
vormen samen het uiteindelijke verhaal. Een geschreven tekst daarentegen – zoals 
deze – is lineair en wordt woord voor woord geschreven en gelezen. Ik kan door 
middel van deze tekst dan ook maar één ding tegelijk zeggen. Ik heb vanwege 
de overzichtelijkheid gekozen voor het perspectief vanuit de hoofdrollen van de 
directie en enkele cruciale gebeurtenissen. Enkele cruciale scènes worden hieronder 
weergegeven. Ik volg de hoofdrolspelers door de tijd heen. Andere eveneens 
belangrijke gebeurtenissen moet ik soms even terug in de tijd weer oppakken. Zoals 
de lezer zal merken lopen tijd en volgorde daardoor soms iets door elkaar heen. 
Maar de hoofdlijn blijft een chronologische volgorde van de gebeurtenissen.”
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Waarom Goffman?
We kunnen voor de beschrijvingen van de crisisperiode en de ontwikkelingen 
daarna verschillende theorieën toepassen. We zouden de crisis in de organisatie 
kunnen beschrijven aan de hand van dilemma’s, tegengestelde belangen en 
conflicten (Morril:1995). We zouden ons ook kunnen richten op het gedrag van 
individuen en groepen. We zouden bijvoorbeeld het gedrag van het management 
onder de loep kunnen nemen en daarnaast het gedrag van groepen medewerkers, 
zoals de beveiliging en de psychiaters kunnen onderzoeken (Robbins: 2002). 
We zouden ons ook aan de hand van recent onderzoek en publicaties van 
management goeroes, zoals Collins en Kotter kunnen richten op de effecten 
van bepaalde management stijlen (Collins:2001, Kotter:1996). We hebben echter 
gekozen voor Goffman zijn theorie, waarin gesteld wordt dat het leven in 
een sociale instelling vergelijkbaar zou kunnen zijn met een dramaturgische 
voorstelling (Goffman:1959). Hiervoor hebben we een aantal argumenten.

Allereerst werd de crisis en het gedrag van het management, in de periode
1997-1999 door een deel van de medewerkers én patiënten als een theater 
voorstelling ervaren. Geregeld werd de beeldspraak van ‘wat een klucht!’ of ‘wat 
een theater!’ door medewerkers, maar ook door patiënten in de wandelgangen 
gebruikt. Ten tweede werd de manier waarop het gebouw was opgedeeld met de 
verschillende functies en rollen daarbinnen als een soort theater ervaren. In het 
‘voorgebouw’ was de directie, ver weg en op afstand, uit het zicht van het publiek 
bezig beleid te maken. Geregeld werd het publiek geïnformeerd over nieuw 
beleid (via interne memo’s) of werden er bijeenkomsten georganiseerd (in het 
bedrijfsrestaurant) waar de directieleden een toelichting gaven op de crisissituatie 
of de veranderingen in de organisatie. Het andere deel van de organisatie werd 
simpelweg ‘de werkvloer’ genoemd. In de Dr. S. van Mesdagkliniek was er dus 
sprake van een driedeling in de organisatie. Een plaats waar het uitvoerende 
werk plaats vond, een ‘podium’ waar belangrijke functionarissen optraden en een 
verborgen deel, ver weg in het voorgebouw, waar het beleid werd gemaakt. Achter 
deze coulissen werden de teksten en rollen uitgedacht die later aan het publiek 
getoond werden. Het voorgebouw waar de directie kantoor hield, kreeg in de 
crisisperiode een zeer negatieve klank. Ten derde sluit de theorie van Goffman goed 
aan bij wat we met dit onderzoek beogen. We kunnen hiermee de crisisperiode 
en de periode daarna vanuit verschillende perspectieven beschrijven, waarbij er 
ruimte is voor de reflectie op de eigen ervaringen en de rol van de onderzoeker 
als directeur. Tevens biedt de theorie ook een aantal aanknopingspunten om de 
crisissituatie en de periode van positieve ontwikkelingen nader te verklaren.

Hieronder zullen we het theoretische model van Goffman nader toelichten en 
vervolgens nagaan welke voorstelling de directie ten tijde van de crisisperiode 
voor ogen had.
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6.1 Een drama volgens Goffman
Een crisis is een drama op zich. Wat is een crisis? Het woord ‘crisis’ is afgeleid 
van het Griekse woord ‘krinein’, wat oorspronkelijk ‘scheiding maken’ betekent, in 
overdrachtelijke zin ‘oordelen, beslissen’. Een crisis kent vaak meerdere oorzaken 
maar ontstaat geregeld in een bestuurlijke impasse van besluiteloosheid en een 
gebrek aan duidelijk leiderschap. Iedereen wacht op elkaar en niemand neemt 
het voortouw. In een dergelijke ‘kritieke’ situatie moet er snel geacteerd worden 
om erger te voorkomen. De Dr. S. van Mesdagkliniek leek in de crisisperiode op 
een stuurloos schip, waarbij allerlei stuurlui om de beurt voor kapitein speelden, 
zoals we nog zullen gaan zien. Het begrip crisis wordt in ons dagelijks taalgebruik 
aangewend voor het aanduiden van een zeer bedenkelijke situatie of compleet uit 
de hand gelopen proces. Ook wordt het wel gebruikt in termen van een keerpunt 
of moment van verandering (Het Groene Woordenboek, 2002: 133). Terugkijkend op 
deze periode zijn we van mening dat beide definities toepasselijk zijn. De situatie 
was compleet uit de hand gelopen, de organisatie was nauwelijks nog te besturen. 
Tegelijk vormde dit de aanleiding tot een belangrijk keerpunt in de richting 
van een positieve ontwikkeling. Zonder deze crisis had er waarschijnlijk geen 
omvangrijke reorganisatie plaatsgevonden. 

Voordat we nader op de crisis zelf ingaan, zullen we hier eerst stilstaan bij de 
hoofdlijnen van het dramaturgische concept van Goffman. Als de interacties in een 
organisatie te beschrijven zijn aan de hand van een theatervoorstelling kunnen 
we niet alleen iets zeggen over de kwaliteit van het toneelstuk maar ook iets 
over genre. Stukken kunnen een vrolijke noot (komedie), maar ook een droevig 
karakter (treurspel) of surrealistische tendens hebben (Twijnstra, 2001: 172–183). 
Het toneelstuk in de crisisperiode had niet alleen een droevig thema, maar werd, 
zoals we nog zullen zien, ook slecht gespeeld. De spelers vielen geregeld uit hun 
rol, speelden onhandig in op de rol van andere spelers en hadden de reacties van 
het publiek onderschat. Ondanks dat er in wisselende coalities veelvuldig zaken 
achter de coulissen besproken werden om het stuk te redden, kreeg het geheel 
een zware onvoldoende in de recensies van zowel de Rijksrecherche (1999), de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (1999) als in de media. De kwaliteit van het 
toneelstuk was ver onder de maat en het genre was allesbehalve opwekkend. Aan 
de hand van een samenvatting van het idee van de theatervoorstelling wordt hier 
Goffmans theorie verder geïntroduceerd 

In een sociale instelling is er, los van de kwaliteit en het genre, volgens Goffman 
altijd sprake van een soort toneelstuk. Met de term sociale instelling bedoelt 
Goffman een plaats omgeven door een barrière die de waarneming belemmert, 
een plaats waarbinnen met een vaste regelmaat een bepaalde soort activiteiten 
plaatsvindt (Goffman, 1959: 8). Het toneelstuk bestaat uit allerlei technieken voor 
het reguleren van de indruk die men op anderen wil maken (Goffman, 1959: 10).
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Iedere speler probeert op zijn wijze een presentatie te geven waarin hij zijn 
persoonlijkheid manifesteert en een bepaalde indruk op anderen probeert 
te maken. De uitdrukkingsmogelijkheid van individuen kent twee niveaus. 
Het eerste betreft communicatie die de bedoeling heeft uitsluitend, zonder 
terughoudendheid, informatie over te brengen, zoals verbale communicatie of 
andere concrete vormen of symbolen. Toch kan ook versluierend taalgebruik 
worden toegepast om de ware achtergronden te verbergen en de situatie een 
ander gezicht te geven.

Het tweede niveau betreft communicatie via een heel scala aan handelingen die 
anderen kunnen beschouwen als symptomatisch voor de handelende persoon. 
Deze handelingen kunnen zowel direct als indirect zijn, zowel oprecht als 
misleidend. Beide niveaus van communicatie dienen elkaar in een goede voorstelling 
te versterken. Op het toneel wordt in ieder geval de verwachting gewekt, dat 
de handeling die verricht werd een andere intentie heeft dan het concreet 
overbrengen van de informatie. Dit kan onbewust, maar ook bewust plaatsvinden. 
In dit laatste geval spreken we van veinzen of zelfs bedrog (Goffman, 1959: 10). Bij 
het ontbreken van een goede regisseur en een adequate discipline ontstaat er al 
snel een soort anarchie, een chaos waarin het onderlinge verband tussen de rollen 
verdwijnt en de grenzen vervagen, niet alleen tussen de acteurs onderling, maar ook 
tussen het toneel en het publiek. Tenslotte weet in de verwarring niemand meer 
waarover het gaat en is de geloofwaardigheid verdwenen.

Binnen de muren van de sociale instelling vinden we een team van mensen die 
een voorstelling geven, mensen die in onderlinge samenwerking en een bepaalde 
definitie van de situatie presenteren aan het publiek (Goffman, 1959: 75). Met het 
‘team’ wordt de groep spelers in de voorstelling aangeduid. Het gebied van de 
voorstelling behelst niet alleen de ‘open ruimte’ tussen de voorstelling het publiek. 
Er is ook een gebied achter de coulissen, waar de voorstelling door leden van 
het team voorbereid wordt, en een façadegebied, waar de voorstelling zelf wordt 
gepresenteerd. De toegang tot deze gebieden wordt nauwlettend onder controle 
gehouden om te voorkomen dat het publiek zicht krijgt op wat er zich achter de 
coulissen afspeelt (Goffman, 1959: 125). Bij de leden van het team is een onderling 
vertrouwen nodig. Hierdoor ontstaat een zekere mate van solidariteit waardoor 
bepaalde geheimen, die bij openbaring de vertoning zouden bederven, door leden 
van het team bewaard worden (Goffman, 1959: 132). Om die reden behoort de 
communicatie die niet bij de rol past alleen bij afwezigheid van het publiek of 
achter de coulissen te plaats te vinden (Goffman, 1959: 157). Gezamenlijk moet 
de geloofwaardigheid in het theater in stand worden gehouden, dat is immers het 
doel van het spel en dat is ook wat het publiek verwacht. 
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Het komt echter voor dat er discrepante rollen tot ontwikkeling komen. 
Bepaalde personen die ogenschijnlijk medespelers zijn, leden uit het publiek 
of buitenstaanders komen heimelijk in het bezit van vertrouwelijke informatie 
over de voorstelling. Ook komt het voor dat die leden uit het publiek of 
buitenstaanders een relatie met de teamleden krijgen en daardoor beschikken 
over allerlei gevoelige achtergrondinformatie, waardoor de opvoering van de 
vertoning nog problematischer wordt (Goffman, 1959: 193). Het in het bezit 
hebben van informatie buiten de groep spelers om betekent dat onverwacht 
‘nieuwe spelers’ het podium kunnen betreden. Soms wordt de voorstelling 
simpelweg ook verstoord door ongepaste teksten of gebaren van een van 
de spelers die tijdelijk uit zijn rol schiet. Dit is bijvoorbeeld het geval als een 
medespeler geheimen van achter de coulissen publiek maakt (Goffman, 1959: 136). 

In eerste instantie worden kleine onvolkomenheden in een voorstelling 
‘vergeven’ door het publiek. Nemen de fouten toe, dan zullen er ingrepen 
moeten plaatsvinden om het stuk alsnog te redden. Hierbij zien we soms dat 
de medespelers, maar ook het publiek en de buitenstaanders, pogingen doen en 
technieken aanwenden om de voorstelling te redden. Dit gebeurt door verstoring 
te voorkomen of de eenmaal opgetreden verstoring alsnog te corrigeren of 
anderen in de gelegenheid te stellen dit te doen (Goffman, 1959: 192). Om er zeker 
van te zijn dat de teamleden deze corrigerende strategieën hanteren zullen er in 
de regel leden uitgezocht worden die loyaal, gedisciplineerd en omzichtig zijn en zal 
een publiek uitgenodigd worden dat tactvol en begripvol is (Goffman, 1959: 220).

De hierboven geschetste kenmerken en elementen vormen het kader van 
Goffmans theorie voor interacties binnen sociale instellingen. Hij presenteert 
hier een formeel en abstract kader dat in allerlei situaties binnen instellingen 
kan worden toegepast. Het is mijn inziens echter meer dan een soort statische 
rubricering van rollen, interacties en gebieden. Dit kader definieert een dynamisch 
proces dat op gang gebracht wordt door de drijfveer om de eenmaal op anderen 
overgebrachte definitie in stand te blijven houden. We zullen dit model als 
ordeningsprincipe van theatervoorstelling gaan toepassen en refereren aan zijn 
ethische dimensie in termen van geloofwaardigheid. 

Alexander (28)
“Ik begrijp hieruit, dat de vraag ‘hoe kom ik over’ erg centraal staat in jouw aanpak. 
De vorm lijkt wel belangrijker dan de inhoud. Hoe zie jij dat?”

“Ik heb gemerkt, dat vorm en inhoud elkaar wederzijds beïnvloeden” antwoord ik.
“We zien dat vooral in de reclamewereld heel veel aandacht geschonken wordt aan 
de verpakking. Als iets er leuk en aantrekkelijk uitziet verkoopt dat beter dan een 
product dat misschien een betere kwaliteit biedt maar uiterlijk niet aanspreekt.”

“Ja, dat is zo”, bevestigt Alexander. “Dus de wijze waarop de spelers het spel spelen is 
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bepalend voor de geloofwaardigheid van het stuk?”
Ik denk na en zoek naar woorden. “Ik denk, dat in de geloofwaardigheid de 
uitstraling een belangrijke rol speelt, het is de toon die de muziek maakt. Het 
gaat om het geloof in de eigen rol en dat van de medespelers. Dit geloof kun je 
niet forceren, het komt van binnenuit. Zaken als je gemoedstoestand, het geloof in 
eigen kunnen en dat van anderen spelen hierbij een rol. Je kunt een goed scenario 
verknallen door een ongeloofwaardige presentatie. Acteurs die niet in hun eigen rol 
geloven kunnen een goed stuk dus volledig stuk spelen…”

“Ja, dat is heel duidelijk, ga door, ik luister!”

6.2 De voorstelling in 1997–1999
Tijdens de crisisperiode in 1997 presenteerde de directie de volgende activiteiten 
en beleidsdoelen van de organisatie:

Ondanks alle perikelen heeft de directie een aantal doelstellingen gerealiseerd 
en zal de komende periode een aantal voornemens uitvoeren waaronder 
het afronden van een reorganisatie (Jaarverslag, 1997: 1–5). De Dr. S. van 
Mesdagkliniek is een professionele organisatie op het gebied van beveiliging en 
zorg (Jaarverslag, 1997: 6). 

 
Hiermee zijn de contouren van de managementrol door de directie zelf 
aangegeven. Het toneelstuk dat managers in de regel dienen te spelen is dat 
ze de boel onder controle hebben. Een organisatie van de overheid moet zich 
extern presenteren als een degelijk en betrouwbaar bedrijf. De medewerkers, de 
klanten en de burgers willen zekerheid. De politiek wil uiteraard dat organisaties 
uitvoering geven aan het gestelde beleid en bijbehorende wetten. De zekerheid 
van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de organisatie worden door het publiek, 
media en politiek afgemeten aan de prestaties van de directie. 

Naast de voorgeschreven rol van de manager bij de overheid wordt er ook 
een beroep gedaan op zijn improvisatievermogen. Er is geen toneelstuk precies 
hetzelfde. Sommige toneelstukken bestaan zelfs voor een groot deel uit 
improvisatie. De manager moet snel kunnen inspelen op actuele zaken, zoals een 
incident in zijn organisatie. Hij moet immers voorkomen dat zaken uit de hand 
lopen zodat de illusie van controle en beheersbaarheid in stand blijft. 

Straathof en van Dijk geven in hun boek over cultuurveranderingen een actueel 
overzicht van opvallende organisatieveranderingen binnen de overheid (Straathof 
et al., 2003). De rol van de managers wordt hierbij als volgt gedefinieerd: 
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‘Een goede manager stuurt een organisatie vanuit strategie, structuur en 
cultuur aan. Deze drie samenhangende gebieden verdienen voldoende 
aandacht zonder dat er een van gaat overheersen. Een organisatie heeft 
richting nodig (strategie) en behoefte aan duidelijkheid (structuur) en 
gemeenschappelijke denkbeelden (cultuur)’ (Straathof, 2003: 43–46). 

Anderen schetsen de managementrol niet vanuit de managementopgave zelf maar 
plaatsen hem binnen de ‘tijdgeest’. Verbrugge definieert in zijn boek ‘Cultuur op de 
drift’ de huidige managementrol op kritische wijze als volgt:

‘De manager is een bureaucratische individualist wiens functioneren 
voornamelijk bestaat uit het controleren van gedrag en onderdrukken van 
conflicten’ (Verbrugge, 2004: 54).

In deze beschrijvingen en definities van de manager en managementopgave komen 
begrippen als sturen, controle en macht steeds terug. Zoals we nog zullen zien 
wordt het voor de directie onmogelijk om de illusie van sturing, controle en 
macht in stand te houden. Ondanks allerlei reddende acties van vaste en tijdelijk 
ingehuurde medespelers viel voor de directie het doek. Maar zo ver zijn we nu 
nog niet. Na deze inleiding op de crisisperiode en het werk van Goffman zullen 
we hier het eerste bedrijf nader gaan aanschouwen. 

Het licht gaat uit en doek gaat open….

6.3 De openingsscène: De ontvluchting
Bij een toneelstuk is de openingsscène van groot belang. Als het doek opengaat 
en het publiek in de wereld van licht, entourage, opzichtige kleding en schmink 
binnen wordt geleid begint het spel. De stemmen van het publiek zwijgen, er 
wordt geluisterd en vooral gekeken. De spelers betreden het podium en beginnen 
in het samenspel ieder aan hun eigen rol. Hierbij is de overtuiging van de spelers 
zelf een belangrijke factor. De spelers moeten geloof hebben in de figuur die ze 
spelen en dit ook uitstralen. Een krachtige openingsscène ‘vangt’ de aandacht 
van het publiek. De spelers moeten geloven in hun presentatie en zich bewust 
zijn van de indrukken die zij het publiek willen geven (Goffman, 1959: 23). Aan de 
ene kant zien we iemand die, overtuigd van zijn rol, probeert een voorstelling te 
geven, en aan de andere kant het publiek dat, als het evenzeer overtuigd is van het 
werkelijkheidsgehalte, geen twijfels zal hebben over het vertoonde. Het geloof in 
de eigen rol en presentatie moet het publiek overtuigen van het waarheidsgehalte. 
Een speler die begint te stotteren of zijn tekst kwijt is, valt door de mand. De 
geloofwaardigheid van het toneelstuk wordt dan snel verbroken. We zullen 
hieronder zien dat de geloofwaardigheid in de openingsscène vrij snel verdween.
Direct na een spraakmakende ontsnapping van twee TBS-patiënten uit het 
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gebouwkundig goed beveiligde complex in oktober 1997 barstte de bom. Het 
publiek deinsde achteruit. Het was zelden iemand gelukt om uit het bolwerk van 
de Dr. S. van Mesdagkliniek te ontsnappen. Binnen een mum van tijd begonnen 
er op allerlei niveaus alarmbellen te rinkelen. Zenuwachtig dribbelden er 
allerlei vreemde en onbekende spelers over het podium, die het publiek vanuit 
verschillende invalshoeken toespraken. Hierdoor ontstond er een chaotisch en 
onoverzichtelijk informatiespel dat voor het geshockeerde publiek niet meer te 
volgen was. De Ondernemingsraad, vakbonden, media en politiek deden ferme 
publiekelijke uitspraken over de Dr. S. van Mesdagkliniek en haar directie.

Nadat de beide voortvluchtige TBS-ers zich eerst uitgebreid in een restaurant 
in de stad aan hun vrijheidsmaal tegoed hadden gedaan, trokken ze zuidwaarts. 
Beiden werden binnen enkele weken weer ingesloten, waarop één van hen kort 
daarna suïcide pleegde. Ondanks het feit dat het gevaar was geweken, was deze 
ontsnapping de directe aanleiding voor medewerkers en patiënten om de gang 
van zaken in de organisatie publiekelijk aan de orde te stellen. 

Er kwamen meldingen van patiënten zelf(!) over grensoverschrijdend gedrag van 
medewerksters. Er zouden intieme relaties tussen medewerksters en patiënten zijn 
ontstaan en de grens tussen werk en privé zou door sommigen overschreden zijn. 
Er werden over deze situaties door een aantal patiënten brieven naar de Nationale 
Ombudsman Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en de Stichting Patiënt 
Vertrouwenspersoon geschreven (Ludwig en Blom, 2001: 203). Een journalist van de 
lokale krant, Het Dagblad van het Noorden, met Justitiezaken in zijn portefeuille, 
meldde dat er allerlei negatieve brieven van patiënten en medewerkers bij hem 
binnenstroomden. Tot overmaat van ramp vonden er in datzelfde jaar ook 3 
suïcides van patiënten plaats. Voor nader onderzoek naar de achtergrond van de 
suïcides werden drie onderzoekscommissies ingesteld en ook een aantal recidives 
werden in een landelijke commissie geëvalueerd. De ontsnapping werd eveneens 
door een zware commissie onderzocht (Jaarverslag, 1997: 1). De directie moest 
in deze periode vanuit een bijrol lijdzaam toezien hoe allerlei externe spelers het 
podium betraden, met ieder een eigen verontrustende tekst.

De organisatie kende in die tijd (1997–1999) drie bestuurslagen. De centrale 
directie bestond uit een Algemeen Directeur, Directeur Individuele Behandelzaken 
en een Directeur Algemene Zaken. Daaronder waren er drie managers, per divisie 
één divisiemanager en één hoofd behandelzaken. De centrale directie raakte als 
gevolg van deze gebeurtenissen volledig de regie kwijt, waardoor de divisieleiding 
een belangrijk deel van de algemene directievoering moest gaan doen. 
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Eind 1997 werd de eerste van drie directieleden, de Directeur Algemene Zaken, 
van het podium verwijderd en naar de ruimte achter de decors en kleedkamers 
verwezen. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de tekortkomingen in de 
beveiliging van het gebouw, waardoor de twee patiënten via een luchtweg en het 
dak konden ontsnappen. 

In het jaarverslag van 1997 wordt dit op een nette manier aan het publiek 
meegedeeld:

Er is tijdelijk een andere portefeuilleverdeling binnen de directie getroffen, die 
één van de directieleden volledig vrijstelt voor de ver- en nieuwbouw en de 
beveiligingstechnische activiteiten (Jaarverslag, 1997: 1). 

 Alexander (29)
“Kijk, dat bedoel ik nou met een cosmetische truc. Om een rampscenario te 
verbloemen maken ze gebruik van versluierend en eufemistisch taalgebruik!” 
Ik moet even lachen. “Ja, dat leren ze van de politici. Je kunt het ook diplomatie 
noemen. Het is de kunst om niet te liegen en toch de waarheid achter te houden. In 
een transparante organisatie zijn dit soort trucs niet meer nodig, hoewel taal altijd 
een grote rol blijft spelen.”

“Het is een kwestie van het juiste jargon?”
“Ja, elke cultuur ontwikkelt een jargon, een eigen taalgebruik. Dat is op zichzelf niet 
erg. Soms wordt de terminologie een beetje te veel opgeblazen. Begrippen gaan dan 
als het ware een eigen leven leiden. Dan moet je de ballon op het juiste moment 
even doorprikken.”

Een lid van de ondernemingsraad uit die periode (1997) neemt geen blad voor de 
mond en geeft in een interview in oktober 2004 de volgende openhartige reactie 
op deze gebeurtenis:

“De Directeur Algemene Zaken werd gewoon opgeofferd. Er was een zwarte 
piet nodig. Dit was een grote schok voor de organisatie, want in hem hadden 
we namelijk het meeste vertrouwen, hij was écht betrokken op het personeel. 
Iedereen wist intern dat hij er niets aan kon doen. Dit verhoogde ons gevoel 
van onzekerheid. We hadden allemaal het idee dat er daarna nog meer koppen 
zouden gaan rollen.” 

Als men niet of onvoldoende in de eigen rol gelooft kan, voordat het publiek hier 
‘last’ van krijgt, een nieuwe speler worden ingezet. Deze nieuwe acteur moet 
proberen de zaak te redden door de geloofwaardigheid weer nieuw leven in te 
blazen. Er werd door de twee overgebleven directieleden een tijdelijke, extra 
speler ingezet. Hij was oorspronkelijk als organisatieadviseur aangetrokken om de 
Ondernemingsraad in deze roerige periode bij te staan en kreeg al snel op allerlei 
niveaus een grote verantwoordelijkheid in de organisatie. 
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De nieuwe speler presenteerde zichzelf dan ook als deskundige en verwees daarbij 
naar allerlei grote ’klussen’ die hij in gerenommeerde bedrijven had gedaan. Dat 
maakte indruk op het publiek en gaf een zekere mate van vertrouwen. Al snel 
werd hij de vertrouweling van de Algemeen Directeur. Hij vergezelde hem op zijn 
werkbezoek aan het Ministerie van Justitie, vervulde tegelijk een vacature binnen 
het divisiemanagement, intervenieerde bij allerlei kleine incidenten in de organisatie 
en had geregeld contact met de Ondernemingsraad. Hij zat daardoor meteen 
goed in zijn rol. Hij gaf met zijn vriendelijke en nonchalante gedrag de indruk hij 
de zaken weer voldoende onder controle had en kreeg hierdoor veel vertrouwen 
van het publiek, maar ook van de andere hoofdrolspelers, de directieleden en 
het management van de divisies. Dit geloof in zijn rol maakte dat hij snel ieders 
vertrouweling werd. Zo beschikte hij in een korte tijd over alle vertrouwelijke 
rapporten van de verschillende onderzoekscommissies en laveerde soepel tussen 
de directie en de Ondernemingsraad door. Terwijl de Algemeen Directeur zich 
steeds meer terugtrok op zijn kantoor bewoog de organisatieadviseur zich 
soepel en gemakkelijk door de organisatie. Hij kwam zonder aankondiging een 
afdeling oplopen om wat orde op zaken te stellen of riep een aantal managers 
op een willekeurig tijdstip bij elkaar om een incident te bespreken of een 
bezuinigingsmaatregel aan te kondigen. Veel mensen in de organisatie waren onder 
de indruk van het spel van deze speler, maar sommigen waren ook bang voor hem. 
Hij kon zijn rol maar een beperkte periode in stand houden.

6.4 De tweede scène: Gebrek aan regie en controle
In een goed toneelstuk klopt alles. Het publiek wordt enthousiast als de 
illusie, bestaand uit het geloof in de eigen rol en in elkaar, de kleding en het 
decor, op krachtige wijze gepresenteerd wordt. Een goed toneelstuk heeft iets 
overweldigends en dringt zich via onze zintuigen naar binnen. Op het moment dat 
de kroon per ongeluk van het hoofd van de koning valt, een decorstuk scheef zakt 
of de tape met achtergrondmuziek vast loopt, is de ban gebroken.
Dit soort niet geplande gebeurtenissen leidt de aandacht van het publiek 
af: de geloofwaardigheid is doorbroken. Hiermee wordt ook duidelijk hoe 
kwetsbaar een hard werkende en goed getrainde acteur c.q. manager is. Als 
bepaalde elementen, volgens de kunst en regels van het spel, niet met elkaar in 
overeenstemming zijn, valt hij ongewild vanzelf uit zijn rol. Een goede speler die 
zijn best doet, maar waarbij het decor in elkaar valt en andere spelers weglopen, 
kan de illusie op eigen krachten niet langer in stand houden. Zijn ernstige spel 
verandert in een onbedoelde klucht. Onder het gelach of gemopper van het 
publiek zal hij vervolgens snel achter de coulissen verdwijnen. 
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Alexander (30)
“Wat herinner jij je van deze organisatieadviseur?” 
“Ik herinner mij deze adviseur als een jofele en breedsprakige man. Hij maakte snel 
vrienden, maar kon mensen ook keihard laten vallen. Ik herinner mij ook dat hij in 
vergaderingen mij de indruk gaf onderdeel te zijn van een groter en belangrijker 
geheel dan dat ik als deelnemer van de vergadering kon bevatten. Misschien deed 
hij dit onbewust, maar het kan ook heel goed een onderdeel zijn van zijn strategie. 
Geregeld maakte hij verhalen niet helemaal af — omdat de rest te vertrouwelijk 
zou zijn — of gaf hij non-verbale signalen naar een van de deelnemers aan de 
vergadering van iets waar anderen en ikzelf buiten stonden. Hij had iets handigs 
maar ook mysterieus over zich. Hij besprak vergaderingen ook vaak van te voren 
met de voorzitter, en vroeg dan aan de andere deelnemers of ze nog even op de 
gang wilden wachten als hij nog niet klaar was met de voorbespreking. Na het 
wachten werden we door hem grappend binnengelaten. “Even een strategisch 
beraad”, riep hij dan vrolijk. Ik herinner me nog andere opmerking in zo’n situatie, 

“alles is alvast geregeld jongens”, ook nog goed. Dit soort gedrag gaf hem in die 
periode op de een of andere manier vrij veel macht. Hij werd in eerste instantie als 
een reddende engel gezien, maar in engelen moet je blijven geloven, en dat duurde in 
dit geval niet zo lang meer. Zijn rol van ‘de redder’ was al gauw uitgespeeld.” 
Ik zwijg even en vervolg mijn verhaal met een bekentenis. 

“In deze periode heb ik de volgende strategie opgedaan die ik soms nog steeds 
volg. Als je zaken op papier zet en in een vergadering brengt gaat iedereen zich er 
mee bemoeien. Mooie ideeën komen zo in de mallemolen van sociale en politieke 
processen terecht, met soms alle gevolgen van dien. Ik begin dus soms gewoon met 
de uitvoering van zaken, zonder één letter vooraf op papier te hebben gezet en 
betrek anderen vervolgens daarbij. Dat werkt soms heel efficiënt en goed. Je kunt dit, 
zo is mijn ervaring, ook weer niet te vaak doen. Dit soort eigengereid gedrag wordt 
slechts tot op zekere hoogte van een manager gewaardeerd.” 
Alexander drukt zijn lippen op elkaar en bromt quasi-streng: “Ik hou je vanaf nu 
goed in de gaten, ik ben nu gewaarschuwd.”

Vanuit die periode zijn er veel eigenhandige interne berichten en memo’s in de 
organisatie verspreid die van de organisatieadviseur afkwamen. Ze werden vaak 
alleen met de Algemeen Directeur besproken maar kwamen zelden vooraf in 
vergaderingen aan de orde. Hieruit zou men kunnen opmaken dat hij allerlei 
besluiten en berichten in een informele sfeer nam en vervolgens via een intern 
bericht formeel maakte. Op sommige van deze berichten werd door personeel 
met boze opmerkingen gereageerd. Deze berichten gingen over het intrekken 
van de verloven van patiënten, bezuinigingen, conflicten met medewerkers en 
verschillende controle en beheersmaatregelen. 
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Dit was niet het beeld van een betrouwbare manager die de zaak onder 
controle had. De invulling van zijn rol leek steeds meer op een ad hoc manier 
van leidinggeven waarbij incidenten met beheersmaatregelen werden bestreden. 
Zijn lot als organisatieadviseur was tevens verbonden met het lot van de 
hoofdrolspeler, dat van de Algemeen Directeur. Toen deze uit zijn rol werd gezet 
door de Minister viel daarna ook het doek voor de organisatieadviseur. Hij was 
in wezen een nieuwe speler die onverwacht veel ruimte kreeg op het podium en 
daarmee (waarschijnlijk onbedoeld) de andere spelers naar de achtergrond dwong.

Het lid van de Ondernemingsraad vertelde mij in het interview (oktober 2004) 
het volgende verhaal:

“Ik kon eigenlijk heel goed met de organisatieadviseur opschieten. Hij was een 
vakman op het gebied van zaken die de Ondernemingsraad betreffen. Daarin 
waren we aan elkaar gewaagd. Toen de Dr. S. van Mesdagkliniek weer eens 
negatief in de krant stond werd ik door hem opgewacht. Dat deed hij wel vaker. 
Hij posteerde wel eens in de portiersloge om de werktijden van personeel te 
controleren. Ik werd in een kamertje gedirigeerd en geconfronteerd met de 
vraag of ik soms naar de pers had gelekt. Een andere aanwezige medewerkster 
was zo opgewonden dat ze giftig op de grond spuwde, terwijl er allerlei 
beschuldigingen over mij heen werden gestort. Ik was compleet overdonderd. 
Ik was onschuldig. Althans, ik had niet zelf naar de pers gelekt, maar liet wel 
eens wat informatie los bij diegenen die dat misschien wel deden. Zelf heb ik 
nooit rechtstreeks met de pers contact gehad.” 

Ondertussen werd de rol van Algemeen Directeur in de voorstelling steeds 
zwakker. De andere spelers, onder wie de Directeur Individuele Behandelzaken en 
de Ondernemingsraad, wezen zijn teksten steeds af. Ook moest hij voortdurend 
inspelen op de tekst van anderen, zoals de herhaaldelijke publiekelijke dreiging van 
de Ondernemingsraad om het vertrouwen op te zeggen. 

Achter de coulissen lagen teksten van verschillende onderzoekscommissies 
die voor hem en de organisatie beschadigend zouden kunnen zijn. De drie 
suïcides en de ontvluchting uit de openingsscène maakten zijn rol in de 
daaropvolgende scènes uiterst complex. Om het geloof van zijn publiek terug 
te winnen werd een nieuwe strategie uitgezet. Na verschillende mislukte 
pogingen van de Algemeen Directeur met behulp van de organisatieadviseur om 
enkele reorganisatievoorstellen er door te krijgen, draaide hij de zaken om. Hij 
schreef een globaal conceptstuk en zond dit rond met de vraag om een reactie. 
Iedereen in de organisatie werd uitgenodigd daarbij stukken aan te leveren die hij 
vervolgens zou samenvatten tot een nieuw reorganisatiedocument. Het gevolg 
was een kruiwagen vol met oude en nieuwe voorstellen waar de Algemeen 
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Directeur onmogelijk één document van kon maken. Ik besprak zijn voorstel 
met het management en de behandelaren binnen mijn eigen divisie, en maakte 
er vervolgens een samenvatting van die ik naar de Algemeen Directeur bracht. 
Ik trof hem alleen aan, werkend aan stapels reacties in een hotelkamer. Hij wilde 
voor deze exercitie alleen zijn. Hij legde mij tijdens die ontmoeting uit hoe hij 
worstelde met de verschillende voorstellen. Iedere tekstkeuze deed een of 
meerdere andere spelers immers te kort.

Alexander (31)
“Gezien de context had hij dat natuurlijk kunnen voorzien”, mijmert Alexander. 
“Ja”, reageer ik stellig, “maar het was ook een oprechte poging draagvlak en dus 
geloof bij het publiek te creëren. Hij communiceerde hiermee ook zijn intentie, 
namelijk dat hij iedereen serieus wilde nemen. Maar tegelijk bewees hij het 
tegendeel: hij maakte keuzes in zijn samengestelde document en deed daarmee 
onbedoeld mensen te kort. Ik vond het een diep tragische situatie. Ik had op 
dat moment medelijden met de hoofdrolspeler die in wezen achter de coulissen 
terechtkwam. Bedolven onder een stapel teksten, eenzaam en zonder publiek, moest 
hij een toneelstuk zien te redden. Ik denk ook dat een dergelijke strategie, hoe goed 
bedoeld ook, de positie van de Algemeen Directeur mogelijk alleen maar verder 
verzwakte. Persoonlijk voelde ik me in die periode ook wel een lafaard. Ik had deze 
directeur best meer en beter kunnen ondersteunen, maar ik voelde zijn ondergang 
naderen en had geen zin om daarin meegezogen te worden. Ik denk dat velen dat 
intuïtief ook zo voelden. Er treedt dan een vorm van ‘overlevingsstratgie’ op. Er wordt 
van een goede directeur als ‘boegbeeld’ verwacht dat hij zelf zijn eigen tekst goed 
kent. Zijn tekst stemt hij uiteraard af op de organisatie en dit moet voor een deel 
herkenning bij het publiek oproepen. Maar van een directeur wordt ook verwacht 
dat hij zelf op hoofdlijnen de koers van een organisatie uit kan zetten. Dat is de 
illusie die het publiek van een goede ‘managementvoorstelling’ verwacht. Als een 
directeur in een paar opeenvolgende scènes hier om wat voor reden dan ook niet 
toe in staat is, is zijn rol snel uitgespeeld. Zijn geloofwaardigheid is na enkele fouten 
in cruciale scènes soms snel verdwenen. We zullen hieronder zien hoe het stuk, door 
het wegvallen van de hoofdrolspelers steeds verder afgebroken wordt.” 

6.5 Derde scène: Het doek valt voor de directeur en zijn adviseur
In een toneelstuk worden zaken soms apart aangekondigd. Soms doet een 
medespeler dit vanuit zijn rol, soms verandert het decor of het licht en soms 
is er een kort intermezzo. Een intermezzo met een spreker zorgt er voor dat 
de veranderingen of overgangen in het stuk soepel verlopen. Het publiek wordt 
geholpen de overgang te begrijpen en wordt hiermee naar de volgende scènes in 
het stuk meegenomen. Soms wordt een intermezzo ook gebruikt om een stuk te 
redden. Tijdens dit intermezzo verdwijnen de spelers van het podium of wijken 
uit naar de achtergrond. De spotlights zijn op de spreker gericht, het publiek 
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luistert aandachtig. Deze pauze geeft de ruimte aan de spelers om op adem te 
komen, zich te bezinnen en een nieuwe afspraak te maken om bijvoorbeeld rollen 
of teksten anders te presenteren. Tegelijk zijn de spelers ook benieuwd wat de 
spreker, in het geval van een reddingspoging, te melden heeft. Misschien richt de 
spreker zich niet alleen tot het publiek, maar ook tot de spelers zelf. 

Het was de verantwoordelijke Minister van Justitie die een intermezzo inlaste. 
Hij gaf zelf tekst en uitleg aan het publiek. Dit was niet de eerste keer dat de 
Minister de Tweede Kamer informeerde over de Dr. S. van Mesdagkliniek. Kort 
daarvoor had Minister Korthals de Tweede Kamer over de situatie in de van Dr. 
S. van Mesdagkliniek ook een bericht toegezonden. Aanleiding hiertoe vormden 
het rapport van het Rijksrechercheonderzoek en de negatieve mediaberichten 
hierover. Deze berichten aan de Tweede Kamer worden door ambtenaren 
geschreven, waarbij er een zeer strikte hiërarchische structuur geldt. Door 
de lagere ambtenaren wordt het ruwe materiaal verzameld en naar mate het 
formele bericht in de eindfase komt wordt het door steeds hogere ambtenaren 
beoordeeld en eventueel bijgeschaafd. Dit tweede bericht aan de kamer bevatte 
een analyse van de problemen en ook een aantal stevige maatregelen. Langzaam 
valt het doek voor de directie, zoals we voor een gedeelte uit het onderstaande 
bericht kunnen opmaken (Ministerie van Justitie Directie, 1999).

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Afgelopen week is in de media uitgebreid bericht over de Dr. S. van 
Mesdagkliniek. Allereerst op dinsdag het bericht dat de ondernemingsraad 
het vertrouwen heeft opgezegd in de directie van de Kliniek en zaterdag het 
rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de kwaliteit van de 
zorg. Ik betreur dat de conclusies uit dit rapport naar buiten zijn gebracht 
nog voordat het rapport officieel aan mij is aangeboden. Daardoor is de 
berichtgeving naar mijn opvatting niet helemaal volledig, waardoor onnodig 
schade is berokkend aan de Kliniek zelf, leidinggevenden en niet in de laatste 
plaats de TBS-gestelden. In dit licht acht ik het wenselijk u in deze brief op de 
hoogte te brengen van de ontwikkelingen in de Dr. S. van Mesdagkliniek en de 
maatregelen die daar in de afgelopen tijd zijn genomen, respectievelijk zullen 
worden genomen (Ministerie van Justitie Directie, 1999: 1). 

Vervolgens gaat de brief nader in op de uitslag van het Rijksrechercheonderzoek 
(Rijksrecherche Openbaar Ministerie te Leeuwarden, 1999), het daarop volgende 
Inspectiebezoek (Inspectie voor de Volksgezondheid, 1999), de sturing door het 
Ministerie en de interne organisatieveranderingen en verbetertrajecten. Daarna 
volgt eerst een verklaring voor de ontstane crisis, waarbij ingegaan wordt op de 
context en besturing vanuit het Ministerie zelf. 
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Om de huidige situatie in de van Mesdag te kunnen beoordelen is het 
nodig die te bezien in de context van de ontwikkelingen binnen de TBS. Tot 
eind jaren tachtig was het aantal TBS opleggingen per jaar redelijk stabiel. 
Begin jaren negentig deed zich een trendbreuk voor. In 1994 was het aantal 
opleggingen verdubbeld tot 200 per jaar. De sturing vanuit het Ministerie 
van Justitie richtte zich vooral op de noodzaak de onaanvaardbare lange 
wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken door capaciteitsuitbreiding. 
Dat onder gelijktijdige verbetering van het beveiligingsniveau van alle TBS 
inrichtingen. Vanaf 1994 is de capaciteit gegroeid van 570 plaatsen tot 1187 
plaatsen begin 2000 (Ministerie van Justitie Directie, 1999: 3). 

In dezelfde periode werd door de leiding van de Kliniek een 
veranderingsproces op gang gebracht. Dit had tot doel de structuur en cultuur 
om te buigen naar een organisatie, die gebaseerd is op een nieuwe visie 
voor wat betreft de verpleging en behandeling van TBS patiënten. Achteraf 
moet worden geconstateerd dat twee zulke ingrijpende veranderingen een 
te zware opgave zijn gebleken voor de leiding en het personeel van de Van 
Mesdagkliniek. Daarbij kwam eind jaren negentig een omslag in het denken 
over de TBS maatregel in termen van efficiency en effectiviteit 
(Ministerie van Justitie Directie, 1999, 3). 

De Minister geeft hierboven duidelijk aan dat de opgave te zwaar was voor de 
leiding van de organisatie. Het stond er duidelijk: de Minister geloofde er niet 
meer in. Hun managementrol was hiermee uitgespeeld, en hiermee werd het 
ontslag van de Algemeen Directeur en de organisatieadviseur ingeluid.
 

In april van dit jaar heeft de algemeen directeur op mijn verzoek een andere 
functie aanvaard (Ministerie van Justitie Directie, 1999: 3). Er wordt tevens een 
interim-directeur aangesteld die de lopende reorganisatie moet afronden 
en tevens de communicatie met de O.R. en personeel herstelt. De huidige 
interim-directeur bedrijfsvoering rond op korte termijn zijn werkzaamheden 
af en draagt deze over (Ministerie van Justitie Directie, 1999: 4–5).

In deze laatste passage valt het doek voor de Algemeen Directeur, ongeveer 
2 jaar na het begin van de crisis in 1997. Tevens valt ook het doek voor de 
organisatieadviseur (interim-Directeur Algemene Zaken). Ook hij heeft het 
toneelstuk vanuit zijn tijdelijke rol niet kunnen redden. Een nieuwe interim-
directeur wordt aangekondigd die de reorganisatie en de communicatie met 
het personeel en de Ondernemingsraad moet herstellen. De contouren van zijn 
rol lagen dus voor wat betreft de Minister op voorhand al vast. Het spel gaat 
door, met een nieuwe centrale hoofdrolspeler en zonder de drie vorige spelers: 
de Directeur Algemene Zaken, de interim-Directeur Bedrijfsvoering en de 
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Algemeen Directeur. Er is nog één directeur van de oorspronkelijke groep over: 
de Directeur Individuele Behandelzaken. Met de komst van een aantal nieuwe 
hoofdrolspelers is ook zijn rol snel uitgespeeld. 

6.6 Vierde scène: De Directeur Individuele Behandelzaken en zijn teksten
In ieder goed toneelstuk zit een zekere spanning. Het verloop van het stuk kent 
rustige momenten maar ook hoogtepunten. De toeschouwer zit soms op het puntje 
van zijn stoel om te zien wat er komen gaat. Op spannende momenten zijn teksten 
en de toon waarop deze uitgesproken worden van groot belang (Twijnstra, 2002: 37).
De verschillende spelers dienen hierbij elkaar goed aan te voelen. Hun toon en tekst
moeten goed op elkaar aansluiten en samen de premissie van de voorstelling uitdragen.

Het vertrek van de Directeur Individuele Behandelzaken (IB) werd via verschillende 
berichten ingeluid. We maken hierbij gebruik van onder het personeel verspreide 
berichten. Geregeld lag er in de hal bij de voordeur een deksel van een doos 
kopieerpapier met daarin allerlei mededelingen van de directie. Deze mededelingen 
hadden verschillende opmaken en stijlen. Deze directieberichten, zoals ze 
genoemd werden, konden aan het eind van hun dienst door medewerkers mee 
naar huis genomen worden. De Directeur IB nam na het vertrek van de Algemeen 
Directeur zijn portefeuille waar. De druk vanuit de organisatie neemt al snel op 
hem toe. Allereerst wordt hij door een grote groep professionals aangesproken 
op de bestuurlijke chaos in de organisatie. Daarna raakt hij in conflict met de 
Ondernemingsraad en de media. Vervolgens kondigt de Directeur IB een nieuwe 
collega aan, de Algemeen Directeur a.i. Deze tijdelijke directeur bericht enkele 
weken later dat de Directeur IB na rijp beraad nu zelf is opgestapt. De oude 
driehoofdige directie was met het vertrek van de laatste directeur van het toneel 
verdwenen. Een droevige ontknoping van een ingewikkeld drama. Hieronder staat 
een verslag van deze scène aan de hand van algemeen verspreide berichten. Het 
begint met een verontrustend memo van de groep professionals.

Een grote groep verontruste professionals (i.e., behandelaren: psychologen en 
psychiaters) schrijft aan de directie en managers in de organisatie een memo 
(Directie, 1999). Dit memo wordt breed in de organisatie verspreid. In dit memo 
wordt duidelijk dat niet alleen de directie niet op een lijn zit, maar ook hoezeer 
de organisatie intern verdeeld is. Er is vanuit hun optiek kennelijk sprake van 
een beheers- en een behandelorganisatie. Dit is voor de groep professionals een 
manier om de rollen en krachtverhoudingen aan te duiden. Dit memo is opgesteld 
door een tiental psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. De Directeur IB, 
zelf een psychiater, komt met dit bericht in een lastig pakket terecht. 
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16 juli 1999
Memo aan de Beheersorganisatie (lijnkolom) van de van Mesdagkliniek:
Zoals uit al jullie berichten en besluiten blijkt, bevindt onze 
behandelorganisatie zich in een ernstige crisis. Wij stellen vast dat het 
behandelklimaat zeer sterk te lijden heeft onder organisatorische problemen 
en communicatieproblemen, en dat er op veel afdelingen nauwelijks meer 
behandelingen kunnen plaatsvinden en er teruggegrepen wordt op beheers- 
en machtsstrategieën. Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling 
en vinden het onacceptabel dat de verantwoordelijke behandelaars niet 
bij beslissingen, die het behandelmilieu en de mogelijkheden om te kunnen 
behandelen betreffen, betrokken worden. Teneinde deze onhoudbare 
situatie te veranderen stellen wij dringend voor om met directe ingang een 
overlegstructuur met beleidspsychiaters en psychologen in het leven te 
roepen, waarbinnen alle beslissingen die het behandelklimaat en de feitelijke 
mogelijkheid om te kunnen behandelen betreffen in samenspraak voorbereid 
kunnen worden. Duidelijk moet hierbij worden gemaakt voor welke beslissing 
de instemming van de behandelaren noodzakelijk is. Ongetoetste beslissingen 
moeten herroepen worden indien er geen oriëntatie of samenspraak met de 
visie van de behandelaren heeft plaats gevonden (Directie, 1999).

Als reactie op dit bericht stelt de Directeur IB een overleg met deze professionals 
in. Hij is zelf de voorzitter. Na een paar bijeenkomsten bloedt dit overleg door 
onenigheid tussen de deelnemers en gebrek aan opkomst echter dood. Uit die 
periode zijn er allerlei memo’s en dringende berichten van de professionals aan de 
Directeur IB, tevens tijdelijk Algemeen Directeur, verzonden. Sommige werden in 
afschrift naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg verzonden. Hij krijgt in deze 
periode geregeld berichten met als strekking dat ‘wij’, psychiaters en psychologen, 
de verantwoordelijkheid voor de behandeling niet meer kunnen en willen dragen. 
Uitspraken als ‘het is vijf voor twaalf ’, of ‘er is sprake van een ernstige crisis’, 
of ‘we kunnen geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de behandeling’, 
vormden de centrale thematiek in deze berichten. 

Dan volgt er een conflict met de Ondernemingsraad.

20 oktober 1999
Uit: Memo aan alle medewerkers van de Directeur Individuele Behandelzaken 
(tijdelijk algemeen directeur)

Zoals u wellicht weet heeft de Ondernemingsraad, die nog slechts enkele 
weken in functie zal zijn, na het opzeggen van het vertrouwen in de directie 
de publiciteit gezocht. Zo heeft zij dinsdag 19 oktober jl. ook zonder hiervan 
de directie op de hoogte te stellen medewerkers van het programma Nova in 
de Kliniek uitgenodigd. De directie heeft hierop in eerste instantie de toegang 
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aan de medewerker van Nova geweigerd, in afwachting van een formeel 
verzoek. Nadat dit was ontvangen konden de medewerkers van Nova het 
interview in de Kliniek met de Ondernemingsraad afnemen. Naar aanleiding 
van de ontstane situatie heeft de directie DJI en TBS op het departement de 
Ondernemingsraad uitgenodigd voor een gesprek over de ontstane situatie. 
Nogmaals benadrukt de directie dat zij de ontwikkelingen van de laatste dagen, 
die volstrekt haaks staan op de gemaakte afspraken, betreurt. 

De Directeur IB, tevens tijdelijk Algemeen Directeur, kondigt in dit memo een 
nieuwe tijdelijke Algemeen Directeur aan.

9 november 1999
Uit: Memo aan alle medewerkers van de Directeur Individuele Behandelzaken 
(tijdelijk algemeen directeur)

Met ingang van donderdag 11 november as. is de algemeen directeur ad 
interim benoemd (Directeur Individuele Behandelzaken, 1999).

De tijdelijk Algemeen Directeur doet in een memo zijn eigen aankondiging en legt 
uit hoe hij graag met verschillende medewerkers kennis wil maken. Ondertussen 
is er een nieuwe Ondernemingsraad gekozen. Hij spreekt zijn dank uit aan de 
oude Ondernemingsraad en spreekt zijn hoop uit op een goede samenwerking 
met de nieuwe Ondernemingsraad. Deze tekst is niet alleen een korte introductie 
maar hij toont hiermee ook begrip voor de situatie van zijn voorganger. 

24 november 1999
Uit: Memo aan alle medewerkers van de Algemeen Directeur a.i.

Zoals bekend ben ik 11 november jl. met mijn werkzaamheden in de Kliniek 
gestart. Naast de aandacht die ik moet besteden aan een correcte afwikkeling 
van veel ‘lopende zaken’, besteed ik deze weken mijn tijd vooral aan een 
intensieve kennismaking met veel medewerkers, bij voorkeur op hun eigen 
werkplek. Tot slot merk ik op dat het vandaag anders is dan andere dagen: er zijn 
binnenkort ondernemingsraadverkiezingen. Ik heb slechts kort met de ‘oude’ 
ondernemingsraad kunnen werken. Ik ben mij bewust van de (in)spannende 
tijd die u allen, maar deze OR leden in het bijzonder, hebben meegemaakt. Mijn 
inmiddels frequent overleg met hen was soms, begrijpelijk, emotioneel maar altijd 
constructief en gericht op een goede toekomst voor de Kliniek. Ik bedank hen 
voor hun inzet en betrokkenheid. Ik wens de nieuwe Ondernemingsraad veel 
succes en zie uit naar een goede samenwerking, gebaseerd op een gezamenlijke 
inzet en betrokkenheid met wederzijds respect voor onze onderscheiden 
verantwoordelijkheden (Algemeen Directeur a.i., 1999a).
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Het volgende bericht werd vlak voor de kerstdagen eind december 1999 in 
de organisatie verspreid. Deze verspreiding verliep als volgt: in een gerafeld 
kartonnen deksel van een doos kopieerpapier lag het ontslagbericht van de 
Directeur Individuele Behandelzaken. Dit bericht werd op deze manier aan het 
eind van de middag klaargelegd bij de uitgang. Het was dus kennelijk de bedoeling 
dat de medewerkers dit voor de feestdagen mee naar huis namen. Het bericht 
sloeg in als een bom. Op de parkeerplaats lagen diverse woedend verscheurde 
berichten. Andere berichten gingen mee naar huis, waarvan sommige heimelijk 
werden doorgezonden naar de media. 

20 december 1999
Uit: Communiqué van de Algemeen Directeur a.i.

Na een dienstverband van 21 jaar in de Dr. S. van Mesdagkliniek heeft de 
Directeur Individuele Behandelzaken na rijp beraad en in goed overleg 
met de directie DJI (departement) en de interim directie van de Dr. S. van 
Mesdagkliniek besloten zijn functie met ingang 17 december 1999 neer te 
leggen. Gedurende de komende periode is hem buitengewoon verlof verleend 
(Algemeen directeur a.i., 1999b).

Niet het ontslag op zich, want dat hadden velen al zien aankomen, maar het 
feit dat aan de chaos geen einde leek te komen en de manier waarop dit 
gecommuniceerd werd veroorzaakte veel onrust. Dit bracht vervolgens weer 
angst en onzekerheid met zich mee. Wat zou er nu weer komen? 

Alexander (32)
“Wat een chaos zeg!”, merkt Alexander op. “Ik vind het dapper van je dat je dit zo 
persoonlijk aan de orde durft te stellen. Daar kun je zeker reacties op verwachten!”

“Het is niet mijn bedoeling de zwarte piet bij bepaalde personen te leggen”, zeg ik 
afwerend, “maar de eerlijkheid gebiedt dat ik de rollen die diverse spelers hebben 
gespeeld zo helder mogelijk neerzet. Dit illustreert ook de dringende behoefte aan 
verandering. Het gaat mij niet om de schuldvraag (als die vraag al gesteld kan 
worden), want die ligt veel complexer dan ik hier kan beschrijven. De context is ook 
mede bepalend geweest voor het mislukken van de toenmalige reorganisatie. Je kunt 
zelfs zeggen, dat dankzij het zo duidelijk ‘uit de rol vallen’ van enkele hoofdrolspelers 
juist de noodzakelijke ruimte werd geschapen voor vernieuwing. Zo heeft de 
bestuurlijke crisis ook een positieve bijdrage geleverd.”
Alexander lacht nu breeduit. “Een sympathieke manier om iedereen tevreden te 
stellen, maar hoe reageerde het personeel hier op?”
Ik zucht even en licht de situatie vervolgens toe. “In de organisatie werd erg cynisch 
over deze opeenvolgende berichten gedaan. Het was toch ook bijna niet te bevatten 
wat hier gebeurde! Een laatste zittende directeur probeert te overleven in zijn strijd 
met de Ondernemingsraad en media. De zittende directeur kondigt vervolgens een 
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nieuwe collega aan, deze collega doet zelf een eigen persoonlijke aankondiging en 
meldt enkele weken later dat de zittende directeur vertrekt.”

Hiermee was het tijdperk van de oude directie volledig afgesloten. Drie 
directeuren en een interim-directeur waren van het toneel verdwenen. In de 
organisatie was nog maar weinig geloof in het functioneren van een directie over. 
Terwijl de ene tekst opriep tot het vertrouwen in een nieuwe hoofdrolspeler brak 
de volgende tekst dit weer af. De opeenvolgende teksten zijn een toonbeeld van 
de neergang van de kwaliteit in onderdelen van het stuk zelf, maar de kwaliteit 
van het stuk als geheel kwam hiermee ook onder druk te staan. De premissie van 
het uitdragen van een bekwaam leiderschap werd keer op keer tegengesproken 
door — nota bene — de eigen activiteiten van de hoofdrolspelers. 
De illusie was te vaak verbroken. Er was geen geloof meer in de spelers en 
in deze voorstelling. De nieuwe interim-directeur stond dus voor een bijna 
onmogelijke opgave. We zullen straks gaan zien hoe hij hier in slaagde. 

6.7 Vijfde scène: Mijn sollicitatie
Een van de façades die een directeur hoog moet houden is die van de regie 
(macht) en controle. Hij moet deze rol uiteraard zelf in woord en daad 
neerzetten. Daartoe heeft hij verschillende instrumenten. In dit verband kan 
hij verschillende tekengevende activiteiten inzetten en heeft hij mogelijkheden 
om het façadegebied in te richten. Zijn kantoor, zijn kleding, de wachtruimte 
en de rollen van zijn directe medewerkers, waaronder stafleden, managers 
en secretariaat, zijn hierbij allemaal van belang. Via de beschrijving van mijn 
sollicitatietraject zullen we zien dat niet duidelijk was wie de ‘baas’, de beslisser in 
de organisatie, was. Met dit voorbeeld kan tegelijk ook worden duidelijk gemaakt 
in welke situatie ik in 1997 belandde bij mijn aanstelling als divisiemanager. Ik zal 
hieronder kort beschrijven hoe het sollicitatietraject verliep. 

Hiervoor gaan we enkele jaren terug in de tijd. In mei 1997 ontmoette ik een 
interim-manager die enkele ‘klussen’ deed in de Van Mesdagkliniek. Op dat 
moment was ik werkzaam als Directeur Behandelzaken in de Hartelborgt, een 
Rijksinrichting voor Jeugdigen in Spijkenisse. In die periode oriënteerde ik me 
op een andere baan omdat ik na het opbouwen van deze jonge organisatie een 
verzadigingspunt had bereikt. Ik had niet het gevoel dat ik nog een substantiële 
bijdrage kon leveren aan de verdere ontwikkeling van deze organisatie. Een louter 
beheersfunctie paste niet bij mij. Ik zocht dus een nieuwe uitdaging. Ik solliciteerde 
in 1997 naar een functie als directeur van een grote welzijnsorganisatie in Den 
Haag. Deze organisatie stond aan de vooravond van een reorganisatie. De 
interim-manager die tevens in de Dr. S. van Mesdagkliniek werkte adviseerde 
het bestuur van deze stichting in Den Haag bij de werving en selectie. Ik werd 
voor de functie in Den Haag afgewezen met de mededeling: ‘overgekwalificeerd’. 
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Tijdens het telefoongesprek werd ik gevraagd of ik niet in Groningen in de Dr. S. 
van Mesdagkliniek wilde komen werken in de functie als divisiemanager. Mij werd 
verzocht een curriculum vitae op te sturen en kort daarop werd ik uitgenodigd 
voor een gesprek. 

Ik werd hiervoor schriftelijk uitgenodigd waarbij werd aangekondigd dat er 
een sollicitatiecommissie samengesteld was van 3 leden. Toen ik de kamer 
voor het gesprek binnenkwam was daar alleen de Directeur IB aanwezig. Hij 
verontschuldigde de andere leden van de commissie en zei vervolgens dat hij zelf 
ook weinig tijd had. Na wat oppervlakkige vragen zei hij na 15 minuten dat hij 
me wel zag zitten. Hij vroeg dringend hoe snel ik beschikbaar was. Ik stamelde 
iets in termen van 3 maanden opzegtermijn, waarop hij mij onderbrak of het ook 
in 2 maanden kon. Ik zei dat ik dit zou uitzoeken en hem hierover zou bellen. 
Tevens vroeg ik of ik een vervolggesprek kon krijgen met mensen met wie ik 
in de dagelijkse managementpraktijk veel te maken zou krijgen. Op de valreep 
gaf ik nog aan dat ik pas formeel mijn huidige functie zou opzeggen als het 
arbeidsvoorwaardengedeelte rond was. Het letterlijke antwoord was: “Ik zal kijken 
wat ik voor je kan doen”. Enigszins beduusd ging ik huiswaarts.

De volgende weken bleef het stil en volgde er een periode van lange stilte. 
Na 4 weken pakte ik zelf maar de telefoon en werd door een zenuwachtige 
secretaresse doorverbonden met het Hoofd Personeelszaken. Hij ‘bulderde’ 
letterlijk door de telefoon dat deze manier van werken niet acceptabel was. Hij 
vertelde dat er een vacature in de krant kwam en dat ik daar maar op moest 
schrijven. Ook begreep ik dat er intern belangstelling was vanuit de hoek van 
de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad had met name over de gang van 
zaken geklaagd. Er zou, volgens de roddel in de wandelgangen, een maatje van een 
interim-manager tussen gedrukt worden, waar hij natuurlijk zelf weer goed aan 
zou verdienen. Ik beëindigde het telefoongesprek met de mededeling dat ik al had 
gesolliciteerd en verder af zou wachten hoe een en ander verder zou verlopen. 

Ik werd telefonisch uitgenodigd voor een tweede gesprek. Dit gesprek was met 
twee directieleden en het divisiehoofd behandelzaken, dat mijn ‘maatje’ zou 
worden. Ze excuseerden zich over de gang van zaken en vertelden dat ik spoedig 
van hen zou horen wat de uitslag van het gesprek zou zijn. Ik vroeg of de eerdere 
toezegging van de Directeur IB betekende dat ik in principe was aangenomen. 
De Algemeen Directeur antwoordde in bijzijn van de Directeur IB dat hij degene 
was die mij formeel zou informeren. Na afloop van het sollicitatiegesprek werd 
ik uitgenodigd door het divisiehoofd behandelzaken, een drukke en enthousiaste 
psychiater. Tijdens ons gesprek op een terrasje vroeg hij naar mijn loyaliteit en 
hoe ik daarmee richting de directie en hem mee om zou gaan. Hij bekende dat 
er spanningen waren in de organisatie, maar dat ‘onze’ psychose-divisie, genaamd 
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het Paterswoldse Meer, hier buiten stond. Ook hebben we stil gestaan bij de 
inhoudelijke kanten van het werk. Hierover hadden we veel dezelfde ideeën en 
klikte het goed.

Ik kreeg kort daarop een derde uitnodiging voor een gesprek met een manager 
en een psychiater aan wie ik leiding zou gaan geven. Volgens de brief was ik door 
de eerste fase van het traject heen. Het gesprek met de beide medewerkers 
verliep erg spontaan, zonder structuur, en ging vooral over persoonlijke zaken. 
Zo werd er nogal doorgevraagd naar mijn afkomst. Ik vertelde dat mijn vader 
Indonesisch is. De psychiater bleek ook Indisch te zijn. We keuvelden vervolgens 
gezellig over Indische gewoonten, zoals het lekkere eten. Toen ik na afloop van 
het gesprek vroeg hoe het nu verder ging konden ze me dat niet vertellen. Ik zou 
er nog van horen. Er verstreken weer een paar weken. Ik schreef vervolgens een 
boze brief naar de Algemeen Directeur over de gang van zaken. Ik kreeg geen 
reactie. Nadat ik er zelf maar weer achteraan belde begreep ik dat ik nog een 
gesprek moest hebben met een derde directeur en het Hoofd Personeelszaken. 
Ik gaf mezelf en deze organisatie nog één kans.

De Directeur Algemene Zaken, die naar ik begreep mede verantwoordelijk werd 
gesteld voor een ontvluchting in 1997, was na 30 minuten met mij klaar. Hij vroeg 
vooral hoe ik qua communicatie en samenwerking zou functioneren. Het Hoofd 
Personeelszaken zweeg gedurende het gesprek. Ik kreeg na afloop een vriendelijke 
hand van de Directeur Algemene Zaken, waarbij hij stelde dat hij de enige 
eindbeslisser was, omdat hij direct leiding gaf aan de divisies. Ik herinner me nog 
dat ik bijna in de lach schoot.

De volgende dag belde het Hoofd Personeelszaken met de mededeling dat hij 
vond dat ik over het geheel een redelijke presentatie had gegeven en dat ik 
volgens de Algemeen Directeur ‘erdoor’ was. Volgens het Hoofd Personeelszaken 
had de derde en laatste directeur bezwaren geuit ten aanzien van mijn 
communicatieve stijl. Het ging dus allemaal niet van harte. Ik kreeg een keurige 
aanstellingsbrief en werd verzocht zo snel mogelijk in dienst te komen. Vanaf 1 
november 1997 was ik eindelijk in dienst van de Dr. S. van Mesdagkliniek.

Hierboven heb ik me beperkt tot het proces. In alle gesprekken werd benadrukt 
dat er met name belangstelling was voor mij omdat ik ervaring had met 
verandermanagement en kwaliteitsbeleid. Vooral de prestatie in mijn laatste 
functie, het in een korte tijd mede oprichten van een nieuwe inrichting, werd 
door de verschillende directieleden zelf als positief benoemd. De Algemeen 
Directeur schertste in het tweede gesprek of ik dan ook in staat was een 
Rijksmonument te renoveren. Hij legde daarbij uit dat iets nieuws realiseren 
makkelijker was dan een organisatie met een oude cultuur te veranderen. In de 
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aanstellingsprocedure werd mij al snel duidelijk dat de drie directeuren binnen de 
top van de organisatie niet op één lijn zaten. Het Hoofd Personeelszaken speelde 
daar ook weer een eigen rol in. De interim-manager leek met iedereen op te 
kunnen schieten maar had voor mij als nieuwkomer een zeer onduidelijke rol. 
De geloofwaardigheid van dit team spelers was voor mij al snel verbroken. De 
premissie van het duidelijk leidinggeven aan een organisatie door een Algemeen 
Directeur werd bij mijn aanstellingsprocedure niet waargemaakt. Maar na deze 
periode van toeschouwer zijn, of in zekere zin een bijrol vervuld te hebben, zou 
ik vervolgens zelf onderdeel worden van de voorstelling. Ik kreeg immers zelf een 
rol op het podium, na het vertrek van het vorige team spelers.

Alexander (33)
“Als ik dit zo hoor moest je wel erg gemotiveerd zijn om toch voor die nieuwe 
baan te gaan”. 
Ik knikte instemmend. “Ondanks de rommelige werving en selectieprocedure groeide 
mijn motivatie en belangstelling voor de inhoud van de functie sterk. Ik denk dat 
ik het ook wel een uitdaging vond om in die verwarrende situatie duidelijkheid te 
scheppen. Na eerst een nieuwe organisatie mee te hebben opgebouwd wilde ik 
wel eens proberen een rijksmonument te verbouwen. Dat zijn echter wel rationele 
constructies achteraf. Het is, denk ik, toch voornamelijk een stuk intuïtie geweest 
waardoor ik voor die nieuwe functie heb gekozen.”

6.8 Zesde scène: Mijn eerste werkdag
De eerste werkdag, die ik mij nog goed herinner, was een dag van grote 
tegenstellingen. De interim-manager (organisatieadviseur) heette mij hartelijk 
welkom en bracht me naar mijn nieuwe kantoor. Het was er een geweldige 
puinzooi. Er stonden ongeveer 4 kruiwagens vol poststukken en allerlei 
archiefstukken prijkten op een vergadertafel en op een langgerekt bureau. 
Toen ik vroeg naar mijn secretaresse antwoordde hij dat hij daar nog mee bezig 
was. Na enkele dagen kreeg ik na veel aandringen een secretaresse toegewezen. 
Zij bleek echter midden in een reïntegratietraject te zitten na een periode 
van ziekte, mede door spanningen op het werk. Ik ontdekte dit pas tijdens ons 
kennismakingsgesprek. 

Na de confrontatie met het achterstallige werk op mijn nieuwe kantoor werd 
ik meegetroond richting het ochtendrapport. Het ochtendrapport was een 
korte bijeenkomst aan het begin van de werkdag. Het was een bijeenkomst 
waar de dagelijkse gang van zaken binnen de psychosedivisie werd besproken. 
De verlofpassen van de patiënten voor die dag werden er door de divisieleiding 
uitgereikt. De interim-manager stelde mij voor aan de aanwezigen en gooide een 
stapeltje verlofpassen op tafel. Hij vroeg bars of iemand ‘nog iets had’; iedereen 
zweeg. Vervolgens gaf hij aan dat er zware tijden op komst waren en dat er 
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bezuinigd werd en verder gereorganiseerd moest worden. Een manager die 
tegenover me zat kreeg een knalrood hoofd en siste onder zijn snor vandaan dat 
we dat nog wel eens zouden zien. 

Een dag later werd deze boodschap herhaald, waarbij de andere (inhoudelijk) 
leidinggevende van de divisie onderuitgezakt riep dat diegene die niet mee deed 
kon oprotten. Ik wist niet wat ik meemaakte. Terwijl ik vanuit mijn vorige werk 
gewend was om in een ochtendrapport de gang van zaken in de organisatie te 
bespreken en met name stil te staan bij de dagelijkse zorg rondom de patiënten 
en eventuele bijzonderheden van personeel, werd hier in een ochtendrapport 
over zware beleidszaken als bezuinigingen en over de reorganisatie gesproken. 
De toon was over en weer vijandig en soms zelfs grof. Tegelijk was er tijdens het 
ochtendrapport, vreemd genoeg ook een gemoedelijke en hartelijke sfeer.
Er werd uitgebreid geïnformeerd naar mijn opleiding, werkervaring en de 
thuissituatie, en ook of ik al een geschikt huis hier in het noorden had gevonden. 
Toen ik in de tweede week mijn eerste vergadering voorzat was de sfeer 
eveneens vriendelijk, op het amicale af. De verschillende nieuwe collega’s die ik 
in de eerste periode ontmoette heetten me vriendelijk welkom en beklopten 
me hartelijk. De Indische psychiater, die een stuk ouder was als ik, zei: “welkom 
jongen”. Dit klonk erg Indisch vaderlijk. Dat deed me goed.
In het sollicitatietraject en de inwerkperiode heb ik veel over me heen laten 
komen. Ik wachtte af, observeerde en trok zo mijn eerste voorzichtige conclusies. 
Ik begreep als snel dat er een heel ingewikkelde machtsstrijd gaande was in deze 
organisatie. Voordat ik mijzelf krachtiger zou uitspreken of zelfs afstand zou 
nemen van bepaalde zaken wilde ik mijn positie eerst verstevigen. Dit betekende 
dat ik met name investeerde in de relaties en contacten binnen de eigen divisie. 
In een korte tijd bouwden we met de managers en behandelaren een team dat zo 
goed en kwaad als dat ging in staat was om leiding te geven aan de divisie. 

Alexander (34)
“Nou, als ik dit zo hoor dan is mijn eerste werkdag wel even een ander verhaal”, 
grinnikt Alexander. Ik glimlach mee en reageer op luchtige toon. “Over een toneelstuk 
gesproken. Dit verwacht je natuurlijk niet als je aan een nieuwe baan begint.” 

“Het was een vreemde gewaarwording om in die eerste weken toeschouwer en 
tegelijk speler te zijn. Voor mijn gevoel bleef ik ook heel lang toeschouwer. Dit kwam 
mede omdat ik mij niet kon identificeren met de omgangscultuur, ondanks de 
hartelijke en gezellige momenten.” 

6.9 Zevende scène: De organisatie in crisis
In de crisisperiode (1997–1999) hadden de problemen in de top van de Dr. S. 
Van Mesdagkliniek hun weerslag op de organisatie als geheel. In memo’s die 
indertijd werden verzonden door medewerkers, zoals psychiaters, managers, 
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de verpleegkundigen en medewerkers van de beveiliging, naar de directie werd 
geklaagd over misstanden en gevoelens van onbehagen. Naast individuele brieven 
en reacties in groepsverband zijn er uit die periode ook verschillende zaken te 
vinden die te maken hebben de stagnering van de ontwikkeling van de organisatie. 
Uit al deze correspondentie valt op te maken dat zaken niet afgesloten werden 
en lang in onduidelijke procedures bleven hangen. De communicatie was soms 
dwingend en boos en soms op het agressieve af. Een deel van de ‘noodkreten’ 
had echter overwegend een moedeloos en verdrietig karakter. De onderstaande 
openingsalinea’s van twee brieven aan de Algemeen Directeur van een patiënt en 
een sociotherapeut zijn een sprekend voorbeeld hiervan. 

Beste directeur,
Ik heb 5 maanden gewacht op de afwikkeling van mijn klacht. Mijn spullen zijn 
zoekgeraakt en ik heb recht op een vergoeding, zoals ik al eerder aan u heb 
geschreven. De CvT heeft dit ook bevestigd. Maar kennelijk maakt het u niet 
zoveel uit hoe het met een patiënt in uw instelling gaat. Ik laat mijn advocaat 
nu deze zaak uitzoeken…. 
Uit: brief aan algemeen directeur oktober 1998, patiënt (Divisie Schildmeer)

Geachte directeur, 
Ik schrijf u nu voor de derde keer. Heeft dit nog wel zin? Ik doe nog eenmaal 
een poging en hoop in ieder geval een bevestiging van ontvangst te krijgen. 
Hier op de afdeling is een ernstig tekort aan (bekwaam) personeel. Als een 
van de laatste ervaren sociotherapeuten komt er veel op mijn schouders. 
We hebben als organisatie de nodige incidenten achter de rug. Ik wil niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor als het weer mis gaat….. 
Uit: brief aan algemeen directeur van een sociotherapeut, december 1998. 

Alexander (35) 
Alexander zucht en neemt weer plaats achter de vergadertafel op mijn kantoor.

“Ik geloof wel dat er zo langs elkaar heen gecommuniceerd werd, maar ben toch 
ook wel benieuwd naar een voorbeeld. Ik zie liever een sprekende casus dan allerlei 
opsommingen en lijstjes van klachten of citaten uit brieven.” 

“Hier heb ik een voorbeeld”. Ik loop naar een archiefkast en haal daar een blauw 
dossier uit. Dit dossier kreeg ik onlangs van een psychiater die afscheid nam. Dit 
gaat over een project om een nieuwe afdeling te openen (maart 1999). Deze 
afdeling heette Het Wooncentrum. “Hou je vast, dit is een bizarre en toch ook zeer 
kenmerkende scène uit die periode”.
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Het project ‘Een nieuwe afdeling’
Het dossier van dit project is 10 centimeter dik en voor een belangrijk deel 
gevuld met plannen, gewijzigde plannen plus een uitgebreide correspondentie 
over de visie, het beleid en de uitvoering. Over de doelgroep, de investering 
in huisvestingskosten en het aantal nieuwe personeelsleden van de te openen 
afdeling is steeds onduidelijkheid. De projectgroep wisselt ondertussen steeds 
van samenstelling. De jonge psychiater, die op vasthoudende wijze zijn project 
probeert uit te voeren, is de constante factor. Over het dagprogramma van de 
patiënten lopen de ideeën van de directie en de afdelingsleiding ook uiteen. 

• Het projectvoorstel dateert van 30 maart 1998 waarbij deze psychiater op 
verzoek van de Directeur IB een nieuwe afdeling gaat opzetten voor de 
doelgroep ‘lang verblijf ’, ook wel ‘long stay’ genoemd. 

• Er is een memo van 27 maart 1998 van de Algemeen Directeur aan de 
Directeur IB waarin hij stelt dat hij begrepen heeft dat er een projectvoorstel 
op stapel staat. Hij geeft hierin aan het niet eens te zijn met de positie van 
deze afdeling binnen de voorgestelde divisie. Dit memo van de Algemeen 
Directeur aan de Directeur IB (ze hebben kantoren naast elkaar) wordt in 
afschrift naar ruim 10 mensen, direct en indirect betrokken medewerkers, 
verzonden. De werkgroep lijkt zich er niet aan te storen en werkt 
ondertussen gestaag door. De doelgroep in de projectbeschrijving bestaat uit 
chronisch psychiatrische patiënten. 

• Op 10 juni 1998 reageert de Directeur IB dat het inhoudelijk een goed plan is. 
Daarna is het ruim een half jaar stil. 

• In februari 1999 reageert de Algemeen Directeur met een memo dat er 
een onderzoek moet komen naar twee extra afdelingen, waarbij de eerder 
genoemde nieuwe afdeling mogelijk een andere bestemming krijgt, namelijk die 
van multifunctionele afdeling. 

• Op 18 maart reageert de jonge psychiater dat twee afdelingen en een wijziging 
van de doelstelling niet haalbaar is. 

• Op 1 april 1999 reageert de jonge psychiater opnieuw. Uit dit memo valt op te 
maken dat een en ander met de Algemeen Directeur besproken is, maar dat er 
geen overeenstemming is bereikt. Dit memo dient dan ook ter verduidelijking 
van het eerdere standpunt dat vastgehouden moet worden aan één afdeling 
voor chronisch patiënten, zoals opgedragen door de Directeur IB, en geen 
twee multifunctionele afdelingen, zoals de Algemeen Directeur wenst. 

• Op 6 mei 1999 gaat er opnieuw een brief naar de directie. De beveiliging, de 
facilitaire dienst en de leiding van de therapeuten verzoeken samen met de 
jonge psychiater om een duidelijk standpunt van de gezamenlijke directie. 
Daarbij wordt ook gevraagd of er middelen beschikbaar zijn voor ‘betaalde’ 
arbeidsplaatsen voor deze doelgroep in de Dr. S. van Mesdagkliniek (o.a. voor 
schoonmaak, keuken, wasserij, etc.). 
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• Op 9 juni 1999 schrijft de jonge psychiater opnieuw een brief aan de 
Algemeen Directeur. Deze brief bevat opnieuw allerlei verzoeken om 
middelen en duidelijkheid, en tot slot een verzoek om te reageren op eerdere 
verzoeken en brieven zoals de brief van 6 mei 1999. 

• Op 25 juni 1999 beantwoordt de Directeur IB deze brief. In drie regels 
wordt er ingegaan op de uitgebreide verzoeken. De brief eindigt met: ‘Ik ga in 
principe met jullie brief akkoord, maar moet met de divisieleiding en het hoofd 
personeelszaken overleg plegen over een en ander’. Ondertussen ontstaat 
er allerlei correspondentie tussen de Directeur IB en individueel betrokken 
medewerkers.

• De Directeur IB vraagt het hoofd van de arbeidstherapeuten de werkplekken 
voor patiënten te creëren en de nodige begeleiding te realiseren

 (memo 7 juli 1999).
• Een sociotherapeut van een andere afdeling krijgt 0,25 uur toegewezen om 

werkplekken voor patiënten te creëren op de nieuw te openen afdeling 
(memo 13 augustus 1999). 

• Het Hoofd Facilitaire Dienst wordt in een memo gevraagd in overleg te treden 
met de genoemde sociotherapeut en het hoofd van de arbeidstherapeuten om 
een en ander af te stemmen (memo 25 juli 1999). 

• Op 24 augustus wordt een totaal nieuw project, ‘De Werkwinkel’, door het 
hoofd van de arbeidstherapeuten ingediend (memo 24 augustus 1999). 

• Ondertussen dient de sociotherapeut (die voor 0,25 FTE is vrijgesteld voor 
dit werk) een plan in voor een zogenaamd Servicebureau waar vanuit de 
organisatie vragen voor ‘klussen’ kunnen worden ingediend, die door patiënten 
en medewerkers kunnen worden uitgevoerd (memo 13 augustus 1999). Het 
doel van dit project is om niet alleen de patiënten van de nieuwe, maar ook 
van andere afdelingen van betaalde werkplekken te voorzien. Uit het archief 
wordt niet duidelijk wat de Directeur IB verder doet met al deze verschillende 
initiatieven die langs elkaar heen lijken te gaan. 

• Op 7 juli 1999 stuurt de Directeur IB opnieuw een brief en noemt de 
naam van een sociotherapeut die de werkplekken voor de patiënten moet 
gaan regelen. Het blijft verder onbekend of er overleg is geweest met de 
divisieleiding en het Hoofd Personeelszaken over het project. 

• Op 17 augustus 1999 schrijft de psychiater opnieuw een uitgebreide brief 
waarin hij een opsomming geeft van allerlei knelpunten en problemen van zijn 
project. Er zijn te weinig middelen toegewezen, het personeel is er nog niet 
klaar voor en de werkplekken zijn niet gerealiseerd. Hij verwijst hierbij naar 
eerdere brieven. 
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• Op 26 augustus 1999 reageert de interim-manager onder de functienaam 
Directeur Bedrijfsvoering op deze brief en stelt dat het personeel per 

 20 september van de andere afdelingen afgehaald wordt om een training te 
volgen en op de nieuwe afdeling te gaan werken. Het project mag niet verder 
vertragen, zo stelt de interim-manager. Vervolgens reageren verschillende 
afdelingshoofden van deze ‘andere afdelingen’ dat dit geen haalbare zaak is. De 
medewerkers zijn hard nodig op de afdelingen in verband met een vacaturestop 
vanwege bezuinigingen en een hoog ziekteverzuim, zo stellen zij in een reactie. 
De training voor het nieuwe personeel bestaat onder andere uit een bezoek 
aan het gevangenismuseum in Veenhuizen en een cursus verlieskunde. 

• De laatste verslagen van het projectoverleg zijn van 13 september 1999. De 
psychiater heeft het verslag met de hand geschreven. Veel actiepunten en vragen 
staan op dat moment nog open. Toch wordt enkele weken later de afdeling 
geopend. De betreffende psychiater werkt er nog maar kort als hij een andere 
functie aanvaardt. De werkplekken voor patiënten zijn maar beperkt gerealiseerd. 
De doelgroep is de categorie long stay, chronische patiënten, gebleven. Een 
haalbaarheidsonderzoek naar een tweede afdeling heeft niet plaatsgevonden.

• Uit het Jaarverslag 1999 van de directie blijkt dat de kosten (100.000 gulden 
(45.000 euro)) voor de nodige aanpassingen van de nieuwe afdeling niet door 
het Ministerie gedekt worden (Jaarverslag, 1999: 7). De communicatie over de 
realisatie van deze nieuwe afdeling en de daarbij behorende randvoorwaarden 
richting het Ministerie van Justitie verliep kennelijk ook niet goed. 

Het eindresultaat van dit project is dan ook een inhumane en onacceptabele 
situatie voor de patiënten en frustraties bij de medewerkers die in de uitvoering 
van dit project zitten. Het gebouw voldoet niet, het is er muf en vochtig, de 
ventilatie laat te wensen over en er is te weinig daglicht. Er is te weinig personeel, 
de opleidingen zijn niet toereikend en de patiënten verblijven in een uiterst 
sobere omgeving. Personeel en patiënten zijn zeer ontevreden over de nieuwe 
afdeling. Patiënten dienen allerlei klachten in en het team heeft binnen de kortste 
keren een hoog ziekteverzuim (14%). Het personeel stuurt verschillende memo’s 
aan de directie en de ondernemingsraad stelt allerlei kritische vragen over de 
gang van zaken. Ondertussen zit een aantal patiënten midden in een rouwproces. 
Ze hebben te horen gekregen dat ze chronisch patiënt zijn en dus mogelijk nooit 
meer uit een TBS-instelling kunnen komen. 

Alexander (36)
“Het is bijna niet te geloven. Het is dat je het dossier hier op tafel hebt liggen, 
maar dit is toch echt niet te filmen. Alle regels van projectmatig werken zijn hier 
overtreden. Twee jaar lang tobben en memo’s naar elkaar sturen”, roept Alexander 
verontwaardigd uit.
Er valt een stilte. “Tja, ik schaam me er eigenlijk ook wel voor”, vervolg ik. “Ik was 
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manager van een andere divisie en heb het allemaal zijdelings gevolgd. Ik dacht, 
daar bemoei ik me niet mee, bekijk het maar.” 

Het hierboven beschreven voorbeeld spreekt boekdelen en staat helaas niet op 
zichzelf. Het lijkt mij dan ook niet nodig allerlei vergelijkbare voorbeelden, die 
meer van hetzelfde laten zien, hier op te sommen. Iedere organisatie heeft haar 
eigen kenmerken en een crisis in een organisatie dus ook. 
Dit project was een permanente chaos waar allerlei krachten langs elkaar heen 
schuurden, zoals dat in een wilde tornado gebeurt. Door de vasthoudendheid 
van de psychiater is het project er uiteindelijk gekomen, maar hij heeft er 
slechts kort van genoten. Voor het publiek was dit een onbegrijpelijk en niet 
te volgen schouwspel. Het gekke is dat de directie en de wisselende leden van 
de projectgroep en andere betrokkenen de correspondentie over en weer 
ook in afschrift naar andere managers, psychiaters en zelfs Ondernemingsraad 
stuurden. De chaos werd hiermee breed gecommuniceerd. Het was overigens 
in die periode niet ongebruikelijk om iedereen overal over te informeren. Het 
kon dan ook niet uitblijven of dit soort scènes binnen de voorstelling moest wel 
met boe-geroep worden beëindigd. Hieronder zullen we stilstaan bij een aantal 
recensies op het eerste bedrijf. 

6.10 De recensies van het eerste bedrijf
Een voorstelling is op verschillende manieren te analyseren. Goffman kijkt onder 
andere naar de groep spelers op het podium en naar hun (besloten) domein 
achter de coulissen. Hij kijkt als het ware van bovenaf én van binnenuit naar 
de voorstelling. Goffman geeft nog een derde invalshoek. Dat is die vanuit het 
publiek, de toeschouwers. 

Twijnstra beschrijft hoe het publiek een voorstelling kan beoordelen. Allereerst 
geeft hij aan dat we niet al te vlot een conclusie moeten trekken. Waarnemen 
begint namelijk bij je openstellen, een open houding en een beginnersmentaliteit. 
‘In de geest van de beginners zijn er vele mogelijkheden, in die van de ervaren 
toeschouwer maar enkele.’ (Twijnstra, 2002: 59). Twijnstra rangschikt vervolgens 
drie sets van tekengevende activiteiten. Tekens die coderen, tekens die stapelen 
en tekens die scoren. Tekens die coderen zijn onder andere stemmingsinleiding, 
genre en de dialoog. Tekens die stapelen zijn bijvoorbeeld ontwikkelingslijn, 
spanningsopbouw en het plot. Tekens die scoren zijn cruciale scènes, actie-
eenheden en het eindbeeld (Twijnstra, 2002: 60–61). We zullen verschillende 
tekens, zoals feiten en gebeurtenissen waar de directie verantwoordelijk voor 
was, in de recensies zien terugkomen. Deze tekens worden geïnterpreteerd door 
de verschillende toeschouwers. Vervolgens volgt er een waardeoordeel. 
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Het publiek binnen en buiten de Dr. S. van Mesdagkliniek bestaat niet uit 
ervaren toeschouwers en het zijn al helemaal geen professionele recensenten. 
Iedere toeschouwer kijkt op zijn eigen manier, ieder heeft zo zijn eigen ‘bril’ op. 
Hieronder volgt een overzicht van enkele verschillende reacties uit het publiek. 
We zullen zien dat ieder vanuit een eigen perspectief de tekengevende activiteiten 
duidt en op zijn manier interpreteert. Ondanks deze verschillende perspectieven 
met aandacht voor verschillende tekengevende activiteiten is het oordeel van het 
publiek en de recensenten eensluidend. 

6.10.1 Eerste recensie: De Rijksrecherche
De aanleiding van het Rijksrechercheonderzoek wordt in de inleiding van hun 
onderzoeksrapport als volgt geformuleerd (Rijksrecherche van het Openbaar 
Ministerie te Leeuwarden, 1999). 

In opdracht van mr. H.J. Moraal, hoofdofficier van Justitie te Groningen, werd 
door de Rijksrecherche een strafrechterlijk onderzoek ingesteld naar de 
gedragingen van een viertal medewerksters van de Dr. S. van Mesdagkliniek te 
Groningen. Dit geschiedde naar aanleiding van uitlatingen van 5 verschillende 
patiënten over het feit dat zij min of meer seksuele relaties onderhielden 
met 4 medewerksters in de Kliniek. De 5 genoemden zijn afkomstig van 3 
verschillende afdelingen.
 
Om een zo volledig mogelijk beeld krijgen van hetgeen zich mogelijk heeft 
afgespeeld, zijn alle personeelsleden en patiënten van deze afdelingen als 
getuigen gehoord. Hierbij zijn zij enerzijds ondervraagd over de bekend 
geworden relaties en anderzijds over de geldende procedures en richtlijnen 
die binnen de afdelingen gelden. De resultaten van de laatstgenoemde 
bevraging zijn in dit rapport verwerkt (Rijksrecherche van het Openbaar 
Ministerie te Leeuwarden, 1999: 3). 

Vervolgens wordt in het rapport vermeld dat in het kader van dit onderzoek een 
aantal documenten door de directie is overhandigd.

Kopie van de huisregels voor patiënten. 
Kopie van de beroepscode sociotherapeuten opgesteld door de Vereniging 
ter bevordering van de Sociotherapie. In de code staat onder punt 2.2.3: “De 
sociotherapeut onderneemt geen pogingen tot seksuele toenadering en gaat 
niet in op toenadering van de cliënt”. 
De folder “Het mag niet, het mag nooit, seksuele intimidatie door 
hulpverleners in de gezondheidszorg”, uitgegeven in februari 1998 door het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid. In de folder wordt duidelijk stelling 
genomen tegen seksuele intimidatie in het hulpverleningscontact. 
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Het rapport trekt een duidelijke conclusie over deze drie beleidsdocumenten. 
De conclusie is gebaseerd op een groot aantal hoorzittingen onder personeel en 
patiënten. Ieder team bestaat uit ongeveer 12 sociotherapeuten en er verblijven 
11 patiënten. In totaal zijn er in het kader van dit onderzoek ruim 60 personen 
gehoord (Rijksrecherche van het Openbaar Ministerie te Leeuwarden, 1999). 

Ad. 1.  Blijkens de verklaringen bleken de huisregels nauwelijks bekend bij de  
 patiënten.

Ad. 2.  De beroepscode voor sociotherapeuten is nauwelijks bekend bij het
  ondervraagde personeel. De beroepscode zelf is ten aanzien van seksuele  

 relaties erg beperkt geformuleerd.
Ad. 3.  De folder “Het mag niet, het mag nooit” is bij de ondervraagde personen,  

 zowel patiënten als personeel, niet of nauwelijks bekend (Rijksrecherche van  
 het Openbaar Ministerie te Leeuwarden, 1999: 3–4). 

Hoewel de Rijksrecherche geen concrete bewijzen vond van niet-integer gedrag, 
zoals de vermeende intieme relaties tussen enkele medewerksters en patiënten, 
deden zij wel verslag van een zeer onprofessioneel en risicovol klimaat. Zij 
illustreerden dit met de volgende bevindingen en voorbeelden in zogenaamde 
deelconclusies, waarvan ik de belangrijkste hier wil noemen:

De personele problemen zijn op een aantal afdelingen zeer groot. Het 
bestaan van twee kampen onder personeelsleden is een ongewenste situatie, 
zowel voor personeelsleden als de patiënten. Het in het bezit hebben van 
een gsm door een patiënt is blijkens de huisregels niet toegestaan, maar is 
door dit onderzoek wel aangetoond. Patiënten hebben direct invloed op hun 
verlofplanning en roostering, ook als (vrouwelijke) personeelsleden hiervan niet 
op de hoogte zijn of zelfs hebben aangegeven de begeleiding niet te willen doen.
Patiënten zijn geregeld in bezit van drugs die onderling verhandeld of via 
bezoek naar binnen gebracht worden. Er wordt van fouillering of kamercontrole 
alleen gebruik gemaakt als er concrete aanwijzingen zijn. Op twee afdelingen 
werd het inwerken van nieuwe medewerkers in de aanstellingsperiode als 
voldoende en bij één afdeling als onder de maat ervaren. 
Er is een tekort aan supervisors voor personeelsleden. De supervisie komt 
moeizaam tot stand en het initiatief lijkt in de meeste gevallen van het 
personeelslid zelf afkomstig te zijn.
Op alle afdelingen blijken veel informele gedragsregels te bestaan. Van het 
bestaan van formele gedragsregels met betrekking tot de omgang met 
patiënten zijn veel personeelsleden niet op de hoogte. Het onderwerp seksuele 
intimidatie is volgens een afdelingshoofd geregeld onderwerp van gesprek, 
maar dit wordt door het personeel ontkend. Patiënten geven aan makkelijk 
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in bezit te kunnen komen van privé-gegevens van medewerkers zoals hun 
telefoonnummer of adres (Rijksrecherche van het Openbaar Ministerie te 
Leeuwarden, 1999: 6–21).

De Rijksrecherche adviseerde op basis van het bovenstaande dan ook dringend 
dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een nader onderzoek zou moeten 
doen. Ook meldt het rapport dat — gezien de soms heftige reacties van 
personeelsleden, de afgelegde verklaringen en de vele zaken die buiten het 
papier om genoemd zijn tegen de verhorende rechercheurs — een grondig 
vervolgonderzoek dringend gewenst is (Rijksrecherche van het Openbaar 
Ministerie te Leeuwarden, 1999: 31). Het door de Rijksrecherche geconstateerde 
zorgwekkende beeld viel verder buiten hun competentie. En omdat er verder 
geen duidelijke bewijzen waren van niet-integer en/of strafbaar gedrag sloot de 
Rijksrecherche het onderzoek.

Alexander (37) 
Alexander knikt alsof hij het verhaal kent. “Ik herinner me zoiets uit de krant, maar ze 
hebben uiteindelijk toch niets gevonden?” Zonder te wachten op een antwoord gaat hij 
verder. “Als burger denk je toch snel, ‘waar rook is, daar is vuur’”. 
Ik vind dit een mooie metafoor waar ik op voortborduur. “Het was naar mijn idee 
eerder een heidebrand. De humuslaag gloeide ondergronds, waarbij er enkele 
rookpluimen omhoog dwarrelden. Ze hebben inderdaad niets gevonden dat strafbaar 
was. Ze zijn dan ook niet tot vervolging van medewerksters overgegaan. Misschien was 
het wel eenvoudiger geweest als er alleen een paar medewerksters verkeerd hadden 
gehandeld, maar op basis van dit rapport bleek dat er veel meer aan de hand was.”

6.10.2 Tweede recensie: De Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie reageerde snel op het appél van de Rijksrecherche. De 
Hoofdinspecteur, zo bleek uit het rapport, had na overleg met de hoofdofficier 
opdracht gegeven tot dit onderzoek (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 1999: 1). 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg legde in september 1999 enkele 
inspectiebezoeken af. Verwijzend naar het onderzoek van de Rijksrecherche 
stelde de Inspectie dat zij zich niet zou richten op strafbare of tuchtrechtelijke 
feiten, maar zich zou concentreren op de naleving van wet- en regelgeving en zich 
primair zou richtten op de kwaliteit van de zorg. 
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Er werd een aantal pijnlijke constateringen gedaan:
• De organisatie is sterk gefragmenteerd met zowel tussen als binnen de divisies 

een ‘eilandencultuur’.
• De groei gecombineerd met de aanpassing van de structuur en bezuinigingen 

is veel te snel gegaan.
• Onderlinge onenigheid binnen de meerhoofdige directie.
• Er wordt onvoldoende in personeel geïnvesteerd op het gebied van 

functionerings- en beoordelingsgesprekken.
• Het personeel is met veel regels en zaken betreffende beroepshouding 

onbekend.
• Door het personeel worden de grenzen in relatie tot patiënten onvoldoende 

bewaakt.
• Er is een achterstand in het opstellen van de behandelplannen.
• Een integraal behandelprogramma ontbreekt.
• Onder verantwoordelijke behandelaars, psychiaters en psychologen is geen 

eenduidigheid visie betreffende het toestaan van verlof.

In de aanbevelingen wordt vervolgens nadrukkelijk gesteld dat er aandacht 
gegeven zal moeten worden aan de stijl van leidinggeven en de cultuur van de 
organisatie met als doel het vertrouwen te herstellen teneinde de samenwerking 
te verbeteren (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 1999: 3–25).

Dit rapport werd vervolgens publiekelijk besproken. Opnieuw werd er op radio, 
T.V. en in de kranten ruim aandacht besteed aan de Dr. S. van Mesdagkliniek. 
De crisis was compleet: “Justitie” en de “Inspectie voor de Gezondheidszorg” 
waren negatief over een Kliniek. En de Dr. S. van Mesdagkliniek was niet zomaar 
een Kliniek. Jarenlang stond zij bekend als het bastion van kennis en kunde voor 
de behandeling van TBS-ers. Dit rapport was wederom een aanleiding voor 
Kamervragen aan de Minister van Justitie. 

6.10.3 Derde recensie: De media
Niet alleen de regionale kranten maar ook de landelijke media besteedden 
aandacht aan de problemen in de Dr. S. van Mesdagkliniek. Hieronder enkele 
krantenkoppen die geen nadere toelichting behoeven.

Van Mesdagkliniek heeft de ergste groeistuipen
Spoedoverleg sust conflict TBS Kliniek
(Algemeen Dagblad, 19 mei 1999)

OR van Mesdagkliniek zegt vertrouwen op
(Trouw, 20 oktober 1999)
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Ingrijpen bij TBS Kliniek na rapport
(Het Parool, 26 oktober 1999)

Crisis verlamt Kliniek
Behandeling lijdt onder chaos in van Mesdag
(Algemeen Dagblad, 27 oktober 1999)

De media kregen ondertussen ook in de gaten dat de stroom van negatieve 
berichten als gevolg van het Rijksrechercheonderzoek in 1999 en het 
daaropvolgende negatieve rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
de organisatie een fors imagoverlies bezorgde. Een duidelijk voorbeeld hiervan 
verscheen eind 2000 in het regionale dagblad, Dagblad van het Noorden. De kop 
van de tekst was veelzeggend:
 

Imago van Mesdag moet beter 
Het imago van de Dr. S. van Mesdagkliniek is zo slecht dat deze TBS instelling 
moeilijk aan nieuw personeel kan komen. Daar komt nog als extra probleem 
bij dat de arbeidsmarkt waarop de Van Mesdag is aangewezen sowieso 
krap is. Een van de oplossingen is het verbeteren van de reputatie van de 
Kliniek, zo zei minister Korthals van Justitie gisteren tijdens een bezoek aan 
de Van Mesdag. Korthals bezocht de Kliniek in verband met de ingrijpende 
reorganisatie die er momenteel gaande is. De reorganisatie is een direct gevolg 
van de crisis die de TBS instelling jarenlang heeft lamgelegd.

“Afgezien van het probleem dat er te weinig personeel is, gaat het met de Van 
Mesdag de goede kant op. Maar we zijn er nog niet.” 
(Nieuwsblad van het Noorden, 27 oktober 2000)

Alexander (38) 
“De media leken in die tijd goed geïnformeerd”, concludeert Alexander. 
“Ja, dat klopt”, knik ik instemmend. “Een regionale journalist zei in een open interview 
in 2005 het volgende: “Ik kreeg brieven van patiënten en medewerkers, maar 
wat ik ook bijzonder vond was dat ik zeer vertrouwelijke stukken uit Den Haag, 
vanuit het Ministerie van Justitie, toegezonden kreeg. Ik kreeg allerlei rapporten en 
onderzoeken ongevraagd per post binnen. Aan de ene kant was het fijn om goed 
geïnformeerd te zijn, maar aan de andere kant vroeg ik me ook wel eens af wat de 
intentie van de afzender nou was. Ik kom hier later in het onderzoek, bij de open 
interviews nog op terug.” 
Alexander zucht. “Tja, zo kun je dus ook een crisis creëren. Wie zou dat hebben 
gedaan?” 

“Ik zou het niet weten, er stond geen afzender op de poststukken”, antwoordde ik 
schouderophalend. 
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6.10.4 Vierde recensie: Een medewerker 
Verschillende (anonieme) medewerkers schreven brieven aan de landelijke 
politiek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de media. De afzender was 
steeds onbekend, maar bleek vaak goed op de hoogte van de interne gang van 
zaken en sprak namens meerdere collega’s. Enkele citaten uit een brief aan de 
toenmalige Minister van Justitie, mw. W. Sorgdrager: 

“De combinatie van macht en strijd om de middelen creëert de sfeer van 
verdeel en heers en deze laat zich in de organisatie, waarin schaalvergroting 
tot een nieuw evenwicht moet worden gebracht, steeds duidelijker voelen. Wij 
vragen de minister in die zin om Sorg te dragen voor het integreren van meer 
vrouwelijke dimensies, zoals verbindende, sfeer- en kwaliteitsbevorderende 
eigenschappen, in dit mannelijk machtsapparaat. Hiervoor achten wij een 
reorganisatie van hoog tot laag, die zal leiden tot een samenwerkingssfeer 
waarin allereerst de kwaliteitsvraag wordt gesteld, van groot belang.”

Hoogachtend, Sociotherapeuten van de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen
(Medewerker / annoniem, 1997)

Bij de stijl van deze brief kun je ook vraagtekens zetten. Het veelvuldig gebruik 
van ‘beeldtaal’ door de hele brief heen maken de boodschap niet sterker. Het 
is wel een authentieke reactie van een bezorgde medewerker. Er zijn veel van 
dit soort brieven en memo’s door allerlei betrokkenen verzonden. Deze dient 
dan ook slechts ter illustratie. Deze en andere brieven aan de pers en politiek 
circuleerden ook in de Dr. S. van Mesdagkliniek. De directie probeerde hier 
verzamelingen van aan te leggen en te achterhalen van wie deze verhalen en 
berichten afkomstig waren. 

In die periode waren er ook medewerkers die zelf dossiers aan gingen leggen. Ik 
noem hier enkele voorbeelden: 

Ik heb in 2004 een dossier mogen inzien van een medewerker over alle 
leidinggevenden (managers en psychiaters) die hij in de loop van 15 jaar 
op zijn afdeling heeft gehad. Van elke leidinggevende heeft hij een soort 
cartoontekening gemaakt (19 in totaal). In de vorm van een soort dagboek 
werden problemen en misstanden opgetekend. Iedere nieuwe leidinggevende 
werd door hem verwelkomd met de woorden in de volgende strekking: “Je 
bent nummer 19, ik zal jou ook een plaats geven in mijn dagboek van de 
afdeling.” 
Een ander dossier heb ik eind 2005 gekregen van een medewerker die in 2000 
ontslag heeft genomen. Hij heeft een verzameling correspondentie aangelegd 
van medewerkers die onderling aan het flirten waren en daarbij ook erotische 
teksten uitwisselden. Tussen deze teksten door werden er ook denigrerende 
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opmerkingen over patiënten, collega’s en de directie gemaakt. 
Bij een conflict met een leidinggevende vertelde een medewerker in 1999 dat 
hij een dossier van de betreffende leidinggevende had opgemaakt en dit aan 
de politie zou geven als de directie niet zou ingrijpen. Hij was niet bereid dit 
dossier te bespreken of aan de directie te overhandigen. 
Van verschillende patiënten heb ik ook dagboeken of ‘dossiers’ gezien waarin 
zij (soms) minutieus bijhielden of zij ook op de juiste manier behandeld 
werden. Ik heb overzichten gezien van alle begin- en eindtijden van het 
wandelen over meerdere maanden. Het boek van een ex-patiënten over 
de crisisperiode ‘Onder Dwang, leven in een TBS-inrichting’ heeft ook het 
karakter van een zorgvuldig opgebouwd verslag met allerlei anekdotes en 
gegevens (Ludwig en Blom, 2001). Er lag dus heel veel negatief materiaal klaar 
dat diverse mensen uit het publiek via media of andere kanalen publiekelijk 
konden maken.

Alexander (39)
“Het lijkt de DDR wel. Iedereen kon zomaar een dossier aanleggen over een ander. 
Dat moet wel een heel onveilige sfeer geven.” 
Ik knik bevestigend. “Maar ik denk ook dat dit ook een manier was voor 
medewerkers en patiënten om op de een of ander manier nog een gevoel van regie 
of controle over hun eigen situatie te houden. Het kwam zelfs een aantal malen voor 
dat er kasten of lades opengebroken werden, waarbij medewerkers wilden weten of 
hun leidinggevende een dossier aan het bijhouden was. Medewerkers verzamelden 
op allerlei manieren teksten en situaties voor als zij het moment daar achten, er 
mee naar buiten te treden. Het boek van een ex-patient uit de Dr. S. Mesdagkliniek 
heeft ook het karakter van een dagboekverslag waarin vele misstanden uit 
de crisisperiode naar voren komen. Het is wel grappig dat de directie zelf ook 
verschillende dossiers aanlegde voor medewerkers die in hun ogen lastig waren. Er 
was dus sprake van een parallel proces op drie niveaus in de organisatie. Patiënten, 
medewerkers en leidinggevenden legden heimelijk dossiers aan om hier mee naar 
buiten te kunnen treden”. 

6.11 Managementethiek volgens Goffman
Goffmans dramaturgische voorstelling heeft ons niet alleen geholpen om de 
crisisperiode te beschrijven, maar belicht ook de ethische kanten van het 
functioneren in een sociale instelling. Iemand kan oprecht en vol geloof opgaan in zijn 
eigen voorstelling. Hij kan oprecht overtuigd zijn dat de indruk van de realiteit die 
hij presenteert ook daadwerkelijk de realiteit is. Als zijn medespelers en het publiek 
net zo overtuigd zijn van diezelfde gepresenteerde werkelijkheid dan zal niemand 
twijfels koesteren ten aanzien van de realiteit van het vertoonde. Het stuk komt dan 
geloofwaardig over. Als iemand die niet in zijn of haar rol gelooft en ook niet in de 
rol van de medespelers een voorstelling geeft, ontbreekt het aan geloofwaardigheid. 
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Er zal een incongruentie optreden, rollen en teksten zullen onvoldoende op elkaar 
aansluiten. De geloofwaardigheid van een voorstelling, waarbij alle elementen, zoals 
rollen, teksten, decor e.d., moeten kloppen, wordt doorbroken.

Als we iemand een voorstelling zien geven die geen belang hecht aan de 
opvattingen van het publiek en maar wat aanrommelt op het podium, noemen we 
hem een slecht acteur die geen contact heeft met het publiek. Als iemand niet in 
zijn rol gelooft en geen wezenlijk belang hecht aan de overtuiging van zijn publiek 
kunnen we hem een cynicus noemen (Goffman, 1959: 23–24). Een cynicus is niet 
oprecht en heeft allerlei negatieve bijbedoelingen. Er is echter een verschil tussen 
falen vanuit onmacht of onkunde en doelbewust het publiek schofferen. Ik denk 
niet dat de directie ten tijde van de crisisperiode zich als cynicus heeft opgesteld. 
Integendeel, haar pogingen om de voorstelling alsnog te redden waren oprecht, 
dus zo ver zou ik niet willen gaan. 

Alexander (40)
“Hoe ver dan wel?”, onderbreekt Alexander me direct. 
Ik vind het belangrijk dat Alexander begrijpt dat ik er niet op uit ben om de vorige 
directieleden de grond in te boren. Ik geloof namelijk niet dat zij verkeerde intenties 
hadden. Ik moet even nadenken voordat ik reageer op Alexanders onderbreking. 

“Ik weet uit ervaring dat er mensen in de organisatie zijn die de vorige directie, ten 
tijde van de crisisperiode, ‘mensen met verkeerde bedoelingen’ hebben genoemd. Ik 
heb me hierin steeds vrij neutraal opgesteld. Ik zag de onmacht en de complexiteit 
van hun opgave gedurende de crisisperiode. Wat misschien wel verwijtbaar is, is 
dat ze maar bleven aanmodderen terwijl er veel signalen waren dat het niet langer 
ging. Maar ja, ook dat snap ik wel. Iedere speler probeerde de voorstelling te redden, 
soms tegen de wil van het publiek in. Onlangs ontmoette ik een kaderlid van de 
vakbond die in de crisisperiode geregeld overleg had met de directie. Die zei het heel 
treffend: “Gabriël, de directie was moegestreden en ze zagen door de bomen het bos 
niet meer. Soms pakten ze een medewerker onnodig veel te hard aan en dreigden 
ze met ontslag. Soms moesten ze echt ingrijpen en dan deden ze het niet. Het 
personeelsbeleid was volstrekt onduidelijk. Je kon voor het minste al op non-actief 
gesteld worden en anderen die er echt een potje van maakten werd de hand boven 
het hoofd gehouden. Dat geeft een verkeerd en verwarrend beeld in de organisatie”. 

De ethiek van Goffman richt zich op de geloofwaardigheid van de voorstelling, 
waarbij het geloof van de spelers en het publiek in de voorstelling centraal staat. 
Hierbij gebruikt hij de term voorstelling om alle activiteiten van het individu aan 
te duiden, die zich afspelen in een periode waarin hij voortdurend in aanwezigheid 
van een bepaald stel toeschouwers verkeert en waarbij hij invloed op deze 
toeschouwers heeft. De façade als een vast expressief instrumentarium en de 
entourage spelen echter ook een grote rol bij de voorstelling (Goffman, 1959: 27). 
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De hoofdrolspeler, het team, de façade en de entourage moeten op één lijn staan. 
Het geheel bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van de voorstelling. Het geheel vormt 
de illusie die de premissie van de voorstelling moet uitdragen. 

In de theaterwereld wordt het begrip premissie gebruikt om de intentionele 
aspecten van een voorstelling aan te duiden. De premissie is niets meer dan het 
geheel van vooropgestelde bedoelingen van een voorstelling (Twijnstra, 2001: 
21). Als een voorstelling is afgelopen kun je de regisseur of een van haar spelers 
vragen wat de bedoeling van de voorstelling was. Het antwoord op die vraag 
geeft in de regel de vooronderstelling, de premissie, weer. De premissie is de 
schakel tussen alle ideeën, de regie, de dramaturgie en de vormgeving (decor, 
kostuum, theatertechniek, etc.). De premissie is verbindend en geeft richting 
aan de voorstelling. Het bepaalt na verschillende repetities het eindproduct van 
de voorstelling. In de premissie moet iets van waarde, iets van waar de spelers 
warm voor lopen en passie voor kunnen opbrengen, aanwezig zijn. Daarom is een 
premissie een op bepaalde waarden gebaseerde regulerende gedachte. Het is vaak 
een morele stellingname, een commentaar op een deel van de werkelijkheid, soms 
zelfs een stellingname van de spelers en regisseur tegenover bepaalde opvattingen 
uit het publiek (Twijnstra, 2001: 22). 

Alexander (41)
“Alexander trekt een ernstig gezicht. “Een toneelstuk lijkt een soort spel dat je 
niet serieus hoeft te nemen. Het is immers maar een spel. Maar het spel dat hier 
beschreven wordt is een serieuze zaak.” 
“Dat klopt”, reageer ik direct. “De voorstelling die Goffman beschrijft is heel serieus 
bedoeld. En de gevolgen daarvan voor een slecht stuk, waarin de dingen niet op orde 
zijn, zijn desastreus. In wezen wijst Goffman ons op een ethische dimensie van een 
voorstelling, die van de premissie. De premissie moet in een voorstelling als geheel 
worden uitgedragen. Op deze wijze wordt de geloofwaardigheid van de spelers en 
daarmee de geloofwaardigheid van de voorstelling gerealiseerd.”

Mensen reageren meestal niet impulsief of vanuit een reflex, maar hebben 
bepaalde premissies van waaruit zij hun handelen vorm geven. In een organisatie 
is een zekere mate van gedeelde opvattingen aanwezig. Deze opvattingen zorgen 
voor een zekere mate van vanzelfsprekendheid. Hierdoor weet iedereen ongeveer 
wat hij moet doen en kunnen mensen binnen bepaalde kaders zelfstandig aan 
het werk. De vraag die aan de orde is, is of de directie vanuit een bepaalde 
premissie getracht heeft leiding te geven. Was er daarbij sprake van een duidelijke 
stellingname? Was er sprake van een bepaald waardenstelsel c.q. regulerende 
gedachten die de organisatieontwikkeling richting zou kunnen geven?
In de crisisperiode was er in beperkte mate sprake van een eenduidig 
waardenstelsel. De meningsverschillen tussen de directieleden en het niveau 
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daaronder zorgden voor een intern sterk verdeelde organisatie. Het publiek 
verwacht van de directieleden dat zij als een boegbeeld voor hun organisatie 
staan. Deze verwachting van goed bestuur en het leidinggeven aan een 
professionele organisatie vraagt daarbij niet alleen om een duidelijke visie op de 
organisatie zelf, maar ook op de behandeling van patiënten. De directie had de 
taak te voldoen aan de verwachtingen van goed bestuur en van het bieden van 
kwalitatief goede zorg en voldoende veiligheid. Hierbij was hun geloofwaardigheid 
en die van de hele instelling als geheel in het geding. We zullen nu stilstaan bij 
enkele vooronderstellingen, de ideeën van de directie om leiding te kunnen geven 
aan de organisatie. 

6.12 De premissie van de directie
In de Dr. S. van Mesdagkliniek bestond een duidelijke hiërarchische en ambtelijke 
structuur. Formeel was in functieomschrijving en posities vastgelegd wie er 
leiding gaf aan een bepaald organisatieonderdeel of voor bepaalde zaken 
verantwoordelijk was. De organisatie had op zich een duidelijke en overzichtelijke 
samenstelling. De plaats van de afdelingen, therapieruimtes, de werkzalen en 
de locatie van de directie waren duidelijk gesitueerd in de organisatie. Voor 
alle ruimtes hingen bordjes met de functionaliteit van die ruimte of de naam 
van medewerker en de functie die daar bij hoorde. Het gebouw zelf straalde 
een duidelijke structuur uit. Delen van het gebouw waren gesloten door zware 
ijzeren deuren en konden alleen met een speciale sleutel of vanuit de centrale 
geopend worden. De structuur van het decor en de voorstelling waren helder. 
De entourage was toegerust voor het karakter van de voorstelling. Het moest 
een voorstelling zijn waarbij, vanuit de rol van de directie gezien, zaken als goed 
bestuur, controle en beheer uitgestraald moesten worden. 

Zoals we hierboven in de verschillende scènes hebben gezien was de structuur 
van het stuk misschien wel goed maar op de inhoud ging het mis. Teksten sloten 
niet goed op elkaar aan. Spelers vormden geen eenduidig team. De interim-
manager, die een meervoudige rol speelde als adviseur van de directie, en de 
Ondernemingsraad konden het stuk ook niet meer redden. De recensies waren 
zeer negatief. Kunnen we in zo’n geval nog wel spreken van een premissie, een 
vooronderstelling van waaruit het stuk opgevoerd wordt? Is er sprake van een 
gedeeld waardenstelsel dat door iedereen uitgedragen wordt? En zo ja, welke 
richting ging dit stelsel uit?

Als we de belangrijkste beleidsdocumenten van de organisatie bestuderen, 
de jaarplannen en verslagen, zien we het volgende beeld. De jaarplannen en 
verslagen in de periode voor en tijdens de crisis hadden het karakter van een 
verantwoording van de beoogde en gerealiseerde werkzaamheden. Het was 
een feitelijke opsomming van de te realiseren activiteiten. Op de omslag van de 
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jaarplannen en verslagen uit de crisisperiode stonden drie begrippen: vasthoudend, 
inspirerend en grensverleggend. In de jaarplannen en verslagen zelf werd geen 
toelichting gegeven op deze begrippen. Er werd geen verbinding gemaakt tussen 
deze begrippen en de plannen die beschreven werden. De jaarverslagen gaven 
een opsomming van de gerealiseerde activiteiten achteraf, en gaven geen enkele 
toelichting op de centrale visie of missie van de organisatie. 

Alexander (42)
Alexander trekt zijn wenkbrauwen op. “Maar voordat je hier verdergaat wil ik toch 
weten hoe dat nu zit. Je stelt dat je bewust kunt sturen op bepaalde waarden, of 
begrijp ik dat verkeerd?”

“Ja, dat denk ik inderdaad. Er is in een organisatie namelijk altijd sprake van 
een waardenstelsel, een cultuur. Dit is een complex geheel van bijvoorbeeld de 
waarden van medewerkers, waarden van subgroepen in de organisatie, de culturele 
context en de geschiedenis van de organisatie. De vraag die ik mezelf, vanuit 
mijn directiefunctie, steeds stelde, was of we nog steeds voldoende gericht met de 
cultuur van de organisatie bezig waren. Dit moest onder andere tot uiting komen 
in het gericht aangeven wat we vanuit onze overtuigingen en onze waarden 
belangrijk vinden. We moeten in de concrete situaties steeds blijven aangeven wat 
we afwijzen of juist goed vinden. Hiervoor is een waardenstelsel nodig dat door de 
leidinggevenden en sleutelfiguren zoals artsen en therapeuten uitgedragen wordt. 
Hierbij gaat er het niet zozeer om om op een prekerige toon steeds te zeggen 
wat goed of niet goed is, maar het discours over bepaalde keuzes steeds aan te 
zwengelen. Soms moet je gewoon ingrijpen. Bepaalde inhumane situaties verdragen 
geen discours, maar vragen om een direct ingrijpen. 
In een organisatie als de Kliniek is een duidelijk waardestelsel namelijk van groot 
belang. Deze organisatie staat vaak zwaar onder druk. Zonder een stevige kern, 
een eigen identiteit die goed in de organisatiecultuur is verankerd raak je al snel uit 
‘model’ en verval je weer tot beheersmaatregelen. 
Iedere TBS-veroordeling wordt vaak in de media genoemd en iedere TBS-patiënt 
kan een politiek dossier worden. Deze druk komt ook vanuit de patiëntengroep 
zelf, vanuit hun pathologie. Zaken als hun angsten, grensoverschrijdend gedrag of 
verslavingsproblemen stellen hoge eisen aan de organisatie. Onder deze druk en 
zonder een duidelijke inhoudelijke koers loopt een organisatie als de Kliniek het 
risico dat iedereen zijn eigen overlevingsstrategie gaat volgen. Het wordt een cultuur 
van survival of the fittest, met alle gevolgen van dien.” 

De directie had een aantal premissies waar vanuit gewerkt moest worden. In 1993 
introduceerde de Algemeen Directeur het zogenaamde vier-factoren model. Dit 
was een ordenings- en verklaringsmodel voor delictgedrag. In het Tijdschrift voor 
Psychiatrie en Justitiabelen verscheen een artikel over dit model (de Haas, 1997). 
In dit artikel werd op overzichtelijke wijze aangegeven, dat gedrag van patiënten 
vanuit vier levensdomeinen, die samen een complex geheel vormen, verklaard 
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kan worden. Deze levensdomeinen zijn: het persoonlijke en psychiatrische 
toestandbeeld, situationele gegevenheden, de maatschappelijke inbedding en 
vaardigheden (de Haas, 1997: 4). Dit ordeningsmodel moest het klassieke, het op 
psychoanalytische uitgangspunten geformuleerde behandelbeleid vervangen en 
vormde de basis voor de behandeling en diagnostiek.

De sociotherapeuten op de afdelingen, de therapeuten en de psychiaters 
moesten hun behandelrapportages inrichten naar dit model. De rapportages 
aan de rechtbank werden ook op deze wijze ingericht. Deze implementatie 
lukte gedeeltelijk. Men was op zich enthousiast over het model dat een 
helder en overzichtelijk verklaringsmodel voor delictgedrag vormde, maar 
ondanks de inhoudelijke aspecten van dit model werd het toch vooral als een 
structuurinterventie gezien. Het was een poging van de Algemeen Directeur om 
gedrag van patiënten vanuit een samenhangende context te kunnen verklaren. 
Het was een publiek geheim dat de Directeur IB, die nog geschoold was in de 
psychoanalytische stroming, het volstrekt oneens was met dit model. 

Alexander (43)
“Als je niet uitkijkt, redeneer je vanuit jouw onderzoeksthema naar een conclusie toe. 
Kun je me ook vertellen wat je van de medewerkers als mogelijke verklaringen voor 
het ontstaan van de crisis hebt gehoord?” 
Alexander lijkt wat geïrriteerd. Ik voel me daardoor een beetje onzeker worden. Ik 
negeer dit gevoel maar even en ga in op zijn vraag.

“Sommige medewerkers noemen het afscheid nemen van het psychoanalytische 
model het moment waarop de organisatie inhoudelijk failliet ging. Anderen noemen 
de introductie van het vier-factoren model een verademing: de ‘macht’ van de 
psychoanalytische psychiaters werd hiermee gebroken. Medewerkers geven ook aan 
dat het probleem in de groeiambitie van de directie gelegen was. Er kwamen te veel 
en te snel nieuwe collega’s bij. Dit ‘brak’ de informele en bijna dorpse sfeer. Iedereen 
kende elkaar, maar ten tijde van de groei, waarbij de ene na de andere nieuwe 
afdeling werd geopend, kende men elkaar niet meer. Dit gaf een onveilig gevoel. 
Weer anderen zeiden dat er vanaf dat moment een diep meningsverschil tussen de 
Directeur IB (psychiater en psychoanalyticus) en de Algemeen Directeur (psycholoog) 
ontstond. Zij stonden niet op één lijn, en dit was voelbaar in de organisatie. Ik heb dat 
zelf ook waargenomen. Ik herinner me een moment in een vergadering waarin de 
Directeur IB brieste dat het vier-factoren model slechts een verklaringsmodel was en 
dat we er niet zoveel gewicht aan moesten geven. Ik denk dat al deze zaken wel een 
rol hebben gespeeld in de aanloop naar de crisis. Er is niet één bepaalde factor aan te 
wijzen, maar het is een complex geheel van factoren.” Ik kijk op mijn horloge en schrik. 

“Oeps, ik had om 10.00 uur bij een overleg moeten zijn. Ik moet nu even afscheid 
nemen en haal je om 12.00 uur wel weer op. Ik kom wel naar je kamer toe”.
Alexander knikt. “De tijd ging snel, tot straks.”
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In de Dr. S. van Mesdagkliniek werd er niet duidelijk op organisatiecultuur of een 
bepaald waardenstelsel gestuurd. Daarbij kwam dat de directie geen eenduidige 
inhoudelijke visie uitdroeg. Tegelijk stond de organisatie onder grote druk. De 
organisatie was nog met een inhoudelijke oriëntatie bezig, moest tegelijkertijd 
fors groeien en er volgde het ene incident na het andere. De directie deed 
allerlei pogingen om orde op zaken te stellen. Hierbij kozen ze voornamelijk voor 
structuurinterventies. Het gevolg was een onveilige en onvoorspelbare organisatie 
waarbij er geen vanzelfsprekend waardenstelsel, geen herkenbare cultuur, meer 
aanwezig was. Het lijkt haast logisch dat onder deze druk iedereen of subgroepen 
in de organisatie hun eigen overlevingsstrategie ging volgen. Inhoudelijk was de 
organisatie stuurloos geraakt, een cultuur op drift.

De directieleden probeerden om beurten en vaak los van elkaar aan te tonen dat ze 
de voorstelling nog onder controle hadden. In verschillende scènes, zoals tijdens mijn 
sollicitatieprocedure, kwam dit duidelijk naar voren. Doordat ze individueel pogingen 
deden om zich de machtsfactor van regie en controle toe te eigenen, braken 
ze hun eigen positie juist af. Hun teksten en rollen werden onduidelijk en zelfs 
ongeloofwaardig. Deze ongeloofwaardigheid leidde tot een vorm van vervreemding. 
De spelers en het publiek herkenden zich niet meer in de voorstelling. Er ontstonden 
hierdoor allerlei breuklijnen waardoor het stuk uit elkaar viel.

6.13 De crisis in relatie tot de behandeling
De professionals (behandelaars) verzetten zich hevig tegen het beheersmatige 
karakter van de organisatie. De gerichtheid op beheersing in plaats van 
behandeling raakte hun professionele beroepshouding. Zij lieten op verschillende 
manieren weten het niet eens te zijn met de dominante opvattingen die gericht 
waren op beheersing en onvoldoende ruimte gaven aan een kwalitatief goede 
behandeling die zij voor ogen hadden. Zij wilden vanuit hun overtuigingen 
vorm en inhoud geven aan de behandeling. De ‘beheerskolom’ in de organisatie 
beperkte de mogelijkheden om naar hun opvattingen uitvoering te geven aan een 
goede behandeling van de patiënten. 

De Ondernemingsraad kon het maar niet eens worden met de directie. Ondanks 
bemiddelingspogingen van een interim-manager bleven de partijen tegenover 
elkaar staan. Uiteindelijk leidde dit meningsverschil tot het opzeggen van het 
vertrouwen. De Algemeen Directeur heeft oprecht geprobeerd het stuk te 
redden door iedereen de ruimte te geven om zelf teksten voor een reorganisatie 
bij hem aan te leveren. Maar ook dit mocht niet baten. Deze teksten waren te 
divers en zelfs tegengesteld van aard. Door het gebrek aan een overkoepelende 
visie, een premissie die de rode draad in de voorstelling zou moeten vormen, 
kon de Algemeen Directeur onmogelijk een tekst maken waar iedereen zich in 
kon herkennen. Het publiek, maar ook de sponsor van het stuk (de Minister), kon 
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geen geloof meer opbrengen voor de voorstelling. De premissie van kwalitatief 
goede zorg en beveiliging binnen de Dr. S. van Mesdagkliniek onder duidelijke 
regie van de directie was niet langer te handhaven. Er zaten te veel incongruenties 
in de voorstelling. Pogingen om de voorstellingen door rolwisselingen en nieuwe 
teksten te redden bleken niet afdoende. 

De patiënten klaagden over een gebrek aan adequate zorg. Zij gebruikten 
hiervoor niet alleen de interne kanalen, maar traden ook met hun verhaal naar 
buiten. Hierbij kregen de patiënten een plaats op het podium. Zo werd de directie 
voor het dilemma van de regie gesteld. Op het moment dat allerlei interne, maar 
ook externe, krachten zich gingen bemoeien met de voorstelling raakten ze 
de controle over de teksten en rollen op het podium kwijt. Hierdoor nam hun 
geloofwaardigheid steeds meer af. 

6.14 Het waardenstelsel ten tijde van de crisis
Er was ten tijde van de crisisperiode sprake van een onduidelijk en diffuus 
waardenstelsel. Er waren verschillende referentiekaders die naast of zelfs 
tegenover elkaar stonden. De directie was daarbij niet in staat om verbindende 
waarden te benoemen die voor alle spelers en het publiek acceptabel waren. In 
plaats van behandelen lag het accent voornamelijk op beheersen. In plaats van 
respect bevorderen werden er vanuit de beheersoptiek allerlei vernederende 
elementen aan de bedrijfsvoering toegevoegd. Het publiek, de patiënten en 
medewerkers konden zich op een gegeven moment niet meer herkennen in de 
voorstelling. Er waren te veel incongruenties, het stuk klopte van geen kant meer. 

In deze situatie van vervreemding haakte het publiek af. In plaats van pogingen 
te doen om de voorstelling te redden, werd de kwaliteit van de voorstelling 
publiekelijk aan de orde gesteld. Door het gebrek aan een duidelijke en gedeelde 
visie op de patiënten en de kwaliteit van de behandeling was er niet alleen 
sprake van een op beheersing gerichte cultuur, maar vonden er ook allerlei 
grensoverschrijdende gedragingen plaats. Dit leverde verschillende vernederende 
en inhumane situaties op. Patiënten werden hierbij geregeld onheus bejegend. Als 
we deze situatie in het perspectief van de humane horizon bekijken kunnen we 
niet anders dan constateren dat de organisatie eerder van een humane horizon 
afweek dan er naar toe bewoog. 

In een afstudeerscriptie en onderzoek van de Directeur Behandelzaken naar 
de oorzaken van de crisis in de Dr. S. van Mesdagkliniek komt hij tot een 
vergelijkbare conclusie (Bruinsma, 2004). Hij analyseert de crisis vanuit een 
cognitief historisch perspectief. Hij beschrijft de oorzaak van de crisis als een 
breuk met het betekenisvolle verleden van de organisatie. Samengevat geeft hij de 
volgende verklaring voor de crisis: door een grote capaciteitsdruk (van 90 naar 



134

180 behandelplaatsen) werden er in verhouding meer medewerkers beveiliging 
aangesteld en minder behandelaren. Daarbij namen allerlei beheersmiddelen, 
zoals camera’s, hekwerk en detectiepoorten, zelfs voor het personeel, alleen 
maar toe. Het beheersen kreeg de overhand en de behandeling werd hierdoor 
volledig geïncorporeerd in het systeem. Hierdoor ontstond er een breuk met 
de geschiedenis van de TBS-Kliniek. De relatie met de historische wortels, 
waarbij humanisering en daarbij oog voor de dader (patiënt) centraal stonden, 
werd hierbij verbroken. Doordat de ontwikkelingen in de organisatie niet meer 
aansloten bij de historische wortels, die van een humane bejegening, en het 
contact tussen hulpverlener en patiënt niet meer werd gezien als middel om 
tot verandering te komen, ontstond er angst en wantrouwen. De detectiepoort 
voor het personeel was hiervan wel het meest in het oog springende voorbeeld 
(Bruinsma, 2004: 54–55). 

De directie heeft in deze situatie weinig anders gedaan dan een strategie van 
beheersing te volgen om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand liep. 
Deze strategie mocht niet baten. Op de premissie van regie en controle werd 
ze vervolgens afgerekend. De ontvluchting van twee patiënten uit het beveiligde 
complex vormde hiervoor het beginpunt in de eerste scène. Daarbij geloofden de 
spelers niet (meer) in elkaar en het publiek niet meer in de voorstelling als geheel. 
Ondanks diverse pogingen om de voorstelling te redden gleed de opvoering 
steeds verder af naar het dieptepunt. De voorstelling eindigde op trieste wijze 
met het vertrek van de hoofdrolspelers.
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De omvangrijke reorganisatie 2000–2002

In het vorige hoofdstuk hebben we de crisisperiode in de Dr. S. van Mesdagkliniek 
beschreven aan de hand van Goffmans dramaturgische concept van de interactie 
binnen sociale instellingen. Bij het beschrijven van de crisis aan de hand van deze 
theorie werd duidelijk dat de directie ongeloofwaardig overkwam. De onenigheid 
onder de teamleden op het podium verzwakte niet alleen hun managementrol en 
spel, maar verzwakte ook de realiteitswaarde van datgene wat het team behoorde 
te presenteren. De geloofwaardigheid van de managementrol was verbroken. Na 
het boegeroep uit het publiek greep het Ministerie van Justitie c.q. de Minister 
(de hoofdsponsor van het toneelstuk) in. In dit hoofdstuk zullen we wederom de 
theorie van Goffman aanwenden om de organisatieveranderingen en de resultaten 
ervan te beschrijven. Het ordeningsmodel is een soort handboek met als doel 
inzicht te geven in het sociale leven in een organisatie (Goffman, 1959: 7). Dit model 
helpt ons opnieuw bij het beschrijven van de interactie tussen de hoofdrolspelers 
en het publiek, waarbij de domeinen ‘de zaal’, ‘het podium’ en ‘achter de coulissen’ 
beschreven zullen worden. Daarnaast helpt het dramaturgische concept ons ook 
om de ethische aspecten van de voorstelling te belichten.

In dit hoofdstuk dat we het tweede bedrijf, ‘de reorganisatie’, noemen treedt in een 
korte tijd een nieuw team spelers aan. De oude directie werd vervangen door een 
nieuwe. Er moest niet alleen een nieuw team spelers aankomen, maar ook de sfeer 
van het stuk en de teksten moesten worden aangepast. Met andere woorden: het 
toneelstuk werd voor de hoofdrolspelers volledig herschreven. Het publiek en een 
deel van de medespelers bleven hetzelfde. Mede gelet op het voorgaande waren zij 
kritisch en enigszins wantrouwend. Zou het deze keer wel lukken?

In dit stuk wordt een aantal scènes getoond dat op verschillende manieren 
de werkwijze van de nieuwe directie laat zien. Het gaat soms om kleine 
veranderingen en soms ook om grote ingrepen. De deels autobiografische 
beschrijvingen geven de lezer een kijkje achter de schermen van het theater, 
waarbij de reorganisatie en de contouren van de nieuwe organisatie in beeld 
gebracht worden. 

Alexander (44)
Even na twaalf uur loop ik Alexanders kamer binnen. Ik plof neer op een stoel 
aan zijn werktafel. “Wat zullen we doen. Het je al zin in een lunch? Of nog even 
wachten?”, vraag ik hem.

“Laten we nog even wachten, reageert Alexander. “Ik ben erg benieuwd naar het 
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vervolg van je verhaal. Maar voordat je daarmee verder gaat ben ik heel benieuwd 
naar jouw eigen rol en positie in het geheel”. 
Ik denk even na. “Je hebt gelijk, het wordt tijd om mijn eigen rol en positie 
duidelijk te maken. Hierbij vind ik het ook belangrijk om te benadrukken dat 
organisatieveranderingen altijd een teamspel zijn. Ik wil de organisatieveranderingen 
niet alleen aan mijn rol toeschrijven. Wat ik logischerwijze wel doe is de situatie 
mede vanuit mijn rol analyseren en beoordelen. Om verschillende redenen ben ik wel 
een constante factor binnen het hele gebeuren, maar ik heb het zeker niet in mijn 
eentje gedaan. Ik zal dit hieronder uitleggen”. 

7.1 De casting van het nieuwe team
Een toneelstuk valt of staat met de kwaliteiten van de spelers. De leden van het 
team moeten in staat zijn hun individuele rol te verbinden aan de gezamenlijke 
doelstelling van het stuk als geheel. Bij de selectie van teamleden zal het 
castingteam nagaan of de kandidaten in staat zijn om niet alleen ten behoeve van 
zichzelf de doelen van de organisatie te presenteren, maar ook ten behoeve van 
het team (Goffman, 1959: 75). Het nieuwe directieteam had als belangrijke taak 
de Dr. S. van Mesdagkliniek op basis van een nieuwe visie te besturen. Het stuk 
moest in een nieuwe versie alsnog gered worden. Het theater sluiten was een 
allerlaatste, maar geen ondenkbare, optie.

De door het Ministerie benoemde interim Algemeen Directeur heeft bij de 
afronding van zijn taak in samenwerking met de Raad van Bestuur een nieuwe 
directie aangesteld. Daarvoor werd de interne organisatiestructuur ook 
aangepast. Allereerst werd de divisiestructuur opgeheven. De interim-directeur 
noemde de Dr. S. van Mesdagkliniek ook wel een ‘kind met een waterhoofd’. 
Met andere woorden: veel te veel managers en directieleden. Er moest een 
nieuwe directie komen met twee Directeuren Behandelzaken en een Directeur 
Algemene Zaken. De ene Directeur Behandelzaken richt zich op de afdelingen 
met psychotische patiënten en de andere op de afdelingen van patiënten met 
persoonlijkheidsstoornissen. De portefeuille beheerszaken zou tijdelijk worden 
vervuld door iemand met een kortlopend contract, voor twee of drie jaar, en 
daarna worden overgedragen aan de Directeur Algemene Zaken. Er werd op 
collegiale wijze leiding gegeven. De Directeur Algemene Zaken was voorzitter 
van het directieberaad. De functies van twee nieuwe directeuren behandelzaken 
bleken nog steeds onnodig veel te zijn voor de nieuwe topstructuur. Na het 
vertrek van een van de directeuren behandelzaken naar een nieuwe functie werd 
deze vacature dan ook niet meer vervuld. Al snel werd er overgegaan op een 
model met een driehoofdige directie, bestaande uit één Directeur Behandelzaken, 
één Directeur Dienstverlening en Beheer en de Directeur Algemene Zaken, die 
tegelijk als voorzitter van het directieberaad optrad. 
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De Dr. S. van Mesdagkliniek zou binnen het samenwerkingsverband van de 
GGZ Groningen als zelfstandige Kliniek worden gepositioneerd. Dit model 
zou uiterlijk per 1 februari 2001 gerealiseerd moeten zijn (Directie, 2000c: 7). 
De samenwerking met de GGZ Groningen werd mede ingegeven door het 
rapport Kosto, waarin gesteld werd dat de TBS-Klinieken nauwer moesten 
samenwerken met GGZ-instellingen. Dit zou de kwaliteit van de behandeling en 
de doorstroming van TBS-patiënten ten goede komen (Kosto, 2001: 10). Begin 
2001 sloot het Ministerie een overeenkomst met de GGZ Groningen waarbij een 
niet-vrijblijvende samenwerking, met als doel te komen tot een zelfstandige Dr. 
S. van Mesdagkliniek (particuliere stichting) binnen een samenwerkingsverband 
met de GGZ Groningen, werd overeengekomen. We zullen later nog zien dat 
deze samenwerking in positieve zin een belangrijke factor was bij de verdere 
humanisering van de Dr. S. van Mesdagkliniek. 

Alexander (45)
“Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe de benoeming tot stand is gekomen.” 
Ik knik begrijpend. “De interim-directie en de directie vormden samen namens het 
Ministerie van Justitie en met de bestuursleden van de GGZ een commissie. Uit 
gesprekken met leden van de sollicitatiecommissie (achteraf) bleek dat er niet alleen 
naar managementkwaliteiten werd gekeken, maar vooral ook of de kandidaten in 
staat waren de Kliniek aan de hand van een nieuwe visie te leiden. De organisatie 
kon niet op deze voet verder, de nieuwe leidinggevenden moesten de zaak radicaal 
anders gaan aanpakken. Tevens werd getoetst of zij de samenwerking met de GGZ 
zouden ondersteunen waardoor het verzelfstandigingsproces geen gevaar zou lopen. 
Kandidaten die de ‘oude cultuur’ representeerden of die tijdens de crisisperiode te 
veel schade hadden opgelopen of veroorzaakt vielen dus af. Het aantal speelde 
hierbij ook een rol. Er waren door de oorspronkelijke divisiestructuur ook gewoon 
meer directiekandidaten dan vacatures. Er moest dus gekozen worden. Hierbij 
ging het om een team van spelers die het toneelstuk in een nieuwe vorm alsnog 
konden redden. Het voortbestaan van het hele theater stond immers op het spel. Ik 
beschouw het nog steeds als een voorrecht dat ik vanuit de managementfunctie op 
een divisie door kon naar de algemene directie.”

Hierbij was het in de lijn van Goffmans ethiek voor een goede voorstelling 
noodzakelijk dat de nieuwe spelers een voorstelling zouden neerzetten die op 
alle fronten zou kloppen. Het geloof in eigen kunnen en in de medespelers, de 
entourage en het façadegebied, de teksten en decors, alles moest voldoende in 
overeenstemming zijn om de geloofwaardig over te kunnen komen.

Alexander (46)
Alexander kijkt wat afwezig en is in gedachten. Ik stop even met mijn verhaal en kijk 
hem aan. Hij neemt de gelegenheid te baat om te reageren. “Zijn er ook theorieën 
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of is er ook onderzoek dat aangeeft dat het werken met een geolied team zoals 
Goffman aangeeft belangrijk is? Ik kan me evengoed voorstellen dat de kwaliteit van 
de instelling, de markt of de reputatie ook cruciale elementen zijn. Het zal toch niet 
alleen van de mensen afhangen?”

“Het zijn gerenommeerde onderzoekers op het gebied van leiderschap als Collins en 
Potter die aantonen dat het succes van een organisatie met name afhangt van een 
goed lopend team aan de top. Het hangt niet zozeer af van de kwaliteit van één 
speler, maar van het samenspel als geheel. Een van de eerste taken van een CEO 
is het samenstellen van een goed team. Het ‘wie’ is dus belangrijker dat het ‘wat’ 
en ‘hoe’ (Collins, 2005; Kotter, 1996). Door deze onderzoekers, ook wel enigszins 
managementgoeroes, wordt de theorie van Goffman bevestigd.” 
Ik leg vervolgens aan Alexander uit dat ik verschillende functienamen — 
divisiemanager, divisiedirecteur en Directeur Algemene Zaken — heb gehad. In een 
korte periode veranderde mijn functienaam en positie een aantal malen. 
Alexander kijkt bedenkelijk. “Eerlijk gezegd duizelt het bij me van al die functies en 
opeenvolgende rollen”. 

“Ja, daar heb je gelijk in”, knik ik instemmend. “En dan heb ik voor de leesbaarheid 
alle verschillende functienamen en taken die managers en directieleden kregen 
maar weggelaten. Als eerste zijn de nieuwe directieleden aangesteld, daarna volgde 
het middenkader. Dit bestaat uit managers en behandelaren. Daarna werd al het 
personeel opnieuw geplaatst of begeleid naar een nieuwe functie buiten de instelling. 
Veel medewerkers hebben dit ook op eigen kracht gedaan. In drie jaar (1999–2001) 
tijd zijn ongeveer 130 medewerkers vertrokken. Dit was ruim een derde deel van 
het personeel. Hier kwamen ook 130 nieuwe medewerkers voor in de plaats. Ik 
zal hieronder aangeven welke formele functies, positie en hoofdtaken ik in de 
reorganisatieperiode heb vervuld. Ik hoop dat het hiermee duidelijker wordt.”

7.2 Een constante factor
Eind 1997 werd ik aangesteld als divisiemanager in de Dr. S. van Mesdagkliniek. 
Dit was ook het jaar van de ontvluchting van twee TBS patiënten, waarmee de 
crisisperiode werd ingeluid. Ik begon in een roerige periode waarbij de toen nog 
in functie zijnde directieleden gefaseerd vertrokken. Ik heb vervolgens met de 
interim-directie mede vorm en inhoud gegeven aan het Plan van Aanpak van de 
reorganisatie en dit met de interim-directeur in allerlei bijeenkomsten voor het 
personeel gepresenteerd. Gaandeweg had ik vanaf eind 1999 al verschillende 
algemene directietaken overgenomen, terwijl ik formeel nog steeds manager 
van de divisie voor psychotische patiënten was. Ondertussen was de functie 
divisiemanager ook gewijzigd in die van divisiedirecteur, maar dat terzijde. 

Na de zomer van 2000 werd ik in de functie van Directeur Algemene Zaken 
aangesteld. Het management van de andere twee divisies vertrok. Van de drie 
oorspronkelijke directieleden en drie managers van de divisies was ik eind 2000 
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als enige overgebleven. Ik was relatief nieuw, want ik was nog maar twee jaar in 
dienst van de organisatie. Begin 2001 was de samenwerkingovereenkomst met de 
GGZ Groningen formeel rond. De Raad van Bestuur van de GGZ werd hiermee 
op tijdelijke basis tevens Raad van Bestuur van de Dr. S. van Mesdagkliniek. 
Hiermee werd de samenwerking, die moest uitmonden in een verzelfstandigde 
organisatie, geborgd. Ik was tot op dat moment de constante factor in de 
topstructuur en vervulde ook een centrale rol binnen de communicatie- en 
beslisstructuur. In de communicatiestructuur was ik de voorzitter van het 
dagelijkse ochtendrapport waar alle afdelingen vertegenwoordigd waren, 
voorzitter van het managersoverleg, en van het centrale overleg van managers en 
de coördinerend hoofdbehandelaren tezamen. Tevens werd ik, toen het nieuwe 
team compleet was, voorzitter van het Directieberaad. 

Na het aanstellen van het middenkader en de directie werd al het personeel 
opnieuw ‘gewogen’. In onze visie kon een daadwerkelijke cultuurverandering 
alleen tot stand komen als het personeel hier bewust voor koos. Zoals de casting 
crew het team hoofdrolspelers uitkoos, zo kozen de nieuwe hoofdrolspelers 
de medespelers en het nieuwe publiek uit. Hierbij werd er gekeken of de 
medewerkers binnen de kaders van het nieuwe ‘stuk’ pasten. Niet alleen de 
persoonlijke presentatie was van belang, maar ook het kunnen uitdragen van de 
nieuwe visie en het commitment aan de organisatieveranderingen die we voor 
ogen hadden. We zochten nieuwe teamspelers, geen solisten. 

Tijdens de reorganisatie (2000–2002) vervulde ik een centrale rol ten aanzien 
van deze omvangrijke personele wijzigingen. Als voorzitter van de Plaatsingsadvies 
Commissie (PLAC) heb ik leiding gegeven aan het plaatsingsbeleid tijdens 
de reorganisatie. Hierbij was ik voorzitter van de eerste commissie die het 
hele middenkader in hun functie benoemde. Leden van het middenkader 
vormden onder mijn voorzitterschap de tweede benoemingscommissie 
voor het uitvoerende personeel. Het beleid kwam hier op neer dat alle 
medewerkers administratief uit hun functie werden ontheven en opnieuw 
moesten solliciteren. Ik moest dit complexe formele, maar ook zeer emotionele, 
proces aansturen. Tijdens de instructiebijeenkomsten voor de commissie die 
alle medewerkers beoordeelde heb ik steeds de instructie gegeven om op de 
ontwikkelingsgerichtheid van medewerkers te letten. Deze instructie kwam in 
wezen hier op neer: starre of zelfovertuigde medewerkers die mede op basis van 
de ‘oude beheerscultuur’ wilden doorgaan werden niet in een functie geplaatst en 
werden via loopbaanbegeleiding naar ander werk geholpen. Het ging om ongeveer 
40 medewerkers die met hulp van het voor dat doel opgerichte mobiliteitsbureau 
ander werk kregen. We zochten ontwikkelingsgerichte medewerkers die bereid en 
enthousiast waren om zich nieuwe dingen eigen te maken. Hierbij stond dus niet 
alleen het diploma en de werkervaring, maar vooral ook de grondhouding centraal.
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Alle medewerkers moesten hierbij dus opnieuw ‘solliciteren op een functie’, en de 
PLAC beoordeelde op welke werkplek iemand uiteindelijk terecht zou komen. Er 
zijn honderden gesprekken gevoerd door de leden van de PLAC (25 personen), 
die weer subcommissies vormden met 3 tot 5 leden. In totaal waren er drie 
dossierkasten nodig om alle dossiers, assessments en gespreksverslagen over 
een periode van 7 maanden op te bergen. In eerste instantie werden er ruim 70 
bezwaren tegen de voorgenomen plaatsingen op een nieuwe functie ingediend. 
Ik was niet alleen verantwoordelijk voor de PLAC als geheel, maar ook voor 
eventuele problemen of knelpunten met kandidaten. Op basis van individuele 
gesprekken, die ik voor het overgrote deel zelf, met ondersteuning van P&O 
medewerkers heb gevoerd, hebben we aan de hand van ‘maatwerk’ in de meeste 
gevallen naar een oplossing toe kunnen werken. In een aantal gevallen hebben we 
aan medewerkers gevraagd om een andere baan, met ondersteuning van onze 
zijde, te gaan zoeken. Hiervoor gold een sociaal statuut van DJI en er was extra 
budget voor gereserveerd. De kandidaten konden gebruik maken van allerlei 
outplacementfaciliteiten en ze bleven tot maximaal 18 maanden op de loonlijst staan. 
In de meeste gevallen was dit ruim voldoende voor het vinden van een nieuwe baan.

Deze personele kanten van de reorganisatie hebben een enorme impact gehad 
op de organisatie. Er was duidelijk sprake van vernieuwing, sommigen spraken 
zelfs over een verjonging. Op de plaats waar oud-medewerkers vertrokken 
kwamen in de regel jonge medewerkers, van wie een ruime meerderheid 
vrouwen. Uiteindelijk zijn er ruim 130 medewerkers in deze periode al dan niet 
vrijwillig vertrokken en even zoveel nieuwe externe medewerkers aangesteld. 
Ongeveer 300 medewerkers zijn in een oude of nieuwe functie geplaatst. Van de 
oorspronkelijke 70 bezwaren zijn er slechts 5 gevallen overgebleven die formeel 
bewaar hebben aangetekend. Dit is in de ambtenarenwereld een opmerkelijk 
positief resultaat. Deze 5 zaken zijn door een bezwarencommissie behandeld en 
3 ervan zijn formeel toegekend. We werden vooraf door juristen voor aantallen 
van 50 tot 80 medewerkers gewaarschuwd die de procedure zouden ingaan om 
hun bezwaren formeel kenbaar te maken. Een dergelijk ingrijpen in een ambtelijke 
organisatie, wat overigens op zich al vrij uniek was, heeft voor zover wij weten 
nimmer zo’n hoge score qua mobiliteit en lage score qua formele juridische 
bezwaren gehaald. Van enkele juristen op het Ministerie begrepen we dat dit 
positieve beeld inderdaad bijzonder uniek was binnen de ambtenarij. Er bleef 
dan ook nogal wat van het gereserveerd budget over voor het sociaal statuut. 
Deze formele reorganisatie met de bijbehorende personele veranderingen 
vonden in 2000–2002 plaats, terwijl de organisatie ‘gewoon’ bleef draaien en haar 
productieafspraken nagenoeg haalde. 
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In 2002 heb ik samen met de senioronderzoeker het initiatief genomen 
de reorganisatie grondig te evalueren. Hiervoor hebben we een uitgebreid 
onderzoek gedaan en een bijeenkomst gehouden met Directie, middenkader 
en Ondernemingsraad. Er was veel en heftige kritiek op mij als centrale 
en verantwoordelijke directeur in deze periode. Zaken als de omvangrijke 
veranderingen binnen teams, waardoor collegiale verbanden verbroken werden, 
individuele problemen en teleurstellingen, werden mij, en niet geheel ten onrechte, 
aangewreven. In hoofdlijnen werd de reorganisatie, ondanks de forse ingrepen, 
toch als positief beoordeeld. Er was waardering voor deze omvangrijke ingreep 
die in mijn ogen een belangrijke voorwaarde was om tot verdere veranderingen 
in de organisatie te komen. Deze waardering blijkt niet alleen uit het feit dat 
medewerkers zich sterk maakten voor de organisatie en haar doelstelling en 
dat ondanks deze veranderingen de organisatie zijn normale inhoudelijke en 
bedrijfsresultaten wist te behalen, maar ook uit onderzoek in die periode.

Uit de enquête, die in het kader van de evaluatie in 2002 onder het personeel was 
uitgezet, blijkt dat de oude organisatie van vóór de reorganisatie gemiddeld een 
4 als rapportcijfer kreeg, de nieuwe organisatie na de reorganisatie een kleine 6 
en de verwachtingen naar de toekomst gingen richting een 7 (Directie, 2002b). 
De uitslag was dus positief en hoopgevend naar de toekomst. Na dit ingrijpende 
deel van de reorganisatie kreeg ik van verschillende kanten het stempel 
‘verandermanager’ opgedrukt. Door diverse organisaties, collega-instellingen 
en opleidingen werd ik gevraagd uit te leggen hoe een dergelijke ingrijpende 
reorganisatie qua besturing en personeelsbeleid gelukt was. Formeel was het 
zeer geslaagd, maar sociaal en emotioneel had dit een zeer zware wissel op de 
organisatie en mijzelf getrokken. Het ziekteverzuim steeg in die periode enorm, 
tot bijna 14% in 2001. Daarna daalde het verzuim gestaag naar 5% in 2005. 

Vanuit de crisisperiode, via de periode van reorganisatie (2000–2002) heb ik 
kunnen bijdragen aan de nieuwe organisatie (2003–2005). In de periode 
1997–2005 was ik de constante factor binnen het management en de directie. 
Welgeteld heb ik ruim 17 verschillende collega-leidinggevenden meegemaakt op 
het eerste en tweede managementniveau in de organisatie. 

Alexander (47)
Alexander haalt diep adem en zucht. “Dat is een ommezwaai van 180 graden.”
Ik knik. “Tja, dat kun je wel zeggen. “Persoonlijk ben ik in die periode ook echt tot 
mijn grens gegaan. Er waren dagen bij dat ik met collega’s of P&O adviseurs tot 
diep in de nacht met pizza’s en flesjes fris allerlei schema’s en dossiers bestudeerde. 
Hierbij zaten we geregeld met de handen in het haar, want de structuur en 
aantallen van functies in de beleidsstukken pasten lang niet altijd bij de wensen en 
mogelijkheden van de medewerkers. Ik nam stapels werk, brieven en klachten van 
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medewerkers mee naar huis. Daarbij kregen we, en ik in het bijzonder, als voorzitter 
van de PLAC, ook veel agressie over ons heen. Sommige mensen waren razend dat we 
hun veilige ambtelijke positie aantastten. Deze reacties klonken samengevat ongeveer 
zo: “van mij als ambtenaar mag je veel van vragen, maar van mijn rechtspositie en 
functie blijf je met je grote poten van af, waar haal je het lef vandaan???”. Naast 
deze veranderingen aan de personele kant werd er in 2002 ook een differentiatie 
in de behandeling doorgevoerd. Dit betekende dat patiënten naar min of meer 
gespecialiseerde afdelingen werden overgeplaatst. Dit eveneens ingrijpende proces heeft 
mijn collega, de Directeur Behandelzaken, op uitstekende wijze vormgegeven. Van de 
185 patiënten waren er uiteindelijk 3 die een overplaatsing hebben geweigerd. Zorg op 
maat voor deze enkelingen bleek ook in dit geval weer tot oplossingen te leiden.
Alexander onderbreekt me. Hij zwaait zijn rechterarm even omhoog en roept: 

“Ook dat nog!”
“Ja, ook dat nog”, stel ik droogjes, de hele organisatie was aan het schuiven, soms zaten 
we op de rand van een kritische en nog nét beheersbare massa. Achteraf gezien is 
dit voor mij een unieke ervaring geweest. Als manager heb ik ongelofelijk veel geleerd 
in deze periode. Op hoofdlijnen zou ik het weer op dezelfde manier doen als toen, 
maar sommige zaken zou ik nu wel anders aanpakken, minder procedureel en meer 
persoonlijk. Dat voorkomt veel ellende. Ik stond in die periode nadrukkelijk onder 
zeer kritische schijnwerpers. Tijdens de bezwaarprocedures heb ik me buitengewoon 
ongemakkelijk gevoeld. Als voorzitter van de PLAC moest ik de besluiten onderbouwen 
die door de commissieleden waren genomen. Het is heel vreemd als je tegenover 
collega’s zit en allerlei, vooral negatieve, zaken moet noemen die een besluit om hen 
niet in een bepaalde functie aan te nemen rechtvaardigen. Ik heb toen ook heel bewust 
een aantal ‘tekens’ gegeven om aan de organisatie duidelijk te maken op welke wijze ik 
mijn activiteiten en mezelf voor het voetlicht wilde brengen.
Goffman zou het als volgt zeggen: De voornaamste bedoeling is dat mensen een 
gunstige definitie van hun activiteiten of persoon bij anderen willen oproepen (Goffman, 
1959: 75). Dat heb ik in die periode nadrukkelijk proberen te doen. Ik schreef 
bijvoorbeeld allerlei medewerkers die bezwaar maakten zo snel mogelijk een brief met 
een betrokken en persoonlijk karakter. Deze medewerkers werden uitgenodigd voor 
een gesprek met mij en een P&O adviseur. In die gesprekken hebben we naar ‘maat’ 
oplossingen gezocht voor hun probleem. In veel gevallen is dit dan ook gelukt.”

7.3 Het façadegebied van de Directeur Algemene Zaken
Als de spelers willen dat een voorstelling als ‘echt’ overkomt, dan is het van 
belang dat het publiek gelooft dat de definitie die zij doorgaans projecteren ook 
‘echt’ is. Het publiek voelt zich niet serieus genomen bij een voorstelling waarbij 
de spelers ongemotiveerd zijn of grote moeite hebben hun rol en tekst vast te 
houden. De voorstelling wordt als té gemaakt of geforceerd aangeduid 
(Goffman, 1959: 69). Het spel in een sociaal instituut is niet tot details beschreven. 
Sterker nog, het meeste van het gedrag dat van nieuwe medewerkers 
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verwacht wordt staat nergens op papier. Alleen de belangrijkste procedures en 
voorschriften zijn vastgelegd in de vorm van werkinstructies. Nieuwe spelers 
moeten dus op basis van enkele suggesties, hints en regieaanwijzingen hun rol 
leren te vervullen (Goffman, 1959: 71). 

Dit betekent dat medewerkers binnen het spel voortdurend aan het improviseren 
zijn. Al improviserend komt men achter de verschillende rollen en het gedrag 
dat hoort bij een nieuwe functie. Een nieuwe medewerker neemt men afwijkend 
gedrag in een inwerkperiode niet zo snel kwalijk. De directie kon zich echter 
weinig oefenruimte permitteren. De nieuwe directie stond eigenlijk meteen al 
voor de generale repetitie. Er was immers veel wantrouwen en weinig geloof dat 
het nog goed zou komen bij delen van de medewerkers. 

De nieuwe directie moest op basis van summiere aanwijzingen van de 
vertrekkende interim-directeur haar rol zien te vervullen. Zij heeft al dan 
niet bewust verschillende directe en indirecte ‘tekens’ gegeven die haar 
vakbekwaamheid en oprechtheid moesten bevestigden. Goffman noemt dit 
de façade. Hij maakt hierbij een onderscheid tussen de persoonlijke façade en 
het façadegebied zelf (Goffman, 1959: 27, 101). De persoonlijke façade is het 
expressieve instrumentarium dat al dan niet met opzet door het individu tijdens 
zijn voorstelling wordt gebruikt. Het façadegebied is de omgeving en entourage 
waarbinnen de voorstelling zich afspeelt. 

Alexander (48)
Alexander onderbreekt me snel en direct. “Ik heb eerlijk gezegd moeite met het 
begrip façade. Het klinkt alsof er gemanipuleerd wordt, het verwijst naar namaak”. 

“Ja, dat vond ik in het begin ook wel, maar gaandeweg begreep ik waar Goffman 
op doelde. Als je de rol en de voorstelling van de nieuwe directie bekijkt is dit 
begrip goed toepasbaar. Ik bedoel hiermee niet het negatieve oordeel van het 
begrip ‘façade’, dat vaak aan dit woord kleeft, maar het fenomeen zelf, het al 
dan niet bewust hanteren van de façade als instrument van expressie. Ik denk 
dat medewerkers zich bewust zijn van de façade die we met zijn allen overeind 
proberen te houden. Het gaat er echter om dat de medespelers en de toeschouwers 
ervaren dat er achter de façade een vakman schuilt die zijn rol verstaat. De 
presentatie moet dan ook niet alleen verwijzen naar de rol die men speelt, maar 
er worden ook intentionele aspecten aan afgelezen. Hierin zit het sterk ethische 
karakter van Goffmans analysemodel. De nieuwe directie had tot taak een aantal 
cruciale scénes op te voeren die de geloofwaardigheid in hun kwaliteiten bij de 
medespelers en het publiek zouden moeten bevestigen. Ik zal nu een aantal 
concrete voorbeelden hiervan geven.” 
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7.3.1 Het oude decor moet vervangen worden
Tijdens de crisisperiode zetelde de directie in drie kantoren in het zogenaamde 
‘voorgebouw’. De kantoren waren groot, hadden een weids uitzicht en ieder 
directielid had een eigen directieparkeerplaats. Als er een bericht van de directie 
in de organisatie werd verspreid reageerde men in de periode 1997–1999 
doorgaans als volgt: “het is zeker weer van die lui daar in het voorgebouw”, 
of “zij daar in het voorgebouw weten niet wat er in de organisatie leeft”. Het 
voorgebouw stond bij patiënten en medewerkers symbool voor afstand, dictaten 
en gebrek aan empathie en niet communiceren. Het management van de divisies 
had in die periode kleinere kantoren in de Dr. S. van Mesdagkliniek. 

Toen ik benoemd werd als Directeur Algemene Zaken lag het voor de hand 
dat ik mijn kantoor in dat voorgebouw zou inrichten. Ik heb bewust die trend 
doorbroken om identificatie met de oude situatie te voorkomen. Aldus koos ik 
ervoor een relatief klein kantoor te betrekken, dicht bij afdelingen en midden in 
de drukte van het gebouwencomplex. Dit was een signaal dat er een andere wind 
zou gaan waaien door de Dr. S. van Mesdagkliniek. In tegenstelling tot de vorige 
directie wilde ik nadrukkelijk in het hart van de organisatie staan en persoonlijk 
aanspreekbaar zijn. Zo zou ik dagelijks dankzij deze toegankelijke positie patiënten 
en personeel tegenkomen. Voor hen vormde deze situatie een lage drempel om 
me even bij de mouw te pakken. 

Alexander (49)
“Welke intentie communiceerde je hiermee en welk effect denk je hiermee te hebben 
bereikt?”, vraagt Alexander nieuwsgierig. Ik negeer zijn vraag deels en vertel een 
korte anekdote. 

“Toen een medewerker van de facilitaire dienst mij vroeg waar ik kantoor wilde 
houden zei ik het ongeveer als volgt: “Heb je ergens een cel voor mij?” Hij begon 
meteen te lachen. “Ik meen het”, zei ik daarop. “Ik wil een kantoor in het oude 
gebouw, ergens op een van de oude cellengangen”. Hij zei dat hij dit nog nooit 
had meegemaakt. Onmiddellijk verhaalde hij van zijn ervaringen met managers 
en directeuren die streden om de grootste kantoren en nieuwe meubels en luxe 
telefoons. “Maar”, stelde hij gerust, “we maken er wel een mooi kantoortje van 
meneer”. Hiermee onderschreef hij zijn eigen opvatting dat een directeur toch een 
representatief kantoor nodig had. 
Een coördinerend leidinggevende van de beveiliging wees me fijntjes op de risico’s 
die ik nam. Een van de vorige directieleden (Dr. J. van Marle) was namelijk eens 
gegijzeld door een patiënt. Na dit incident werd de directie bij vergaderingen met 
patiënten begeleid en had de directie vaak een bodygard van de beveiliging bij zich. 
Nu ik midden in het gebouw een kantoor nam kon hij met zijn team de veiligheid 
niet langer garanderen. 
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Deze verplaatsing van het voorgebouw naar het centrum riep in die tijd dus 
verschillende — overwegend positieve — reacties op. De beweging werkte. Het leek 
erop alsof men instemmend reageerde op de verhuizing van de directiezetel in het 
gebouw. Dit zag men als een teken dat ik mij aan mijn sociale contract zou houden, 
namelijk die van de open aanspreekcultuur die ik zelf nadrukkelijk verkondigde. Dit 
was nadrukkelijk mijn intentie en het beoogde effect bij medewerkers was duidelijk, 
maar van korte duur. Deze verplaatsing op het ‘podium’ van een positie tussen de 
decorstukken achterin naar de rand van het podium dicht bij het publiek, was op 
zich natuurlijk niet genoeg. Er moesten meer tekens worden afgegeven. Mijn ervaring 
is dat tekens ook weer snel vergeten worden, dus moet je in het spel voortdurend 
tekens afgeven en blijven presteren, dat is de eis van je medespelers en je publiek.”

7.3.2 De inrichting van het façadegebied
Terwijl de keuze voor een nieuw kantoor gemaakt was lagen er op mijn tijdelijke 
werkplek op een ochtend twee glimmende boeken met kantoormeubilair. Er zat 
een gele plakker op met de mededeling dat ik meubilair kon uitkiezen. Ik belde 
meteen de medewerker van de facilitaire dienst en vroeg of er nog bruikbaar 
meubilair in het magazijn stond. Na een uur belde hij me terug met een bevestigend 
bericht. Er stond nog een sobere maar complete en keurige set kantoormeubilair.

Alexander (50)
Alexander onderbreekt me met een glimlach. “Tja, een beetje directeur richt zijn 
kantoor goed in. Hiermee toont hij zijn autoriteit en macht op het toneel.” 

“Dat zie ik inderdaad veel gebeuren. Het façadegebied moet snel ingenomen worden 
en de entourage hoort hier in de opvatting van sommige managers bij, maar ik 
deed het heel bewust anders. Ik wilde mijn rol op een andere manier, vanuit mijn 
eigen overtuiging invullen. Toen ik tegen de medewerkers zei dat ik het meubilair 
uit het magazijn wel wilde hebben, kreeg ik opnieuw een verhaal over managers en 
directeuren die hun kantoor royaal wilden inrichten met nieuwe computers, meubels 
en gefineerde bureaus en tafels. Wederom doorbrak ik een patroon van mijn 
voorgangers. Hierdoor presenteerde ik een beeld van de directeur die niet onnodig 
‘dik’ hoeft te doen. Ik herinner me nog goed dat ik tegen de medewerkers het 
volgende zei: “Het is niet nodig dure spullen te kopen als er nog goed spul staat. Ik 
heb dat in ieder geval niet nodig. Ik denk dat veel directeuren niet altijd door hebben 
hoezeer er op hun kantoorinrichting, extra faciliteiten en de lease-auto’s die elke 
twee of drie jaar worden ingeruild wordt gelet.”” 

Tot en met de laatste werkdag eind 2005 hield ik kantoor in een relatief kleine 
kamer, deels bestaand uit een oude gevangeniscel. Het is sober maar wel gezellig 
ingericht en biedt uitzicht op de wandelplaats midden in het gebouw. Op de 
benedenetage onder mij bevinden zich separeerruimtes vanwaar geregeld 
geschreeuw of het geluid van kloppen en bonken opstijgt. 
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7.3.3 De nieuwe entourage
Tijdens deze verandering kwam het hoofd van de facilitaire dienst mij vragen 
wat er met de parkeerplaatsen van de vorige directie moest gebeuren. Hij 
vermoedde kennelijk al dat ik hier ook wat anders mee wilde. “Maak er maar 
invalidenparkeerplaatsen van”, zei ik spontaan. Directieleden kunnen net als 
iedereen parkeren op de grote parkeerplaats, mensen die moeilijk kunnen lopen 
horen dicht bij de voordeur te parkeren”. 

Alexander (51)
Alexander knikt instemmend. “Deze drie samenhangende scénes zullen inderdaad 
effect hebben gehad. Het zijn duidelijke tekens waarmee je een ander beeld 
probeert neer te zetten. Misschien zet je je ook wel wat af tegen de vorige directie. 
Was dat bewust?” 

“Ja, ik denk het wel. Ik zette me af, net als de rest van de organisatie. Misschien 
hoopte ik wel dat ze hiermee zagen dat ik me met de ‘gewone medewerker’ 
identificeerde. Ik moet ook bekennen dat het effect hiervan zeer tijdelijk was. 
Sommige medewerkers maakten er cynische opmerkingen over: ze zeiden 
dan lachend, “we wisten wel dat de vorige directie invalide was” of “slaan de 
bezuinigingen nu ook al op jouw kantoorinrichting?” 

7.3.4 Kostuums en andere tekengevende zaken 
De façades binnen een voorstelling hebben niet alleen betrekking op de omgeving 
en entourage, maar ook op de persoon zelf. Als directeur van de psychosedivisie 
droeg ik meestal een pak en das als er ‘hoog’ bezoek kwam. Ik droeg geregeld een 
pak zonder das of een lamswollen trui met een nette broek (geen spijkerbroek). 
Bijna automatisch droeg ik meestal een kostuum en een das in mijn functie als 
Directeur Algemene Zaken. Ik vond dit beter passen bij mijn nieuwe rol en functie. 
Van mijn vrouw kreeg ik prompt een luxe pennenset met een gouden vulpen. 
Niemand keek er van op, dit hoorde bij mijn nieuwe rol en de persoonlijke façade.

In deze periode zorgde ik er voor dat het bordje naast mijn nieuwe kantoor ook 
snel mijn nieuwe functienaam kreeg. Ik liet een nieuwe badge maken, waarbij mijn 
nieuwe functienaam volledig op de badge kwam te staan. Ondanks mijn relatief 
bescheiden entourage binnen het façadegebied wilde ik via deze tekens wel duidelijk 
stellen dat ik deel uitmaakte van de nieuwe directie. Een pak, een das en een mooie 
vulpen om mee te tekenen, inclusief functienaam op kaartjes, borden en badges 
hoorden hierbij. Deze tekens gaven het signaal af dat ik formeel in functie was. In 
het voorgaande probeerde ik vooral aan te geven dat ik mijn functie op een andere 
manier dan de voorgaande directie wilde invullen. Ik nam nadrukkelijk afstand van 
hun vormen van entourage. Deze beide sets van tekengevende activiteiten horen 
bij elkaar. Hiermee probeerde ik uitdrukking te geven aan het volgende: ik was een 
nieuwe directeur, maar wel met een andere en nieuwe rolinvulling.
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7.3.5 De dagelijkse voorbereiding
In een voorstelling moet een speler zich houden aan de communicatie die bij 
de rol past. Er moeten allerlei zaken met elkaar in overeenstemming zijn om 
de geloofwaardigheid in stand te houden. Een centraal punt van aandacht is 
hierbij het gedrag en de tekst van de spelers. De communicatie moet dus bij 
de rol passen, waarbij de rol onderdeel uit maakt van de totale voorstelling 
(Goffman, 1959: 157). Gedurende de crisisperiode was een van de kritiekpunten 
van de medewerkers op de directie dat er slecht met de organisatie werd 
gecommuniceerd. De hoofdrolspelers hadden geen of in ieder geval slecht contact 
met het publiek. In drie opeenvolgende jaarverslagen van de Ondernemingsraad 
wordt communicatie steeds als punt van zorg en aandacht genoemd 
(Ondernemingsraad, 1998, 1999a). Het is dan ook niet voor niets dat begrippen 
als ‘transparantie’ en ‘open communicatie’ op verschillende plaatsen in de 
verbeterplannen worden genoemd (o.a. Directie, 2000b: 3).

In mijn vorige functie als Directeur Behandelzaken in een jeugdinrichting had 
ik al een structuur ontworpen voor een korte ochtendbespreking. Het doel 
van deze bespreking was elkaar te informeren en zaken af te stemmen. Dit 
model heb ik als manager van de psychosedivisie vrij snel en naar tevredenheid 
ingevoerd. Vervolgens heb ik dit model, met enige aanpassingen, voor de hele 
Kliniek gebruikt. Iedere dag is er om 09.00 uur een ochtendrapport, met 
vertegenwoordiging van alle afdelingen en diensten. Er wordt stilgestaan bij 
het personeel en de patiënten. De verlofactiviteiten van de patiënten van die 
dag worden benoemd en getoetst. Algemene bijzonderheden of mededelingen 
worden uitgewisseld. Lief en leed worden kort gedeeld. Daarna zorgt het 
directiesecretariaat ervoor dat de informatie voor 11.00 uur ’s morgens via 
het intranet wordt verspreid onder alle medewerkers. Er is dus elke dag één 
gezamenlijke tekst voor de hele Kliniek. 

Het ochtendrapport wordt ook voor een ander doel gebruikt. Vaak komen er ook 
kleine incidenten of problemen aan bod. De aanwezige medewerkers benoemen 
deze en vragen daarbij om een reactie of advies. Het is dit soort momenten 
dat we niet alleen een probleem proberen op te lossen, maar ook onze visie 
op zaken als cultuur, patiëntenzorg, personele zorg binnen de kaders van de 
cultuurverandering kunnen duiden. Vooral in de beginperiode in mijn functie 
heb ik deze bijeenkomsten niet alleen als informatief en reflectief, maar ook als 
sturingsmomenten ervaren en benut. 

Alexander (52)
“Kun je hier een voorbeeld van noemen?” 
“Ik zal twee voorbeelden noemen. In het ochtendrapport vermelden we de zieken en 
medewerkers die bijzonder verlof hebben. Dit leverde in eerste nogal wat reacties 
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op omdat de privacy van het personeel in het geding zou zijn. Ik moest vanwege 
allerlei kritische vragen gedurende de eerste weken van het ochtendrapport telkens 
uitleggen dat mensen die ziek zijn zorg nodig hebben én verdienen. Om die reden 
wilde ik hun namen communiceren. In het verleden kon iemand wekenlang ziek zijn 
zonder dat er naar omgekeken werd. Zij moeten dus geregeld onder de aandacht 
worden gebracht. Collega’s kunnen dan de afwezige een keer bellen of een kaartje 
sturen. Het is praktisch gezien ook prettig om te weten waarom iemand op een 
bepaalde dag niet aanwezig is. In tegenstelling tot de weerstanden in het begin 
wordt nu, een aantal jaren later, verontwaardigd opgemerkt dat iemand vergeten is 
in het overzicht. 
Het tweede voorbeeld gaat over een patiënt die na controle weer positief was 
op drugsgebruik. De afdeling stelde voor hem boven op de reguliere sanctie 
nu maar eens wat extra beperkingen op te leggen. Deze strategie van ‘hij 
moet maar even voelen’ hoorde nadrukkelijk bij de oude beheerscultuur. Op 
zo’n moment kan ik dit duiden: zo van ‘dat doen we niet meer’. Wij zijn geen 
strafkamp, maar een behandelinstituut! Samen zochten we tijdens het overleg 
naar alternatieve en vooral humane mogelijkheden die zowel bij het klimaat van 
de behandelafdeling als bij de overtreding van de regel passen. De uitkomst was 
dat we uiteraard in gesprek gingen over zijn verslavingsprobleem, maar hem ook 
gingen budgetteren. Hij werd qua financiële uitgaven nadrukkelijker begeleid. Zijn 
drugsgebruik resulteerde telkens in schulden. Aan deze interventie had hij meer 
dan aan allerlei extra vrijheidsbeperkingen waarbij hij niet meer in groepsverband 
aan activiteiten zou mogen ondernemen. Bijna wekelijks doen zich verschillende 
voorbeelden voor die ik als voorzitter van dit overleg gebruik om de werkwijze 
van de nieuwe organisatiecultuur in gesprek te brengen en toe te lichten. Anderen, 
zoals mijn collega, de Directeur Behandelzaken, maar ook de Manager Beveiliging 
(verpleegkundige van achtergrond) onderhouden het humaniseringsproces heel 
duidelijk. Dit is niet alleen een rationeel proces, maar ook gevoelens van afkeer, 
teleurstelling of juist tevredenheid van de aanwezigen worden hierbij aan de orde 
gesteld. Anderen maken hier eveneens gebruik van door kritische vragen te stellen 
aan mij of elkaar. Het grappige is dat ik zelf soms ook aangesproken word dat ik 
teveel vanuit de beheersing op zaken reageer, en daar hebben ze soms nog gelijk in 
ook. Morgen kun je zelf deelnemen aan het ochtendrapport. Het is echt de moeite 
waard.” Alexander knikt instemmend. 

De communicatie in de organisatie is door het ochtendrapport sterk 
verbeterd. Het is echter ook een beperkt instrument omdat er uiteraard 
geen algemeen beleid wordt gemaakt. Hiervoor is door mij eind 2000 een 
tweewekelijks nieuwsbulletin ingesteld. In het begin heb ik dit blaadje zelf met 
enige secretariële ondersteuning gevuld. Een jaar later hebben we een P.R. en 
Communicatiemedewerker deze taak gegeven. Het personeelsbulletin is daardoor 
veel professioneler geworden en wordt niet meer door mij, maar door allerlei 
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medewerkers met teksten en foto’s gevuld. In dit blad wordt geregeld aandacht 
gegeven aan de organisatiecultuur en ontwikkelingen daar binnen. Met deze 
initiatieven heb ik getracht tegemoet te komen aan de wens en noodzaak in de 
organisatie om transparanter te communiceren. Tevens heb ik deze instrumenten 
zelf benut om via deze weg het klimaat in de organisatie op structurele wijze te 
beïnvloeden. Op deze manier probeer ik uitdrukking te geven aan een open vorm 
van communicatie en eigende me, zeker in het begin, langs deze weg ook de rol 
van inspirator toe. 

7.3.6 Communicatie met het publiek
Een directeur, zo is mijn ervaring, vervult verschillende rollen. Vaak wordt er een 
zekere deskundigheid op het gebied van de kernactiviteiten en op het gebied van 
management van de organisatie van hem verwacht. Bij conflicten moet hij soms 
als scheidsrechter optreden en bij gebrek aan kennis moet hij soms een korte 
instructie geven of verwijzen naar bronnen. Bij een afscheid of een begrafenis 
moet hij een gepast woordje doen, en in een aantal gevallen wordt van hem 
verwacht dat hij als ‘people manager’ zorg heeft voor zijn medewerkers. Deze 
min of meer ‘vaderlijke’ rol bleek vooral na de reorganisatie erg belangrijk. 
Beschadigde mensen zoeken in eerste instantie veiligheid.

Eind 2000 ben ik begonnen met alle medewerkers die jarig waren of langdurig 
ziek thuis zaten een kaartje te sturen. Ik ondertekende ze zelf en probeerde er 
ook een persoonlijke noot aan mee te geven. Deze kaartjes werden in het begin 
zeer gewaardeerd. Mijn secretariaat vond het echter een hele opgave om al die 
data, adressen en lief- en leedzaken van 450 medewerkers in de gaten te houden. 
Het probleem was namelijk dat als we iemand per ongeluk vergaten we erg veel 
kritiek kregen. Ook kwam het voor dat we een kaartje naar een verkeerd adres 
stuurden of we geen rekening hielden met een recente echtscheiding, verhuizing 
of arbeidsconflict, waardoor een kaartje als troost helemaal verkeerd viel. Na 
een jaar voelden deze kaartjes als onwaarachtig en werden een soort morele 
verplichting. Het waren te veel namen en te veel situaties die mijn secretariaat 
en ik onmogelijk konden overzien en op waarde en emoties konden inschatten. 
We zijn na twee jaar en honderden kaartjes met deze activiteit gestopt. Deze 
poging om zorg en betrokkenheid te tonen bleek een onmogelijke en tegelijk ook 
onwaarachtige missie te worden. Hier kwam ik duidelijk tegen de grens van mijn 
vermogen aan. Iedere functie of rol heeft zo zijn eigen beperkingen. 

Alexander (53)
Alexander knikt begrijpend. “Toch een nobel streven van jou.” 

“Maar in dit overdadige streven kun je flink de mist in gaan”, antwoord ik. “Ik 
ontmoette in de gang iemand die me met een bedrukt gezicht bedankte voor een 
kaartje. Ik meende me te herinneren dat het ging om een zieke medewerker. Ik 
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zei dus, veel sterkte er mee. Maar het was iemand die nét jarig was geweest. Kijk, 
dan sta je even goed voor aap. Ik denk dat deze overdreven manier van ‘goed 
willen doen’ zijn bronnen heeft. Ieder mens, ook een directeur, heeft zo zijn eigen 
behoeften. Soms schieten we daar wel eens in door. Het is was voor mij lastig dit te 
erkennen, maar ik wil (ook) als directeur graag een fijne vent gevonden worden. Ik 
denk dat directeuren geregeld op dit soort zaken moeten reflecteren en dit soort 
gedrag moeten bijstellen. Ik denk bijvoorbeeld aan een collega-directeur die ten tijde 
van bezuinigingen met grote kerstpakketten aan het eind van het jaar goede sier 
probeerde te maken. Dat viel dus helemaal verkeerd. Uit boosheid werd een kwart 
van de pakketten niet opgehaald.” 

Hierboven hebben we stilgestaan bij verschillende tekens en tekengevende 
activiteiten die konden bijdragen aan de positieve beelden die medewerkers 
moesten krijgen bij mijn nieuwe rol. In die beginperiode werkte een aantal van deze 
tekengevende activiteiten zeer sterk en krachtig. Ik heb ook gemerkt dat een aantal 
kleine verkeerde signalen, communicatie die niet bij de rol past, een zorgvuldig 
opgebouwd beeld snel teniet kunnen doen. Toen via medewerkers personeelszaken 
uitlekte dat mijn salaris substantieel was gegroeid maakte een stafmedewerker de 
schampere opmerking dat ik dat zeker door mijn sobere kantoorinrichting had 
uitgespaard. De façade vraagt dus om continu onderhoud waarbij onder andere 
de verschillende rollen, de communicatie, de façade en het decor telkens in 
overeenstemming moeten zijn. Dit wordt door Goffman het ensceneringprobleem 
genoemd (Goffman, 1959: 164). Het is voor mij als een van de hoofdrolspelers hard 
werken om dat in stand te houden. Ik sta in de schijnwerpers en moet er zorg voor 
dragen dat alles min of meer met elkaar in overeenstemming is binnen het spel. 
Gelukkig kan een voorstelling ook gerepeteerd worden. Dit gebeurt echter zonder 
publiek in het theater of er worden stilletjes instructies van achter de coulissen 
gegeven. De volgende paragraaf gaat over de voorbereidingen van rollen en tekst 
door het nieuwe team spelers.

7.4 De eerste nieuwe teksten
Wetenschappers, voornamelijk filosofen, interesseren zich al heel lang voor taal. 
In de 20e eeuw werden veel filosofische problemen opnieuw geïnterpreteerd als 
problemen over de betekenis van woorden. Met deze overgang werd taal zelf een 
onderwerp van uitgebreid wijsgerig onderzoek. Men ging er voordien van uit dat 
taal ons in staat stelt gedachten over te dragen en te verwijzen naar de objectieve 
wereld om ons heen. Eind jaren 60 van de vorige eeuw is deze voorstelling op 
de korrel genomen door Jacques Derrida (Bor en van der Leeuw, 2003: 508–525). 
Voor Derrida is taal geen venster op een objectieve wereld, maar legt ze zelf 
een structuur op aan de wereld door zaken te duiden die niet zouden kunnen 
bestaan zonder taal. We kunnen niet denken zonder taal, dus hebben we ook geen 
rechtstreeks toegang tot de objectieve wereld om ons heen. Derrida huldigt de
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stelling dat er ook geen absolute waarheid is over wat teksten of woorden 
betekenen. Betekenissen hangen af van de context en woorden kunnen onoplosbaar 
dubbelzinnig zijn. Betekenissen worden gedeeltelijk bepaald door luisteraars en door 
sociale gebruiken waarover een spreker geen zeggenschap heeft.
Hoe men er ook over denkt, de taalfilosofie heeft ons in ieder geval bewust 
gemaakt van de invloed die woorden hebben op ons leven. Onze belevenis van de 
werkelijkheid wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop we de dingen 
benoemen. Dit heeft een direct effect op het functioneren van mensen binnen een 
organisatie, dus ook binnen de Dr. S. van Mesdagkliniek.

Zodra ik een TBS-er ‘patiënt’ noem, verhoud ik me automatisch als ‘gezond’ 
tegenover de ‘zieke’, die ‘behandeld’ moet worden. Ik schep zo een afstand tussen 
hem en mijzelf. Als ik hem ‘cliënt’ noem, stel ik mij allereerst dienstbaar op om 
hem te geven wat hij nodig heeft. De verhouding krijgt formele trekken: het gaat 
om het product dat ik aan hem lever. Als ik hem ‘delinquent’ noem, is mijn houding 
veroordelend, als ‘onschuldige’ tegenover een ‘schuldige’. Ik wens mij tegen hem 
te beveiligen en plaats dus tralies tussen hem en mij. Pas als ik hem in de eerste 
plaats ‘medemens’ ga noemen wordt onze verhouding humaan en kan ik hem 
vanuit de naastenliefde tegemoet treden. Dat hij daarbij ook ‘patiënt’, ‘cliënt’ en 
‘delinquent’ is, wordt secundair. 
‘Respect’ krijgt dan ook een andere inhoud. Men kan respect hebben voor iemand 
op grond van angst (zorgen dat hij zich niet beledigd voelt), van inferioriteit 
(die ander kan meer dan ik) of projectie (ik wou dat ik net zo was als hij), 
maar respect dat vanuit humaniteit wordt opgebouwd houdt rekening met de 
menselijke kwetsbaarheid van de ander. 
Humanisering is primair gefundeerd in een basale verandering van mentaliteit 
op grond van bepaalde ideële waarden, maar krijgt in tweede instantie pas vaste 
vorm in de taal die men hanteert binnen de menselijke verhoudingen. Wil een 
veranderingsproces overleven, dan moet het worden verankerd in een helder 
paradigma en een daarop afgestemde terminologie. 

Alexander (54)
“Waarom heb je hier toch gekozen voor Goffman en niet voor iemand uit de 
linguïstiek of taalfilosofie?”
Deze vraag had ik verwacht en formuleerde snel een antwoord. “Ik heb in het 
begin geaarzeld over mijn methodisch werkkader. Ik had in plaats van Goffmans 
dramaturgische concept ook voor een taalkundige invalshoek kunnen kiezen. Los 
van het feit dat ik met dit domein minder goed bekend ben, vind ik deze benadering 
ook wat te eng, te beperkt. Bijvoorbeeld, zoals Derrida onze sociale wereld reduceert 
tot taal als enige werkelijkheid vind ik fascinerend, maar voor dit onderzoek ook te 
beperkt. Een complete voorstelling met taal als onderdeel is veelzeggend en ik denk 
ook vollediger. Omdat de teksten naast de tekengevende activiteiten, de verdeling van 
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de rollen en het decor in een voorstelling een belangrijke rol spelen, wil ik er hier wel 
even bij stilstaan.” 

Er verscheen dus een nieuwe groep spelers op het toneel. Deze groep bestond 
uit de nieuwe directie, nieuwe managers en coördinerende hoofdbehandelaren 
(psychiaters en psychologen) van de verschillende patiënteneenheden. Deze groep 
omvatte ongeveer 24 deelnemers. Ook zij hadden de opgave gekregen hun rol 
geloofwaardig te spelen. Net als de vorige directie hadden zij eveneens de rol om 
hun activiteiten en zichzelf te presenteren als leiders van wie het publiek zaken 
als sturing en controle kon verwachten. Het publiek moest na een teleurstellend 
drama weer geloof in de nieuwe spelers krijgen. Voordat het zover was moesten 
de spelers vooral investeren in elkaar. De toonzetting en sfeer van de opvoering, 
de rollen en de teksten moesten vooraf duidelijk op elkaar worden afgestemd. 

Alexander (55)
“Als ik het goed begrijp vonden deze besprekingen over de nieuwe voorstelling in de 
overgangsperiode tussen de interim-directeur en de Raad van Bestuur van het GGZ 
plaats.”
Ik ben verrast door het feit dat Alexander de tijdsbalk goed in de gaten heeft 
gehouden. “Dat klopt, dat heb je goed gezien. Dat leverde ook meteen een 
zeker conflict op. De besprekingen over het Positioneringsstatement en het 
Cultuurdocument vonden precies in de overgangsperiode tussen de interim-directeur 
en de samenwerking met GGZ plaats. 
De eerste nieuwe teksten of delen daarvan waren de taal van de nieuwe directie 
en de interim-directeur. De in het kader van de samenwerkingsovereenkomst nieuw 
aangetreden Raad van Bestuur GGZ was in eerste instantie fel gekant tegen deze 
bijeenkomsten en teksten. Ik herinner me nog een overleg waarbij een lid van de 
Raad van Bestuur met een pamflet binnenliep dat hij uit de kamer van de vorige 
directie had meegenomen. De Kliniek moest, in hun ogen althans, geen eigen taal 
en cultuur ontwikkelen, maar vooral aansluiten bij de GGZ-cultuur. Na enig gepraat 
hebben we als directie de Raad van Bestuur van het nut en noodzaak van het 
Cultuurdocument en andere teksten weten te overtuigen. Uiteindelijk hebben ze zelfs 
aan deze bijeenkomsten deel genomen en waren ze na afloop zeer lovend over hoe 
wij met elkaar tot teksten en rol- en gedragbeschrijvingen kwamen.” 

Allereerst hebben de nieuwe directieleden samen met het middenkader en leden 
van de ondernemingsraad de aard en de titel van het toneelstuk veranderd en dit 
uitgedrukt in een Positioneringstatement. Het doel van dit document was dat de 
spelers en het publiek zich op een positieve wijze konden identificeren met de 
titel en de inleidende tekst van het nieuwe toneelstuk. De titel was ‘De Nieuwe 
Organisatie’ en de uitleg werd in het Positioneringstatement vastgelegd. Hiermee 
werd niet alleen afscheid genomen van het eerdere drama, maar werd ook de 
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kwaliteit van het eerdere spel bekritiseerd en afgewezen. Daarna veranderde dit 
team van nieuwe spelers, bestaand uit de directieleden en het middenkader, de 
toon en de sfeer van het spel; dit werd door middel van een Cultuurdocument 
naar buiten gebracht. Tevens diende dit document deels als inspiratiebron en deels 
als kader voor het gedrag van alle leidinggevenden in de organisatie. 

Deze twee documenten worden nog steeds in diverse beleidsstukken als 
richtinggevend aangehaald. Maar belangrijker dan het document zelf was het feit 
dat de directie samen met het middenkader op zoek ging naar woorden en tekens 
die bij het nieuwe spel hoorden. Via de discussies over het Positioneringstatement 
en de nieuwe organisatiecultuur werd er een gezamenlijke taal ontwikkeld. In 
wezen werden er achter de coulissen afspraken gemaakt op welke wijze het 
team het publiek op het podium tegemoet zou treden. Hierbij werden de vorige 
directie en de ‘oude cultuur’ van de organisatie kritisch onder de loep genomen. 
Dit nieuwe team moest daarbij de negatieve elementen uit het verleden afwijzen 
en nieuwe positieve elementen introduceren. Het publiek zat duidelijk niet te 
wachten op een herhaling van het vorige drama. 

7.5 Tekst en repetities 
Er is buiten de organisatie een aantal bijeenkomsten gehouden met het nieuwe 
team, bestaande uit ongeveer 24 deelnemers. Onder leiding van een extern bureau 
werd er aan een nieuwe titel en tekst voor de voorstelling gewerkt. Tijdens deze 
werkconferenties werden tekstgedeelten of bepaalde begrippen door subgroepjes 
voorbereid en gepresenteerd aan de groep. Dit waren de eerste repetities zonder 
het brede publiek van medewerkers, patiënten en buitenwacht. De externe 
adviseur vroeg steeds nadrukkelijk naar onze overtuigingen en onze kracht.

Vragen als:  
• Waar liggen jullie kwaliteiten, en waar wil je je verder nog in ontwikkelen?
• Wat zijn jullie drijfveren om in deze organisatie en met deze doelgroep te 

willen werken? 
• Wat is jullie maatschappelijke opdracht?
• Wat zijn voor jullie de belangrijkste inspiratiebronnen?

Ik herinner me twee zaken die we allereerst benoemden als onze ‘kracht’. We 
zijn groot (de grootste) en we zijn een ziekenhuis. Het begrip groot sloeg op 
de omvang van de Dr. S. van Mesdagkliniek. Hiermee overschreeuwden we de 
negatieve berichten van de afgelopen tijd misschien wel een beetje. Zo van: er 
zijn wel problemen, maar we zijn heel groot en sterk hoor! Het andere begrip 
dat we, na enige discussie overigens, introduceerden was: we zijn een ziekenhuis. 
We zijn geen gevangenis, we zijn ook geen behandelbajes, maar we willen een 
uniek en volwaardig forensisch-psychiatrisch ziekenhuis zijn. Formeel was dit 
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begrip juist, de Dr. S. van Mesdagkliniek is geen ziekenhuis, maar het beeld van 
een ziekenhuis paste vooral bij de ideeën over een humanere cultuur. Het begrip 
ziekenhuis riep allerlei andere positieve gedachten en associaties op. Het gebouw 
moest een andere uitstraling krijgen: geen bajes meer, maar een ziekenhuis. 
De ‘oude’ begrippen, zoals ‘bewoners’, ‘onze jongens’, ‘die gasten’ of zelfs ‘die 
psychoten en psychopaten’, werden vervangen door het begrip patiënten. De 
beheerscultuur werd meteen binnen de context van een gevangenis geplaatst 
en de visie op de professionele behandel- en open aanspreekcultuur volgde als 
vanzelf uit het ziekenhuisconcept. Hieronder volgt de volledige tekst van het 
positioneringstatement waarin deze gedachten zijn vorm gegeven. 

Het Positioneringstatement
De Dr. S. van Mesdagkliniek is het grootste forensisch-psychiatrisch ziekenhuis 
van Nederland. Overtuigd van nut en noodzaak van TBS, heeft zij de ambitie 
om vooraanstaand in dit veld te zijn en heeft zij daartoe de kwaliteiten en 
mogelijkheden.
Door haar omvang en brede expertise kan de Van Mesdagkliniek een op de 
patiënt georiënteerde en kleinschalig georganiseerde behandeling aanbieden, 
ook aan zeer moeilijke patiënten. Respect voor de delinquent met ernstige 
psychiatrische problemen is daarbij het uitgangspunt. Centraal staat het 
streven de patiënt actief verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn 
behandeling en voor zijn daden, en de betekenis daarvan voor het slachtoffer. 
Door intensieve samenwerking met andere instellingen binnen de zorgketen, 
het justitiële veld en opleidings- en onderzoeksinstellingen, bevordert zij de 
doorstroom en bundelt en ontwikkelt zij voortdurend kennis en ervaring. 
Hierdoor blijft de Kliniek zich ontwikkelen naar een hoge professionele 
standaard.
Vanuit een solide basis van veiligheid en resultaatgerichtheid vermindert zij 
het delictrisico aanzienlijk. Daarmee neemt de Kliniek haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van zorg en bescherming, rechtsorde en 
veiligheid. (Directie, 2001).

Alexander (56)
Alexander stelt een kritische vraag: “Als je nu opnieuw naar de tekst kijkt, zou je 
hem nog steeds zo formuleren?”

“Op hoofdlijnen wel denk ik; hoewel, dat woord ‘grootste’ aan het begin hoeft van mij 
niet zo, het staat zo onbescheiden. Maar in hoofdlijnen ben ik het nog steeds met 
deze tekst eens. Ik haal dan ook vaak delen uit deze tekst in toespraken of lezingen 
aan en je vindt deze tekst ook in allerlei beleidsstukken terug. De premissie dat 
het humaniseringsproces daadwerkelijk zou bijdragen aan een cultuurverandering 
brachten we via deze teksten naar voren. Telkens herhaalden we hierbij de centrale 
regulerende gedachten: ‘respect naar de patiënten bevorderen, de vernedering 
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bestrijden’ en ‘meer behandelen en minder beheersen’. We stonden allemaal achter 
deze tekst en geloofden ook in onze gezamenlijke missie dit waar te maken. Deze 
tekst is vervolgens breed in de organisatie en de wereld eromheen verspreid. Het 
was de flyer, de reclameboodschap van het nieuwe stuk “

7.6 De toon en de sfeer van de nieuwe voorstelling
Het nieuwe team spelers was het erover eens dat de toon en de sfeer 
van de voorstelling die De Crisis heette niet herhaald mochten worden. 
Met de kersverse titel van de voorstelling, ‘De Nieuwe Organisatie’, en het 
Positioneringstatement werd er wederom op een aantal werkconferenties 
gewerkt aan de overige aspecten van de voorstelling. Er werd tijdens deze 
bijeenkomsten begin 2001 veel afgegeven op het verleden. Dit afgeven was meer 
dan alleen maar lekker spuien. Het hielp het nieuwe team ook om scherp in 
beeld te krijgen hoe we er mogelijk wel in konden slagen een goede voorstelling 
te geven. Gezamenlijk de strijd aan gaan met het verleden en focussen op de 
toekomst bevorderde een zekere solidariteit. 

Het afstemmen gebeurde uiteraard niet op het podium zelf, maar op plaatsen 
en tijdstippen zonder het publiek. Als het publiek afwezig is wordt de opvoering 
gerepeteerd en worden de problemen met de enscenering besproken. Er zijn 
verschillende soorten van toneelpraat (Goffman, 1959: 165). In het gebied achter 
de coulissen worden de teksten en rollen doorgesproken. Er worden in dit veilige 
gebied zonder publiek vragen opgeworpen over het tekendragend materiaal, 
houdingen en tekstvarianten worden doorgenomen, plus- en minpunten van 
het stuk worden geanalyseerd en men toetst de voorstelling als geheel aan de 
verwachtingen van het publiek (Goffman, 1959: 164). De kleding, de make-up en de 
attributen die op gezette tijden ten tonele worden gevoerd worden hier bewaard. 
Hier worden de illusies en impressies vakkundig in elkaar gezet (Goffman, 1959: 105).
Ook worden leden van het team al dan niet in hun aanwezigheid bekritiseerd en 
is er sprake van solidariteit binnen het team. Ieder teamlid is immers in staat door 
discrepant gedrag de voorstelling te verpesten. Hierdoor ontstaat er een soort 
wederkerige afhankelijkheid (Goffman, 1959: 80). Kritiek kan in de regel goed 
achter de coulissen worden besproken, maar het publiekelijk maken kan de illusie 
van eenheid en saamhorigheid ernstig verstoren. 
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De nieuwe directie van de organisatie wilde samen met het middenkader en de 
behandelstaf de nieuwe gewenste cultuur en haar gedragsvoorbeelden vastleggen. 
Hiervoor kun je de dingen die je kwijt wilt, vast wilt houden of verwerven, volgens 
onderstaand schema aanduiden. Het onderstaande schema is een onderdeel van het 
verslag van de werkconferenties van begin 2001 over de nieuwe organisatiecultuur.

KWIJT HOUDEN KRIJGEN

We willen af van een 

belemmerende cultuur die 

gekenmerkt wordt door:

We willen de persoonlijke 

bezieling houden die ons 

drijvend hield, met name:

We willen naar een 

behandelcultuur binnen een 

professionele organisatie en met 

een professionele attitude, met als

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

*)

Gerichtheid op fouten

Wisselend beleid

Eilanddenken*)

Ambtelijke regels

Inefficiëntie in overleg

Beheersmentaliteit

…en die leidt tot:

Passiviteit

Gezapigheid

Achterdocht en agressie

Sturing door angst

 

Domeindenken

•

•

•

•

•

•

•

• 

Enthousiasme en plezier

Betrokkenheid en 

zorgvuldigheid

De relatie met de 

organisatie

Contact met patiënten

Inspiratie

Proces- en 

relatiegerichtheid

Veerkracht

Veiligheid

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

Organisatiekenmerken:

Intervisie en opleidingen

Wetenschappelijke basis en 

status

Ondernemerschap

Meer deskundigheid

Slagvaardigheid

Proceskenmerken:

Ketenoriëntatie

in- en externe discussie

evaluatie en bijsturing

contact met patiënten

goede overdracht

Attitude:

inspiratie

gedrevenheid

zelftoetsing

verantwoordelijkheid nemen

flexibiliteit

commitment

(Verslag Derde Werkconferentie “Identiteit en beeldvorming”, 2001)

De bovenstaande tekst is in wezen een instructie voor de nieuwe rollen en 
verwachtingen die we als thema daarbij hebben. Dit document is een van de 
belangrijkste teksten van het nieuwe team spelers gebleken. Nu, vier jaar later, 
wordt er nog steeds naar dit document verwezen of worden elementen eruit 
verwerkt in beleidsstukken.
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Alexander (57)
“Bestond het nieuwe team alleen uit nieuwe medewerkers?” 
Ik ben enigszins verrast door deze vraag: “Nee, en dat was ook een punt van zorg. 
Een paar spelers van het vorige management en behandelaren maakten deel uit van 
het nieuwe team. Terwijl we met elkaar doodleuk de “oude cultuur” afkraakten, zaten 
de medewerkers uit die periode gewoon aan tafel. Ze deden hier luid aan mee. Zij 
konden vaak niet anders, ook als ze het met gang van zaken niet eens waren, er 
was vaak geen gehoor voor een afwijkende mening. Met instemming werden deze 
medewerkers binnen het nieuwe team bevestigd. Hoe harder ze zich afzetten, 
zelfs als er een enkele keer een traan moest worden weggepinkt, des te harder we 
juichten. Het bouwen aan de onderlinge solidariteit speelde hierbij een grote rol.”

7.7 Het nieuwe solidaire team spelers
Teamleden die falen in hun rol kunnen het hele stuk in gevaar brengen. Om de 
indruk van de realiteit te bewaren moeten teamleden afspraken maken over 
bepaalde standpunten. Als de standpunten eenmaal vaststaan, zal men de leden 
verplichten deze te volgen (Goffman, 1959: 83). Hierbij gaat het niet alleen om de 
feitelijke tekst, maar ook om de onderlinge solidariteit. In de beginperiode van 
het nieuwe team (2001 tot en met 2002) werden er om die reden verschillende 
bijeenkomsten gehouden waar zaken als rol, tekst, solidariteit en dergelijke aan de 
orde kwamen. Hierbij is niet alleen gevraagd of de leden zich wilden committeren, 
maar ook of ze zich in voldoende mate konden identificeren met de afspraken 
en uitgangspunten. In wezen werd bij herhaling de vraag gesteld of men in zijn 
rol wilde blijven, de gezamenlijke werkelijkheid wilde presenteren en of men zich 
thuis voelde in de voorstelling. De belangrijkste centrale spelers in de organisatie, 
het directieteam, middenkader en de behandelstaf, hadden nieuwe teksten nodig 
die richting gaven aan de veranderingen die we voor ogen hadden. 

Het onderstaande is overgenomen uit het Cultuurdocument, ook wel 
Brondocument genoemd (Directie, 2002a): 

Stijl van leidinggeven in De Nieuwe Organisatie
De aanpak waarmee de behandelcultuur en het verder ontwikkelen van een 
professionele organisatie worden versterkt staat of valt met de wijze waarop 
managers in de Van Mesdagkliniek leidinggeven. Zij vervullen een sleutelrol en 
hebben een voorbeeldfunctie. Dit geldt voor managers op alle niveaus, inclusief 
de Raad van Bestuur, directie, coördinerend hoofdbehandelaars en managers 
van patiënteneenheden en stafafdelingen. Met de juiste veranderingen in attitude 
en gedrag kunnen veel ambities worden waargemaakt; zonder dergelijke 
veranderingen weinig of geen.
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Citaat uit het Brondocument: 
Leidinggeven in ‘de nieuwe Van Mesdagkliniek’ stelt hoge eisen aan de 
managers. Het veronderstelt een attitude en gedrag gericht op samenwerking, 
ontwikkeling, resultaten en vooral ‘er zijn’. We willen en moeten wat dit laatste 
betreft een herkenbare en eenduidige stijl van leidinggeven uitdragen. Dit 
veronderstelt meer gemeenschappelijkheid door onder andere het uitwisselen 
van ervaringen.

De basisattitude
De basisattitude van leidinggevenden is een bepalende factor voor de 
cultuur in de organisatie. Samen kunnen zij de gewenste cultuur ontwikkelen, 
uitdragen en beheren.

Werken als leidinggevende bij de Van Mesdagkliniek betekent vaak emotionele 
druk ervaren en geconfronteerd worden met ad hoc situaties. Collega’s kunnen 
daarop bijvoorbeeld reageren met dominerend gedrag waarmee ze meer 
invloed en meer aandacht willen hebben, wat ten koste kan gaan van anderen. 
Wanneer dit te vaak en te nadrukkelijk gebeurt kan dit leiden tot desintegratie.

Om dit te voorkomen willen we als algemene houding ten opzichte van elkaar:
• Persoonlijke aandacht (elkaar opzoeken)
• Begrip voor elkaar
• Openheid naar elkaar
• Vertrouwen in elkaar
• Streven tot besluiten te komen: luisteren en elkaar adviezen geven in plaats  
 van meningen ventileren
 Rekening houden met de effecten en betekenis voor collega’s bij het   
 vaststellen van behandelbeleid zoals: intake en andere momenten waarop  
 patiënten worden beoordeeld of behandelplannen worden opgesteld

Naast deze basisattitude verwachten we van een manager een vijftal rollen:
• De manager als realisator
• De manager als probleemhanteerder
• De manager als samenbinder
• De manager als lid van het management
• De manager als bruggenbouwer tussen lijn en ondersteunende diensten
 (Directie, 2002a)

Dit document was het resultaat van een gezamenlijke dialoog waarbij iedereen zich 
middels tekst, voorgeschreven rollen en een duidelijk commitment in het nieuwe 
stuk had ingevoegd. In het Brondocument is ook een aantal concrete activiteiten 
opgenomen, waaronder de aandacht voor kunst binnen de woon- en leefomgeving.
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Het façadegebied werd als beeld van de veranderingen dus ook opnieuw ingericht. 
Hiermee werd aangegeven dat de sfeer en uitstraling van het gebouw verbeterd 
moesten worden, door schilderwerk en passend kleurgebruik, aandacht voor 
inrichting en vormgeving en door verschillende kunstvormen. In 2002 is om 
die reden een Kunstcommissie ingesteld die diverse grote kunstprojecten met 
kunstenaars van buiten, medewerkers en patiënten heeft uitgevoerd. Zowel 
het Positioneringstatement als het Brondocument wordt tot op heden actief 
binnen alle geledingen van de organisatie gebruikt als input voor beleidsstukken, 
discussies en of in een direct contact met elkaar bij het aanspreken op gedrag 
en verantwoordelijkheden. Zowel in het gedrag van leidinggevenden als in het 
gebouw zijn de ingezette cultuurveranderingen duidelijk waar te nemen. 

7.8 De premissie van de nieuwe directie
Hiermee zijn we aangekomen bij de premissie van de nieuwe directie die niet 
alleen de structuur, maar vooral de cultuur in de organisatie moest veranderen. 
In negatieve zin werd er steeds gesproken over de ‘oude’ en dus verwerpelijke 
beheerscultuur. In positieve zin werd er gesproken over de ‘humane en professionele 
behandelcultuur’ c.q. de nieuwe organisatie. Deze teksten zijn door de nieuwe 
directie op verschillende plaatsen uitgedragen en herhaald en werden al snel door 
iedereen in de organisatie overgenomen. Na uitgebreid stil te hebben gestaan bij 
verschillende uitwerkingsvormen van de humaniseringgedachte komen we hier 
terug bij de kern van de zaak: de premissie van de nieuwe directie. Ik verwijs in dit 
verband weer naar de samenvatting die ik Alexander op de flip-over heb getoond.

7.8.1 Kerngedachte van het humaniseringproces
We willen op een humane wijze omgaan met patiënten. Dat betekent dat we het 
respect voor patiënten willen bevorderen en vernederende situaties bestrijden.

Verbonden met het primaire proces van de organisatie: 
We zijn gericht op de humane en professionele behandeling van de patiënt in 
plaats van op het beheersen van de patiënt.

Verbonden met de maatschappelijke doelstelling van de organisatie:
Door een humane en professionele behandeling aan de patiënt aan te bieden wordt 
de doelstelling van de organisatie, de resocialisatie van de patiënten, ondersteund.
De nieuwe cultuur moest uitgedragen worden vanuit de eerder hierboven genoemde 
gezamenlijke opgestelde kaders waarbij humanisering de rode draad vormde.

Alexander (58)
Alexander excuseert zich eerst voordat hij een vraag stelt. “Ik heb geen verstand van 
verandermanagement of zoiets, maar ik denk dat je wel doelgericht moet sturen op 
cultuurveranderingen, of niet soms?” 
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“Ja, ik denk dat je hier op moet sturen, maar niet in de klassieke zin van de ‘10 
gouden regels’ van het bedrijf. De directie en het middenkader hadden een duidelijke 
visie ontwikkeld: afscheid nemen van de dominerende beheerscultuur en een open 
aanspreekcultuur bevorderen, waarbij de patiënt en zijn behandeling centraal staan.”

“Dit is in een notendop het humaniseringbeginsel van de Kliniek. Veranderingen 
moeten ‘van binnenuit’ komen, was een veel gebruikte slogan in 2002, allerlei mooi 
vormgegeven flyers rondom integriteit of gedragscodes van het Ministerie ten spijt. 
Die geven medewerkers eerder het gevoel dat er weer eens wat van bovenaf wordt 
opgelegd en roepen dus vaak weerstand op. Daarbij hadden wij als directie ook niet 
de illusie dat je zoiets complex als organisatiecultuur in een korte tijd van bovenaf 
kunt veranderen. De directie bracht organisatiebreed ook doelbewust een proces 
van reflectie op gang. Dit proces om te komen tot betekenisvolle veranderingen 
kun je wel aansturen, maar de inhoud moet je deels ook los durven laten. Sturen 
op cultuurveranderingen is volgens mij alleen in hoofdlijnen mogelijk, maar niet 
in details, tenzij je van je organisatie een sekte wilt maken. Je moet dus geloof en 
vertrouwen hebben in de potentie van je medewerkers om zelf vorm en inhoud 
te geven aan begrippen als ‘respect bevorderen’, ‘vernedering verminderen’ en 
humanisering. Dit betekent sturen op hoofdlijnen, de kernwaarden en ruimte laten 
voor een eigen kleur en invulling”. 

Regulerende waarden, zoals respect bevorderen en vernedering verminderen, 
moeten geregeld aan de orde gesteld kunnen worden. De dilemma’s waar 
professionals en managers mee te maken krijgen kunnen vanuit dit (nieuwe) 
waardesysteem benaderd worden. Dit betekent dat vergaderingen of 
overlegmomenten een ‘open karakter’ moeten hebben en dat men zich veilig 
moet voelen om zaken aan de orde te stellen. Leidinggevenden hebben een 
belangrijke rol in het creëren van een omgeving waarin reflectie onderdeel 
wordt van de omgangscultuur. Het idee dat reflectie noodzakelijk is voor een 
professionele organisatie werd allereerst ingebed in zaken als supervisie, coaching 
en teambegeleiding en de manier van vergaderen. Maar ook op organisatieniveau 
kun je doelgericht een proces van reflectie op gang brengen. Het is wenselijk dat 
hierbij mensen van buiten betrokken zijn, zeker in een bastion als de Dr. S. van 
Mesdagkliniek. Onderzoek, opleidingen en kunst zijn in de Dr. S. van Mesdagkliniek 
drie vormen van reflectie die naar mening van de nieuwe directie een ‘open 
aanspreekcultuur’ zouden kunnen bevorderen. Deze tastbare vormen van reflectie 
moesten de veranderingsprocessen van ‘oude’ naar de ‘nieuwe cultuur’ bevorderen.
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In een schema ziet dit er als volgt uit: 

Open aanspreek cultuur bevorderen

Dit model is niet bedoeld als de introductie van een nieuwe managementtheorie 
of methode. In dit schema wordt de invloed van drie vormen van reflectie 
aangegeven, waarbij opgemerkt moet worden dat er veel meer zaken dan alleen 
deze drie invloed hebben op de gewenste cultuurveranderingen. Het is dus geen 
causaal model, maar een overzicht van invloed en effecten op elkaar. 

Alexander (59)
“Waarom noemde de directie dit overigens vormen van reflectie?” 
Ik doceer kort: “Reflectie is een vorm van bespiegelend afstand nemen van het 
dagelijkse werk. Aan de hand van verschillende werkvormen kan het dagelijkse werk 
onderzocht, geanalyseerd en besproken worden. Een professional besteedt in de 
regel aandacht aan zijn eigen ontwikkeling door middel van intercollegiaal overleg, 
het volgen van cursussen, bijhouden van vakbladen of het doen van onderzoek. 
Voor veel medewerkers was dit geen vanzelfsprekendheid. De Kliniek heeft om 
die reden een intensief opleidingsbeleid ontwikkeld. In deze programma’s komen 
zaken als kennis en vaardigheden, maar ook de organisatiecultuur met het nieuwe 
waardenstelsel, aan de orde. Als we bepaalde humane waarden willen bevorderen, 
zoals meer respect en minder vernedering, moeten daar dus momenten van reflectie 
voor worden georganiseerd. Hierbij hoeven we niet alleen naar de kerngedachte van 
het humaniseringproces te kijken maar kan ook gekeken worden naar de uitwerking: 
meer behandelen en minder beveiligen.” Alexander luistert geboeid en speelt 
ondertussen met twee in elkaar gehaakte paperclips tussen zijn vingers. 

1. Algemeen
Open aanspreek cultuur:

Grondhouding van reflectie

2. Onderzoek
Wetenschappelijke reflectie

4. Kunst/interieur
Existentiële reflectie

3. Opleiding
Professionele reflectie

5. Beoogd effect:
Binnen een open aanspreekcultuur wordt via reflectie een veranderingsproces 
op gang gebracht en gehouden dat leidt tot een gewenste cultuurverandering
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7.8.2 Opleidingen als een vorm van reflectie
De Dr. S. van Mesdagkliniek heeft samen met een aantal onderwijsinstellingen 
een compleet leerprogramma voor medewerkers samengesteld, met opleidingen 
op MBO-, HBO- en WO-niveau. In de opleidingen kwamen zaken als de 
grondhouding en het professioneel handelen ruim aan bod. De opleiding op 
WO-niveau, tot Forensisch Psychiatrische Hulpverlener, was een zware tweejarige 
leergang, waarbij reflectie op het professioneel handelen centraal stond. Aan 
deze externe opleiding namen niet alleen mensen uit de Dr. S. van Mesdagkliniek 
deel, maar ook mensen uit de GGZ en andere Justitiële organisaties. Bijna 80% 
van alle medewerkers volgden in de periode 2001 tot en met 2005 een interne 
of externe opleiding. Zowel bij het inwerktraject als tijdens de opleidingen werd 
ruim aandacht geschonken aan het nieuwe waardenstelsel, waarbij respect voor 
de patiënt centraal stond. 

7.8.3 Onderzoek als vorm van reflectie
Vanaf 2001 werd onderzoek een vast onderdeel van de organisatie. Naast 
de formatie voor eigen onderzoekers kwamen er ook steeds meer externe 
onderzoekers zoals HBO en WO stagiaires en onderzoekers-in-opleiding (OIOs) 
in de Dr. S. van Mesdagkliniek werken. Per jaar wordt er gemiddeld aan 25 
onderzoekslijnen gewerkt. Een deel hiervan wordt in datzelfde jaar afgerond en 
enkele onderzoekslijnen lopen enkele jaren door (Jaarverslag 2004, 2005). De 
meeste onderzoeken gaan over de behandeling en aspecten daarvan. Bepaalde 
methodieken, zoals het werken met signaleringsplannen met patiënten, worden 
onderzocht. Deze methode geeft patiënten en hun begeleiders mogelijkheden om 
vanuit de inhoud naar grensoverschrijdend gedrag te kijken. Hierdoor worden 
beheersmaatregelen of sancties zoveel mogelijk voorkomen. Deze methode is 
gebaseerd op het behandelcontact met de patiënt (Brochure Signaleringsplannen, 
2004). Inhoudelijk, op de patiënt georiënteerd onderzoek wordt binnen de groep 
behandelaars besproken en vertaald naar behandelstrategieën. 

Een deel van het onderzoekprogramma (ongeveer 20%) gaat over de organisatie 
zelf. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het welzijn van medewerkers, 
stressfactoren op het werk, de organisatiecultuur en de mate waarin er 
meer behandeld in plaats van beheerst wordt (Jaarverslag, 2004, 2005). Alle 
onderzoekslijnen worden mede door externen vormgegeven of begeleid. 
Organisatieonderzoek wordt door de onderzoekers in de organisatie 
gepresenteerd. Het wordt met de leidinggevenden besproken en vertaald naar de 
managementopdracht. In het Jaarverslag 2004 zijn maar liefst 5 onderzoeksthema’s 
op het gebied van de organisatieontwikkeling verwerkt die input gaven voor het 
Jaarplan 2005 (Jaarverslag 2004). Dit Jaarverslag uit 2004 draagt dan ook de titel 
‘Reflectie op Eigen Handelen’. 
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7.8.4 Kunst als vorm van reflectie
Vanaf 2002 is er in de Dr. S. van Mesdagkliniek ruim aandacht geschonken aan de 
aankleding van het gebouw en de inrichting. Hierbij zijn ook de buitenterreinen 
en de parkeerplaats aangepakt. Twee commissies, te weten ‘Kwast’ en de 
Kunstcommissie, houden zich bezig met diverse kunstprojecten. Tussen 2002 en 
2005 zijn er 12 grote kunstprojecten gerealiseerd. Hieronder vallen zaken als 
diverse soorten muurschilderingen, wand- en vloerdecoraties, een galerie met 
lopende tentoonstellingen, de uitgave van een gedichtenbundel (zie: Bijlage 5c),
workshops door kunstenaars, etc. Deze kunstprojecten worden steeds samen 
met kunstenaars van buiten of docenten en studenten verbonden aan de 
academie Minerva gedaan. Deze ontmoeting alleen al is een unieke situatie waarbij 
alle betrokkenen door middel van kunst ‘verbonden’ worden. Kunst is dan ook 
een belangrijke verbindende waarde gebleken. Verschillen tussen de kunstenaars 
en patiënten vallen tijdens het creëren gewoon weg. 

De ruime aandacht die de directie aan reflectie schonk betekende dat het 
nieuwe stuk regelmatig werd onderbroken voor een moment van reflectie. 
Een stuk muur dat met kunstenaars van buiten en patiënten verfraaid was, een 
onderzoeksrapport dat met alle leidinggevenden werd besproken, met elkaar 
cursussen volgen of zelfs lesgeven aan groepen medewerkers en de GGZ. 
Reflecteren werd zelfs een integraal onderdeel van het nieuwe stuk.

Ieder theater heeft een eigen boekhouding. Het publiek krijgt hier zelden inzage 
in. Uit de boekhouding kunnen we opmaken op welke wijze er in bepaalde zaken 
van de voorstelling is geïnvesteerd. Met andere woorden: als men beweert iets 
belangrijk te vinden, heeft men er dan ook de middelen voor over? Hieronder 
wordt de boekhouding van de reflectieve activiteiten getoond.

7.9 De boekhouding van het theater
Uit opeenvolgende jaarverslagen en financiële jaaroverzichten (Jaarverslagen en 
Financiële Overzichten, 1997–2004) hebben we een overzicht gemaakt van de 
uitgaven op het gebied van opleiding, onderzoek en kunst. Hieronder volgt een 
overzicht van de personeelsomvang (en budgetten) voor onderzoek en opleiding. 
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Figuur 7.1. De formatie voor onderzoek en opleiding. 
De donkere kolommen geven het aantal formatieplaatsen voor onderzoek aan, de 
lichte kolommen het aantal formtieplaatsen voor opleiding.

Uit Fig. 7.1 kunnen we opmaken dat de inzet van personeel op het gebied van 
opleiding en onderzoek ten opzichte van de crisisperiode fors is gestegen. Hierbij 
is er op beide terreinen sprake van een uitbreiding van de formatie, waarbij 
onderzoek meer formatie dan opleiding heeft gekregen. Dit komt mede omdat een 
deel van de opleidingen door externen of op tijdelijke basis wordt verzorgd. Vanaf 
1997 is de formatie onderzoek opgelopen naar ruim 10 medewerkers op een 
totale formatie van ruim 420 medewerkers. Hieronder vallen de leidinggevenden, 
onderzoekers, diagnostische medewerkers, OIOs, etc. Deze medewerkers zijn 
niet continu met onderzoek bezig, maar doen bijvoorbeeld ook uitvoerend werk 
of geven trainingen. Deze 10 medewerkers van de afdeling onderzoek hebben 
onderzoek wel als belangrijke hoofdtaak. Het totaal aantal medewerkers dat zich 
bezig houdt met opleidingen is gestegen van 2 in 1997 naar gemiddeld 4 in de 
periode 2002 tot 2004. Ook dit is een substantiële toename van de formatie.

Voor kunst is geen extra formatie vrijgegeven, maar is er extra budget 
gereserveerd. Via de commissie Kwast en de Kunstcommissie werden deze 
budgetten uitgegeven. Evenals bij onderzoek en opleiding waren hier mensen 
van buiten bij betrokken, zoals kunstenaars van de Groningse Ploeggroep, 
binnenhuisarchitecten en docenten van de kunstacademie Minerva in Groningen. 
In 1997 was er nauwelijks sprake van kunsttoepassingen of verfraaiingen van het 
gebouw. De investeringen waren functioneel, sober en doelmatig van aard. De 
uitgaven voor kunst en architectonische verfraaiingen kwamen in 1997 op 5000 
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gulden (2270 euro) uit. In 2001, de beginperiode van de reorganisatie, was dit al 
30.000 euro en het liep op naar ruim 100.000 euro in 2004. 

Ten tijde van de crisisperiode werd in 1997 0,2% van het jaarbudget van 
de organisatie uitgegeven aan opleiding, onderzoek en kunst. In de ‘nieuwe 
organisatie’ werd in 2004 ruim 4% van het jaarbudget uitgegeven aan onderzoek, 
opleidingen en kunst. 

Alexander (60)
“Waar haal je het geld vandaan? Het gaat hier om grote bedragen. Hoeveel is jullie 
jaarbudget?”

“Ongeveer 31 miljoen euro”, antwoord ik direct, “maar als ik het hier over jaarbudgetten 
heb, heb ik het over het personele deel dat ongeveer 2/3 van het totaal is”. Ik zie 

Alexander hoofdrekenen. Ondertussen pak ik een aantal brochures, een gedichtenbundel 
(zie: Bijlage 5c) uit een informatiemap die ik voor hem had meegenomen. Ik leg de 
kleurige brochures van muurschilderingen en interieurprojecten voor hem neer. Ik 
vertel per brochure het verhaal hoe medewerkers, patiënten en mensen van buiten 
(kunstenaars, studenten en docenten) aan deze projecten hebben gewerkt. 

“Ach, goed beschouwd is dit eigenlijk helemaal niet zo duur.” 
“Het is inderdaad de moeite waard”, bromt Alexander terwijl hij door de brochures 
bladert. “Het geld komt gewoon uit het lopende budget. Kijk, als je ziekteverzuim daalt 
en je minder arbeidsconflicten hebt en goed met een onderhoudsbudget om gaat, blijft 
er echt wel wat geld over. Slim boekhouden dus...”
Het woordje slim bevalt me niet, het klinkt alsof wij niet integer met de centen omgaan. 
“Nou ja, ik denk dat het gewoon een kwestie van prioriteiten stellen is”, reageer ik op 
droge toon. 

We zullen de effecten van deze investeringen gaan onderzoeken. Patiënten, 
medewerkers en externen zal gevraagd worden om hun mening ten aanzien van 
opleiding, onderzoek en kunst, met daaraan gekoppeld de vraag of dit naar hun 
mening heeft bijgedragen aan een cultuurverandering. Na een blik in de boekhouding 
van het theater zullen we de recensies van de voorstelling nader bekijken.

7.10 De recensies op een rij
Een van de belangrijkste recensenten is de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
Zij was in navolging van de Rijksrecherche de partij die de slechte situatie in de 
Dr. S. van Mesdagkliniek als eerste onder woorden bracht. Het publiek, waaronder 
de media, de ambtelijke top bij Justitie en de politiek volgde hun recensies 
(inspectierapporten) dan ook nauwkeurig. De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
bezocht de Dr. S. van Mesdagkliniek enkele jaren achtereen. Aanleiding hiervoor 
was het dringende advies van de Rijksrecherche naar aanleiding van haar 
onderzoek naar de integriteit van medewerkers in 1998. 
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7.10.1 De Inspectie voor de Volksgezondheid
Hieronder volgt uit elk opeenvolgend rapport een conclusie, die weergeeft wat de 
inspectie in het betreffende jaar heeft waargenomen en gerapporteerd. 

Herstel van vertrouwen en bereidheid tot veranderen: augustus 2000
De angst die onder de medewerkers heerste, is in belangrijke mate 
gereduceerd. De keuze voor enkele heldere principes die tot uitdrukking 
komen in het organisatieplan, is daarbij bepalend geweest: het management 
neemt zijn verantwoordelijkheid, de behandelstaf adviseert en de patiënt 
staat centraal. Daarnaast is de nieuwe regel afspraak is afspraak ingevoerd. 
Momenteel is er dan ook een grote mate van veranderingsgezindheid onder 
de medewerkers te bespeuren. (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2000)

Het vertrouwen hersteld: september 2001
Er staat een organisatie waar nog veel werk te doen is, maar zowel de visie 
als de daadkracht, de open en constructieve opstelling, de inzet en het 
enthousiasme van de leiding en het vertrouwen dat ook de leden van de 
Patiëntenraad in de leiding en de medewerkers stellen, staan redelijkerwijs 
garant voor een verdere verbetering voor de kwaliteit van de organisatie en 
de keten van zorg. (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2001)

Essentiële verbeteringen: mei 2003
Op grond van de bevindingen tijdens dit algemeen toezichtbezoek is de 
inspectie tot de conclusie gekomen dat in deze Kliniek de afgelopen drie 
jaar een groot aantal zeer essentiële verbeteringen is doorgevoerd en dat de 
Kliniek de crisis die in 1999 ontstond duidelijk te boven is gekomen.
(Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2003a)

Er is respect en waardering: oktober 2003 
Belangrijk is het feit dat zowel de leiding als de medewerkers in ruime mate bereid
en in staat zijn om te reflecteren op het eigen handelen. Dit leidt onder andere 
tot de conclusie dat de meeste knelpunten en aandachtspunten die in deze 
rapportage worden genoemd reeds zijn onderkend en in het Jaarplan van 2003 
of het Meerjarenplan als verbeterpunten zijn benoemd. De zelfkritische houding 
in combinatie met het belang dat gehecht wordt aan respectvolle bejegening, een 
onderhandelingshuishouding in plaats van bevelshuishouding, en aan passende 
medezeggenschap, dragen daarenboven bij aan het feit dat — in tegenstelling tot 
de situatie in 1999 — nu in ruime mate respect en waardering van de zijde van 

patiënten wordt betoond. (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2003b)
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7.10.2 De media
Na de crisisperiode verschenen er steeds minder negatieve artikelen over de Dr. 
S. van Mesdagkliniek in de media. Af en toe werd een artikel aan de crisisperiode 
gewijd als daar aanleiding toe was. Naar aanleiding van het uitkomen van het boek 
‘Onder Dwang’ van H. Ludwig, een ex-patiënt uit de Dr. S. van Mesdagkliniek, 
werd de crisis uit de periode 1997–1999 weer even opgerakeld (Ludwig en Blom, 
2001). Ludwig, bijgestaan door de journalist Rick Blom (Nieuwe Revu) schreef 
een autobiografisch verhaal over zijn verblijf in de van Dr. S. Mesdagkliniek. In 
de laatste periode van de crisis is hij door de toenmalige directie overgeplaatst 
naar een andere Kliniek. Het was de heer Ludwig die van binnenuit contacten 
had met de Inspectie, de Ombudsman en de media. Via hem, en mogelijk ook via 
andere patiënten, kwamen de verhalen en geruchten over de misstanden in de 
Dr. S. van Mesdagkliniek naar buiten. De heer Ludwig verscheen menigmaal op 
de televisie en werd enkele malen als ervaringsdeskundige in verschillende media 
aan het woord gelaten. Ludwig gebruikt zelf een pseudoniem, maar noemt de 
medewerkers, psychiaters, therapeuten en leidinggevenden bij de naam. Op een 
van de laatste pagina’s vat hij zijn visie op de TBS als volgt samen:

Ik ben gedurende mijn TBS getuige geweest van een in slaap gesukkeld 
ideaal. Bepaalde mensen hebben zich een weg naar de top gebaand, meer 
door ellebogenwerk dan door capaciteiten, en zwaaien nu een scepter van 
incompetentie. Dat moet veranderen. Ik betwijfel of het systeem ooit perfect 
zal worden, maar zoals het nu is kan het niet blijven. De samenleving zou zich 
er van bewust moeten zijn dat zij zich dat niet kan veroorloven.
(Ludwig en Blom, 2001: 222)

Ondanks het eenzijdige verslag en het nodige cynisme dat eruit spreekt, legt de 
heer Ludwig in zijn boek de vinger wel op de zere plek. De TBS-behandeling, zoals 
dat ten tijde van de crisisperiode functioneerde in de Dr. S. van Mesdagkliniek, 
was inhoudelijk en organisatorisch duidelijk beneden de maat. Eind 2001 kwamen 
er nog een paar artikelen in de krant naar aanleiding van het (tijdelijk) hoge 
ziekteverzuim als gevolg van de personele reorganisatie, maar na deze laatste 
negatieve berichten over de crisisperiode en omvangrijke reorganisatie zette de 
kentering in. De negatieve aspecten van de ‘oude organisatie’ werden naar de 
achtergrond gedrongen; in die zin was er sprake van een ‘nieuwe organisatie’. 
Dit begrip, ‘de nieuwe organisatie’, werd intern door iedereen gebruikt om een 
nieuwe periode aan te duiden, terwijl de organisatie natuurlijk nog steeds in 
hetzelfde gebouw zat, veel medewerkers er nog steeds werkten, patiënten er nog 
steeds verbleven en de formele doelstelling ook niet gewijzigd was. Het begrip ‘de 
nieuwe organisatie’ was dus symbolisch bedoeld.
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De media kregen ook in de gaten dat er nieuwe ontwikkelingen in de Dr. S. van 
Mesdagkliniek gaande waren. De afdeling P.R. en Communicatie zocht de media 
ook nadrukkelijk op. Er was geregeld contact en er werd vrij open met de media 
overleg gevoerd. Journalisten waren welkom in de Dr. S. van Mesdagkliniek en 
interviewden directieleden, medewerkers en patiënten. De media werden gevraagd 
en ongevraagd geïnformeerd via persberichten, jaarplannen en jaarverslagen.

Hieronder volgen enkele citaten uit verschillende artikelen en berichten die over 
de Dr. S. Van Mesdagkliniek ten tijde van de reorganisatie (2000–2002) en de 
nieuwe organisatie (2003–2005) schreven:

Reorganisatie in van Mesdag bijna afgerond: september 2001
De Dr. S. van Mesdagkliniek lijkt in rustiger vaarwater te zijn beland. 
(Nieuwsblad van het Noorden, 14 september 2001)

Nieuw Elan in de Van Mesdagkliniek (juni 2001)
Volgens de wet van de stimulerende achterstand is de veelgeplaagde Van 
Mesdagkliniek inmiddels al een heel eind gevorderd op weg naar een meer 
professionele, open en respectvolle bedrijfscultuur die de patiënt centraal stelt. 
(Justitiekrant, juni 2001)

Patiënten beschilderen gevangenismuren (juni 2004)
De Patiënten in de Van Mesdagkliniek in Groningen hebben een nieuwe wereld 
voor zichzelf geopend. In samenwerking met de studenten van de Academie 
Minerva hebben ze een bruisende leefomgeving gecreëerd. De metershoge 
muur die hen scheidt van de buitenwereld is versierd met geschilderde vlinders, 
berglandschappen en muurtatoeages. (Dagblad van het Noorden, juni 2004)

Goede resultaten Van Mesdagkliniek (september 2004)
De Van Mesdagkliniek in Groningen is er weer helemaal bovenop. Vijf jaar 
geleden was de Kliniek nog het lelijke eendje van de TBS-instellingen. De 
Inspectie voor de Gezondheidszorg oordeelde toen dat de kwaliteit van het 
personeel en de zorg vér beneden de maat was. Na dit harde oordeel heeft 
de Dr. S. van Mesdagkliniek een ingrijpende reorganisatie doorgemaakt. Het 
doel hiervan was een cultuuromslag, waardoor de Van Mesdagkliniek meer 
op een ziekenhuis dan op een gevangenis moest gaan lijken. Dit open beleid 
heeft ervoor gezorgd dat er minder patiënten ontsnapten en dat het aantal 
geweldsdelicten is afgenomen. De cultuurverandering heeft ook het personeel 
niet onberoerd gelaten. Het ziekteverzuim is gehalveerd. 
(Nieuwsoverzicht radio/t.v. Noord, september 2004).
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De Opleiding Forensisch Psychiatrische Hulpverlener (januari 2005)
“Wij hebben de inhoudelijke kennis en jullie de didactische vaardigheden. Daar 
moeten we samen een opleiding van kunnen maken.” Zo ongeveer stelden wij 
onze vraag aan Hanzeconnect, vertelt Pieter Sportel over het ontstaan van de 
opleiding FPH. Hij is een stafmedewerker Deskundigheidsbevordering bij de Dr. 
S. van Mesdagkliniek. (Hanzeconnect, opleiding, onderzoek en advies, Januari 2005)

Uniek panelonderzoek in de Mesdag (januari 2005)
Vaak neemt het management van een organisatie allerlei besluiten. 
Bijvoorbeeld over een efficiëntere bedrijfsvoering, veranderingen in de 
organisatiestructuur en cultuurveranderingen. Die veranderingen kosten 
vaak veel tijd, energie en geld, maar worden op hun resultaten nauwelijks 
onderzocht. Bij de Mesdagkliniek in Groningen doen ze het sinds kort anders 
en wel met een vrij unieke onderzoeksmethode: Het panelonderzoek. 
(Balans, Januari 2005)

TBS-ers van Mesdag gaan zaalvoetballen in de competitie (mei 2005)
“We hopen dat er veel publiek meekomt en ook die mensen hoeven zich 
absoluut niet onveilig te voelen. Het is voor het eerst dat de Kliniek mee doet 
aan de competitie. Eerdere verzoeken zijn steeds afgewezen. Maar de Kliniek is 
nu een rustiger vaarwater gekomen. Daardoor kan het gelukkig nu wel”, aldus 
de sportleider. (Dagblad van het Noorden 25 mei 2005)

Van Mesdag verandert onderhand in KunstKliniek (augustus 2005)
Een deel van de Kliniek wordt beschilderd met een futuristisch landschap. 
Elders werken 10 studenten van de Kunstacademie Minerva aan de 
schilderijen met als thema de vier seizoenen. De Van Mesdagkliniek is hard 
op weg een kunstKliniek te worden. Want kunst is niet meer weg te denken 
uit de Dr. S. van Mesdagkliniek, waar patiënten verblijven in het kader van een 
TBS maatregel. Kunst is een vorm van reflectie, nadenken over het leven, over 
ruimte en ruimte is een aspect van het leven. 
(Dagblad van Het Noorden, 25 augustus 2005)

Alexander (61)
“Ben je zelf ook wel eens in het nieuws geweest?”, informeert Alexander met een 
nieuwsgierige blik. 

“Ja. Bij herhaling. In 2001 viel Willibrord Frequin de bezoekers en personeelsleden 
van de Kliniek lastig. Ik ben toen naar buiten gestapt en heb heel kort een interview 
afgegeven. Ook ben ik vaak gebeld om te reageren op een nieuwsfeit of incident 
met een TBS-er ergens in het land. Er waren ook andere aanleidingen, bijvoorbeeld 
een onderzoek of een kunstproject dat ruim aandacht kreeg in de media. Het meest 
nadrukkelijk kwam ik in het nieuws in de periode van mijn afscheid. Rob Zijlstra wilde 
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een zogenaamd portret interview maken van mij. Toen ik enkele dagen daarna de krant 
open sloeg schrok ik wel even. Een pagina groot artikel met een uitgebreide tekst.
De kop luidde: De man van de nieuwe Van Mesdag.
Dat was wel wat veel van het goede. Ik had het niet alleen gedaan. Dit stond ook wel 
zo in het artikel, maar toch, als je zo prominent, met een paginagrote foto, verbonden 
wordt aan de reorganisatie en met name aan de cultuurverandering, dan schrik je wel 
even. Het was in ieder geval een zeer goed stuk. Inhoudelijk juist en positief. “ 

“Tja, het is wel groot als je op een hele pagina staat, maar het is toch goed nieuws over 
de Mesdag?”

“Ja, en daar gaat het wat mij betreft ook om. “

In de eerste alinea uit het interview van het artikel uit het Dagblad van het 
Noorden citeert Rob Zijlstra mij als volgt: 

Ik heb een positieve mensvisie. Mijn stelling is: mensen zijn de moeite waard. 
Ook TBS-gestelden. Even later zegt hij: Ik ben beschouwend, maar daarna wil 
ik wel concreet aan de bak. En tussen door een paar keer: ik ben niet naïef. De 
werkkamer van de directeur van het forensisch psychiatrische ziekenhuis, dat 
de Van Mesdagkliniek formeel is, is klein. Zijn onderkomen is een uitgebroken 
cel, met een dikke muur en met uitzicht op de binnenplaats die verscholen ligt 
achter een grauwgrijze buitenmuur rond de Kliniek. Het is, naar omstandigheden, 
een vrolijke binnenplaats, met een kleurrijke schildering op de binnenkant van 
die muur en met een felgroen voetbal annex basketbal veldje. Langs de zijlijn 
is een rij jonge appelbomen geplant. Die moeten de vier seizoenen binnen de 
muren brengen. (Dagblad van het Noorden, 17 december 2005)

7.11 De slotscène: het contact met het publiek verandert
Goffman beschrijft een theoretische indeling van het spel binnen sociale instituties. 
Hierbij deelt hij de ruimte op in drie delen: de zaal met het publiek, het podium 
en het domein achter de coulissen. In een organisatie moet het domein achter de 
coulissen gescheiden blijven van het publiek, maar het podium kan en mag geregeld 
worden betreden door het publiek. Een medewerker die in de Ondernemingsraad zit 
kan ineens een uiterst belangrijke rol op het podium gaan vervullen. Van toeschouwer 
wordt hij in die rol ineens een van de hoofdrolspelers. Ook een onderzoeker of een 
arts die bijzondere zaken heeft ontwikkeld of een nieuwe methode heeft ontdekt 
kan voor een organisatie ineens van groot belang zijn. De directie zal hem van 
harte uitnodigen deelnemer te worden aan het spel op het podium, misschien zelfs 
letterlijk. Op congressen of via artikelen mag hij zijn belangwekkende teksten bekend 
maken. Maar ook andere spelers moeten soms toeschouwen als een van de andere 
hoofdrolspelers langdurig de aandacht opeist. De grens tussen het podium en de zaal 
is dus niet strikt gescheiden (Goffman, 1959: 7).
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De crisisperiode kenmerkte zich niet alleen doordat de individuele spelers en 
het team een onvoldoende kregen voor hun acteerprestaties, maar ook doordat 
de opzet van het stuk vrij klassiek was. De hoofdrolspelers verdedigden het 
podium en hielden het publiek van zich af. Medespelers die niet voldeden werden 
weggewerkt achter de coulissen. In toenemende mate beklommen mensen uit het 
publiek met geweld het podium. Patiënten en medewerkers stuurden berichten 
naar de pers, schreven boze brieven aan de Minister en klaagden bij de Inspectie, 
de Nationale Ombudsman en andere controlerende instanties. Het publiek betrad 
het podium en begon zich met de teksten en zelfs met de regie te bemoeien. 

Een van de hoogtepunten van een goed concert, goochel- of kindervoorstelling is 
dat het publiek meespeelt of zelfs een rol krijgt. Dit verloopt in de regel zonder 
geweld en met veel enthousiasme. De toeschouwers worden medespelers door 
mee te deinen, mee te zingen of zelfs door het podium te beklimmen voor een 
korte act. Spelers of muzikanten nodigen dan ook geregeld iemand uit het publiek 
uit om deel te nemen aan de voorstelling. De mensen in het publiek zijn in de 
regel opgelucht dat als ze zelf mogen blijven zitten en geen risico’s hoeven te 
lopen op het podium, maar tegelijk is men wel erg benieuwd hoe een van hen (uit 
het publiek) het er vanaf zal brengen. Men identificeert zich soms sterk met de 
vrijwilliger die het podium betreedt. Als hij of zij vrolijk en goed meedoet in de 
toegewezen rol, krijgt de nieuwbakken speler een luid applaus. Het contact tussen 
de spelers en publiek wordt intenser door dit soort activiteiten. Ook betreden 
spelers soms het domein van het publiek; ze kunnen een rondje door de zaal 
lopen of zich rechtstreeks tot het publiek richten met vragen of opmerkingen. 

Het nieuwe stuk in de Dr. S. van Mesdagkliniek kreeg gaandeweg een andere vorm, 
waardoor het publiek nadrukkelijker, in positieve zin werd uitgedaagd mee te 
spelen. Hierdoor kon het publiek zich in toenemende mate identificeren met het 
nieuwe stuk; sterker nog, leden uit het publiek maakten er actief deel van uit. 

De grenzen tussen podium en de zaal vervaagden
Op verschillende momenten werd het publiek uitgenodigd deel te nemen aan het 
stuk en omgekeerd kozen de hoofdrolspelers (directie) voor een positie midden 
in de ‘zaal’: een kantoor midden in het gebouw in plaats van aan de buitenkant. 
Hierdoor kon niet meer naar het voorgebouw worden gewezen, maar waren er 
steeds vaker overleg- en beslismomenten met een horizontaler karakter. In het 
ochtendrapport bijvoorbeeld zijn de directie, middenkader en ook uitvoerend 
personeel aanwezig. Hoewel de directie het proces en de voortgang van het overleg 
bewaakt, is er van verschillende kanten inbreng die kan leiden tot een discours.
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Het decor verandert
Het façadegebied van de oude directie was het voorgebouw met haar eigen 
entourage, zoals een parkeerplaats. De nieuwe directie koos voor een andere 
omgeving, een positie midden in de organisatie. Van een klassiek theater met 
een publiek domein, een podium en een deel achter de coulissen naar een soort 
straattheater, waarbij er nauwelijks meer sprake is van een grens. Het interessante 
van dit model is dat publiek, spelers en de regie voortdurend met elkaar in 
contact staan. Er is geen onderdeel meer achter de schermen, het proces 
verloopt transparant. 

Het publiek speelt mee
In de periode 2001 stelde de nieuwe directie een meerjarenbeleidsplan 
op (Ondernemingsplan 2002–2005). Hierbij werden de eerder genoemde 
documenten zoals het Positioneringsstatement en het Cultuurdocument 
als kaders mee genomen. In dit ondernemingsplan wordt er een nieuw 
besturingsconcept beschreven. De directie wilde medewerkers uit allerlei lagen 
van de organisatie betrekken bij de speerpunten van het beleid. Medewerkers uit 
het publiek, maar ook de patiënten konden meespelen op het podium, het domein 
daarachter betreden en werken aan teksten die van strategische betekenis zouden 
kunnen worden voor de organisatie. De Patiëntenraad, de Ondernemingsraad, de 
gedragsdeskundige staf, maar ook onderzoekers en verschillende medewerkers 
met specifieke deskundigheid werden uitgenodigd mee te denken over de 
verschillende beleidsterreinen. In 2001 is deze werkwijze ingezet en in het 
Jaarplan 2002 en het Jaarverslag is deze werkvorm voor het eerst volledig 
beschreven (Jaarplan, 2002; Jaarverslag, 2002)

De directie ontwierp daarvoor een bestuursvorm, met zogenaamd ‘sponsorschap’ 
waarbij medewerkers zelf invloed konden uitoefenen op de beleidsontwikkeling 
van de organisatie. Deze werkvorm werd reeds met succes binnen de GGZ-
Groningen gehanteerd. Speerpunten van beleid worden via zogenaamde 
coördinatiegroepen opgepakt. Deze speerpunten zijn op een aantal beleidsdagen, 
waarbij de directie en het brede middenkader (alle leidinggevenden en behand
elverantwoordelijken, ongeveer 25 mensen totaal) aanwezig waren, gezamenlijk 
vastgesteld. Het werd zogezegd de gezamenlijke prioriteitenlijst van de directie 
en het middenkader. De directie hield hierbij de eindregie, bewaakte de voortgang 
en onderhield geregeld contact met de voorzitters van de coördinatiegroepen. 
De beleidsstukken die hier geproduceerd waren werden in de lijn en 
communicatiestructuur van de Dr. S. van Mesdagkliniek teruggekoppeld. Daarna 
volgde er formele besluitvorming en implementatie. 
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Er zijn dus groepen medewerkers die, op basis van een gezamenlijk vastgesteld 
thema, relatief zelfstandig een bepaald speerpunt van beleid kunnen uitwerken. In 
totaal waren er bijna 40 medewerkers uit allerlei lagen van de organisatie, soms 
met ondersteuningen van externen, actief in deze coördinatiegroepen. Door 
deze structuur wordt vanuit een breed draagvlak beleid ontwikkeld en kunnen 
verschillende medewerkers van allerlei niveaus en disciplines hun bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van de organisatie. 

In het bijzonder de cultuurverandering waarbij een humane en professionele 
behandeling centraal stond werd via deze coördinatiegroepen verder uitgewerkt. 
De kernthema’s als de ‘patiënt centraal stellen, meer behandelen en minder 
beheersen e.d. werden anders ingevuld. 

Vanaf 2002 functioneerden de volgende coördinatiegroepen:
• Beschrijving primair proces
• Behandeling en onderzoek
• Arbeidsrehabilitatie en dagbesteding
• Professionalisering en personele zorg
• Integratie van de behandeling en de beveiliging
• Case management en coördinatie van zorg

Gemiddeld maakten er 6 medewerkers deel uit van een coördinatiegroep. In 
de meeste gevallen was een manager of behandelaar, lid van het middenkader, 
voorzitter van de coördinatiegroep. Zij onderhielden ook de het directe 
contact met de directie die namens de organisatie de opdrachtgever was. Het 
Meerjarenplan, het Positioneringstatement en het Cultuurdocument waren hierbij 
kaderstellend voor de coördinatiegroepen. 

Uit het onderstaand overzicht blijkt dat de patiënt en de kwaliteit van de 
zorg nadrukkelijk centraal staan in de organisatie. 
• Coördinatiegroepen 4 en 5 hebben zich nadrukkelijk met de cultuur van de 

organisatie beziggehouden. Hierbij stonden een nieuwe attitude, respect voor 
de patiënt, het vermijden of bestrijden van onnodige vernederingen en meer 
behandeling en minder beheersen centraal. 

• Coördinatiegroep 4 heeft deze nieuwe grondhouding in nieuwe 
functieprofielen voor alle medewerkers laten beschrijven. 

• Coördinatiegroep 5 heeft de samenwerking tussen de medewerkers van de 
beveiliging en de sociotherapie sterk bevorderd. De samenwerking rondom 
separaties, dwangmedicatie, maar ook fysieke weerbaarheidstraining en 
transport van patiënten, die vanuit de nieuwe visie plaatsvonden, zijn hier 
voorbeelden van. 
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Los van de uitkomsten van de verschillende coördinatiegroepen ging het erom 
de nieuwe manier van werken inzichtelijk te maken. Zonder de regie te verliezen 
konden medewerkers relatief veel invloed uitoefenen op het beleid en konden zij 
in samenspel met de directie nieuwe teksten maken en rollen uittekenen. Dit was 
voorheen voorbehouden aan een select gezelschap.

Alexander (62)
Alexander kijkt ernstig voor zich uit. “Nu stap je in wezen uit het model van Goffman. 
Je stelt hier dat het helemaal niet noodzakelijk is om de driedeling in stand te laten, 
integendeel.” 

“Er is tot op zekere hoogte altijd wel sprake van een soort driedeling. In sommige 
voorstellingen is deze echter minder strikt gescheiden. Het is soms helemaal niet 
nodig om achter de coulissen van alles te bedenken. Laat het publiek maar zien wat 
je doet, of laat ze maar mee spelen, denk ik dan. Het is, denk ik, ook tijd om afscheid 
te nemen van Goffman. Het klassieke theater is veranderd in een open interactief 
straattheater, waarbij regulerende gedachten en een duidelijk waardenstelsel een 
veilige basis vormen waarop flink geïmproviseerd mag en kan worden.”
Alexander denkt even na. “Is er ook onderzoek gedaan naar de communicatie in 
relatie tot de cultuurverandering in de nieuwe organisatie?”. 
Ik schud mijn hoofd. “Nee, niet specifiek in relatie tot de cultuurverandering, maar wel 
naar de communicatie en het oordeel van medewerkers daarover zelf. Ik zal er een 
paar punten uit benoemen.” 

Uit een onderzoek in 2004 gedaan door een stagiaire HEAO (communicatie) 
naar de communicatie in de organisatie blijkt dat de interne communicatie sterk 
verbeterd is maar ook op een aantal punten nog tekortschiet. In het onderzoek 
bevat een enquête onder 88 medewerkers en zijn er open interviews met 6 
leidinggevenden in verwerkt (Alma, 2004). 

Positieve reacties
• Het contact met en de zorg voor patiënten is sterk verbeterd.
• Helderheid in de communicatie van het management.
• Tijd en ruimte voor ontwikkeling in de functie.
• Er is weer trots en binding met de eigen afdeling en organisatie.

Negatieve reacties
• Reorganisatiepersoneel (PLAC), medewerkers hebben soms nog oud zeer.
• Functiedifferentiatie is onvoldoende duidelijk.
• Hoge werkdruk, naast uitvoering ook (te) veel innovatie en opleiding.
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Bij de positieve punten valt op dat deze niet zozeer gaan over (harde) 
bedrijfsresultaten maar over verschillende inhoudelijke aspecten van de 
organisatie. De kwaliteit van de zorg voor de patiënten, ontwikkelingsmogeli
jkheden en de (hervonden) persoonlijke binding en trots zijn hier sprekende 
voorbeelden van. Het management is kennelijk in staat om helder en duidelijk te 
communiceren. 

Bij de negatieve punten valt op dat er twee gaan over de (rechts)positie en functie 
van medewerkers. Het opnieuw moeten solliciteren (PLAC-procedure) en het 
herschikken van de afdelingsteams en functies daarbinnen heeft bij verschillende 
medewerkers frustraties en teleurstellingen opgeleverd. Niet iedereen heeft de 
functie (en het salaris) gekregen waar hij of zij op gehoopt had. Daarbij wordt de 
hoge werkdruk ook als negatief punt genoemd. 

Uit de enquête komt verder nog naar voren dat:
• Ruim 45% is van mening dat de horizontale communicatie binnen en tussen de 

afdelingen, maar ook met de stafdiensten, verbeterd moet worden.
• Ruim 35% is van mening dat vooral de verticale (lijnmanagement) 

communicatie verbeterd moet worden. 
• Slechts 12% van de medewerkers hierbij de indruk heeft dat het management 

niet transparant wil zijn, niet open communiceert en informatie achterhoudt. 

De algemene conclusie is dat men zelf in voldoende mate betrokken wordt bij de 
communicatie in organisatie en dat er over het algemeen voldoende en duidelijk 
gecommuniceerd wordt. Er is geen behoefte aan meer, maar wel aan duidelijke 
communicatie, waarbij de horizontale samenwerking de meeste aandacht behoeft. 
Met andere woorden: de effectiviteit van de communicatie moet nog verder 
verbeterd worden. 

Het ochtendrapport wordt dagelijks door 65% van de medewerkers gelezen 
en het tweewekelijkse Nieuwsbulletin door 40%. Beide communicatiemiddelen 
worden als de belangrijkste bronnen van informatie gezien. In beide organen 
kunnen medewerkers zelf informatie kwijt en worden ze breed geïnformeerd 
over ontwikkelingen in de organisatie (Alma, 2004). Deze percentages kunnen nog 
aanmerkelijk worden verhoogd. 

7.12 De vooronderstelling van de nieuwe directie
In Hoofdstuk 3 hebben we gezien wat de vooronderstelling van de nieuwe directie 
was. In hun ogen moest er een duidelijke cultuurverandering in de organisatie 
plaatsvinden. Naast een aantal organisatorische wijzigingen, die overigens 
gebaseerd waren op het uitgangspunt van de ‘patiënt centraal stellen’, moesten 
de grondhouding van medewerkers en de omgangscultuur ingrijpend veranderen. 
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Deze verandering moest voortkomen uit een nieuw waardenstelsel, dat als 
regulerende gedachte steeds als toetssteen voor de nieuwe ontwikkelingen en 
het dagelijks handelen kon worden gebruikt. Het waardenstelsel, waarbij respect 
centraal staat, werd verbonden met de praktijk van alle dag, de behandeling. 

Kerngedachte van het humaniseringproces:
We willen op een humane wijze omgaan met patiënten. Dat betekent dat we het 
respect voor patiënten willen bevorderen en vernederende situaties bestrijden.

Verbinding met het primaire proces van de organisatie:
We zijn gericht op de humane en professionele behandeling van de patiënt in 
plaats van op het beheersen van de patiënt.

Verbinding met de maatschappelijke doelstelling van de organisatie:
Door het aanbod van een humane en professionele behandeling aan de patiënt 
wordt de doelstelling van de organisatie, de resocialisatie van de patiënten, 
ondersteund.

Uit de verschillende opeenvolgende scènes zouden we kunnen opmaken dat de 
directie is geslaagd in haar doelstelling de omgangsvormen in de organisatie op 
zodanige wijze te veranderen dat er sprake is van een professionele en humane 
behandelcultuur.

De basiselementen van een volgens Goffmans analysemodel kloppende 
voorstelling waren in voldoende mate aanwezig (Goffman, 1959: 23–74)
• De premissie, de noodzakelijke cultuurverandering, werd voldoende 

uitgedragen.
• De teamleden pasten goed bij elkaar (goede casting).
• Er was geloof in eigen kunnen en in elkaar.
• De verschillende tekengevende activiteiten hebben de premissie in voldoende 

mate uitgedragen.
• Aan de entourage en het façadegebied is op een passende wijze vorm gegeven.
• Er was duidelijkheid over de teksten en de kernbegrippen in de voorstelling. 
• De spelers zelf en het publiek, waaronder enkele kritische recensenten, waren 

positief over de voorstelling. 

Kortom, alles klopte en voldeed in hoofdlijnen aan de ethische dimensie van 
Goffman over een voorstelling — wat het leven in een sociale instelling in zijn 
ogen in wezen is — dat alles moet kloppen. In plaats van vervreemding, zoals 
in de crisisperiode, is er nu herkenning en identificatie met de voorstelling. 
Vanuit het analysemodel van Goffman is het dus goed verklaarbaar waarom de 
organisatieveranderingen het gewenste resultaat hebben bereikt. Nu zouden 
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we kunnen stellen dat we ieder concept op deze wijze in de organisatie hadden 
kunnen uitwerken. Dat is volgens mij niet het geval. Immers, het bezoeken van een 
voorstelling of een deelname eraan is min of meer vrijwillig. Als het stuk je niet 
bevalt loop je weg of ga je er niet naar toe. 

De conclusies in de afstudeerscriptie en het onderzoek van de Directeur 
Behandelzaken naar de oorzaken van de verbeterde situatie in de organisatie 
komen overeen met wat we hierboven hebben gesteld. De crisis eindigt in 
de periode dat er een herstel van vertrouwen ontstaat en de relatie met de 
wortels vanuit het humaniseringsprincipe worden hersteld. Deze humane 
waarden, waaronder het respectvol bejegenen van de patiënt, zijn vastgelegd in 
een aantal strategische documenten. Bij het verwoorden van de toekomstvisie 
werden normen en waarden benoemd die men als regulerende gedachte wilde 
hanteren. Daarbij werd er weer aansluiting gezocht bij de historische wortels 
van de organisatie (Bruinsma, 2004: 55–56). Bruinsma beschrijft hier het proces 
en de keuzes die daarbinnen werden genomen door de directie en andere 
leidinggevenden, die samen de hoofdrolspelers zijn op het podium. 

Expliciet werd besloten de naam van de Kliniek (Dr. S. van Mesdagkliniek) te 
handhaven om daarmee de worteling in de historie, die het contact tussen 
patiënt en hulpverlener centraal zet, te benadrukken. Het herstel met de 
wortels maakte dat er weer aansluiting bij het cultureel perspectief van de 
organisatie ontstond en het weer mogelijk werd om betekenis te verlenen aan 
de eigen werkzaamheden (Bruinsma, 2004: 56).

Op het moment dat de toeschouwers zich op de een of andere manier in het 
stuk kunnen herkennen, zich met elementen kunnen identificeren of zich er 
gewoon prettig bij voelen, zullen ze geboeid blijven kijken en luisteren. Het 
humaniseringproces is dan ook niet alleen een waardenstelsel dat er van bovenaf 
er in is ‘gegoten’. Het heeft ook veel herkenning gekregen uit de organisatie zelf. 
Meteen vanaf het begin, toen woorden als ‘respect voor de patiënten’ en ‘van 
beheersen naar behandelen’ vielen, was er een brede steun voor dit concept. 
Deze regulerende gedachten waren kennelijk reeds bij de medewerkers en 
patiënten aanwezig. Het was naar mijn gevoel dan ook eerder het ‘ontsluiten’ 
van waarden dan het er van bovenaf ingieten. Veel medewerkers wilden af van de 
beklemmende beheerscultuur en wilden de patiënten daadwerkelijk meer respect 
tonen en onnodige vernederingen vermijden of opheffen, maar de directie moest 
hier wel richting aan geven en ruimte voor bieden. 
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Alexander (63)
“Maar nu ga je wel wat snel. Je hebt vrij uitgebreid de crisisperiode en de 
reorganisatie beschreven. Af en toe was ik eerlijk gezegd vergeten dat het onderzoek 
over bepaalde waarden en humanisering ging. Ik ging gewoon helemaal op in het 
verhaal. Maar je kunt op basis van jouw onderzoek toch niet stellen dat het allemaal 
geslaagd is.” 

“Dat klopt, ik beweer ook niet dat het allemaal geslaagd is. Humanisering beweegt 
zich stapsgewijs richting een humane horizon. We hebben maar een paar kleine 
stapjes gezet, maar die hebben wel grote gevolgen gehad. Ik ben het met je eens 
dat ik vanuit meerdere methoden van onderzoek zicht moet proberen te krijgen op 
de effecten van het humaniseringproces. Daar gaan de laatste hoofdstukken van dit 
onderzoek dan ook over, voordat ik aan de conclusies toe kom.” 

“Ik ben benieuwd hoe je dat gaat aanpakken” glimlacht Alexander.
Ik stel voor om te gaan lunchen. We lopen richting het bedrijfsrestaurant en nemen 
een lekker bord frieten met saté. 
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Onderzoek naar humane waarden: 

Een enquête

In de voorgaande twee hoofdstukken is het veranderingsproces in de organisatie 
beschreven aan de hand van de het dramaturgisch concept van Goffman. In de 
volgende twee hoofdstukken zullen we de mening van patiënten, medewerkers 
en externen in relatie tot het humaniseringsproces gaan onderzoeken. Door 
middel van deze verdiepingsslag hopen we meer inzicht te krijgen in de effecten 
van het humaniseringsproces en de mening van de deelnemers aan de organisatie 
daarover. Dit onderzoeksgedeelte heeft dus een evaluatief karakter wat inhoudt 
dat er vanuit een historisch perspectief naar de organisatie gekeken wordt. Aan 
verschillende groepen wordt gevraagd hun mening te geven over de ‘oude’ en de 
nieuwe ‘organisatie’. 

We zullen dit onderzoek uitvoeren met behulp van een aantal open interviews 
(25) en een enquête onder medewerkers (N=67). Voor alle betrokkenen geldt dat 
zij de crisisperiode, of een gedeelte daarvan, én de reorganisatie periode moeten 
hebben meegemaakt. Voordat we dit onderzoek kunnen uitvoeren zullen we eerst 
een aantal thema’s moeten vaststellen die we nader willen gaan onderzoeken. 
Hiervoor gaan we eerst terug naar de kern van het veranderingsproces: de 
humanisering van de organisatie. 

Humanisering is een proces waarbij bepaalde humane waarden worden 
bevorderden inhumane aspecten worden bestreden. Als we de resultaten van het 
humaniseringsproces willen onderzoeken zullen we dus naar een aantal specifieke 
waarden moeten kijken, op basis waarvan de nieuwe directie het humaniseringsproces 
vorm wilde geven. Niet alleen de waarden zelf, maar vooral de effecten ervan op de 
organisatie moeten worden onderzocht. Uiteindelijk zullen we een verbinding moeten 
maken naar de doelstelling van de organisatie. Om te beginnen nog een keer een 
overzicht van de humaniseringgedachte, zoals de nieuwe directie die als doel van de 
reorganisatie in de Dr. S. van Mesdagkliniek voor ogen had.

Naast een aantal organisatorische wijzigingen, die overigens gebaseerd waren 
op het uitgangspunt dat ‘de patiënt centraal staat’, moest de organisatiecultuur 
ingrijpend veranderen. Deze verandering werd gestimuleerd vanuit een 
waardenstelsel, dat als regulerende gedachte voor nieuwe ontwikkelingen en 
dagelijks handelen kon worden gebruikt. Dit waardenstelsel, waarbij respect 
centraal stond, werd verbonden met de praktijk van alledag, de behandeling en de 
beveiliging. Hieronder wordt nogmaals het overzicht van het humaniseringsproces 
gegeven in relatie tot het primaire proces en de doelstelling van de organisatie:



180

Kerngedachte van het humaniseringproces:
We willen op een humane wijze omgaan met patiënten. Dat betekent dat we het 
respect voor patiënten willen bevorderen en vernederende situaties bestrijden.

Verbinding met het primaire proces van de organisatie:
We zijn gericht op de humane en professionele behandeling van de patiënt in 
plaats van op het beheersen van de patiënt.

Verbinding met de maatschappelijke doelstelling van de organisatie:
Door het aanbod van een humane en professionele behandeling aan de patiënt 
wordt de doelstelling van de organisatie, de resocialisatie van de patiënten, 
ondersteund.

Voordat we de interviews konden houden en een enquête uit konden zetten, 
hebben we eerst een aantal thema’s vastgesteld. Hieronder volgt een overzicht 
van deze thema’s en de argumentatie waarom deze thema’s zijn gekozen. 

1.  Thema’s in relatie tot de tijd
 De eerste thema’s duiden een bepaalde periode aan in de organisatie, 

gemarkeerd door een aantal gebeurtenissen, en zijn bij alle medewerkers in de 
organisatie bekend. 

• De crisisperiode/oude organisatie (1997–1999)
• De veranderingen/reorganisatie (2000–2002)
• De nieuwe organisatie (2003–2005)

De crisisperiode eindigt met het vertrek van de directie en aanstelling van de 
nieuwe directie. De periode van veranderingen/reorganisatie eindigt met de 
evaluatie van de nieuwe organisatie medio 2002. De nieuwe organisatie begint in 
2003 en wordt tot en met 2005 onderzocht. 

2.  Thema’s in relatie tot de veranderingen
 Er zijn vanuit historisch perspectief en vanuit de dagelijkse opdracht, i.e., een 

TBS-Kliniek te zijn, enkele thema’s die specifiek zijn voor deze organisatie. 
Het begrip humanisering is vanuit een historisch perspectief, vanuit de 
hervormingsgedachten na de Tweede Wereldoorlog van het strafrechtstelsel, 
met de organisatie verbonden. In het recente humaniseringsproces kregen 
bepaalde specifieke waarden, het respect bevorderen en het bestrijden van 
onnodige vernederingen, ook een plaats. 
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De directie streefde een open aanspreekcultuur na. Negatief geformuleerd: de 
directie wilde af van de algemene en overheersende beheerscultuur die gebaseerd 
was op controle en angst. In deze cultuur was er nauwelijks ruimte voor een 
moment van reflectie of feedback naar elkaar. Opleiding, onderzoek en kunst 
moesten een bijdrage leveren aan meer reflectie op het dagelijkse handelen 
en de organisatieontwikkelingen in het algemeen. Hierbij werd nadrukkelijk de 
samenwerking met externen gezocht. 

Ten aanzien van de omgang met de patiënten, en in het bijzonder de behandeling 
op de afdelingen, stelde de directie dat er sprake moest zijn van een 
behandelcultuur in plaats van een beheerscultuur. Hierbij moest de dominante rol 
van de beveiliging een ondersteunende rol krijgen ten aanzien van de behandeling. 
De beveiliging moest hiervoor een andere grondhouding aannemen, waarbij de 
beveiliging primair vanuit het behandelcontact moest plaats vinden.
 
In de beleidsdocumenten en jaarplannen vanaf 2000 tot en met 2005 worden 
nog meer thema’s aangehaald, maar de hierboven genoemde zijn wel de meest 
voorkomende thema’s die direct in verband kunnen worden gebracht met de 
beoogde cultuurverandering. 

3.  Thema’s door patiënten aangedragen
 In een vijftal oriënterende gesprekken met patiënten, waarvan 3 individueel en 

2 gezamenlijk, hebben we hen een aantal vragen voorgelegd (Gespreksverslagen, 
6, 7 en 8 oktober 2004). Deze patiënten waren allen verbonden met de 
Patiëntenraad of hebben de rol van afdelingsvertegenwoordiger tijdens de 
overlegvergaderingen met de directie vervuld. 

De patiënten zijn dus redelijk goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de 
organisatie. Er is in de loop van de tijd een vertrouwensrelatie met de directie 
opgebouwd, waardoor het voor hen makkelijker is om vrijuit te spreken. Om 
deze twee redenen hebben we hen gevraagd deel te nemen aan een oriënterend 
gesprek in het kader van dit onderzoek. 

Het doel van deze oriënterende gesprekken was zicht te krijgen op de thema’s 
die de patiënten zelf in het kader van hun verblijf in de Dr. S. van Mesdagkliniek 
zouden aandragen. Deze gesprekken leidden tot het aanscherpen van de 
begrippen, die deels overeen kwamen met de literatuur. De voorbeelden van 
een inhumane behandeling die de patiënten noemden waren soms schrijnend. 
Voorbeelden van hun kwetsbaarheid van het leven in de TBS-Kliniek spraken 
boekdelen. Ze beschreven allerlei voorbeelden van het (naakte) leven in de Dr. S. 
van Mesdagkliniek in relatie tot allerlei vormen van machtsuitoefening over hun 
lichaam door de beveiliging. Daarbij werd er ook macht over hun innerlijke wereld 
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door de behandelaars uitgeoefend. Naast enkele individuele verschillen waren er 
veel overeenkomsten. Hieronder volgen enkele korte uit deze gesprekken met de 
patiënten: 

1. Wanneer moet de organisatie excellent presteren in de omgang met jou?
P.1: “Jullie moeten heel goed met me omgaan bij het (fysiek) ingrijpen, onder 

andere bij separaties, fouilleren, urinecontroles, handboeien. Soms heb ik me 
niet meer in de hand. Ik ben dan erg kwetsbaar. Een verkeerde handeling of 
lachen kan mij dan al pijn doen.”

P.2: “Het ergst was de beveiliging, die gaven je soms zo maar een beuk, ik heb het 
zelf gezien. Dat mag écht niet.”

P.3: “Kijk, toen ik hier kwam hebben ze me helemaal uitgekleed en gefouilleerd. Ze 
hebben me ook in mijn kont gekeken. Op zo’n moment doet iedere glimlach 
pijn. Ik moest ook urine inleveren, ik kon niet plassen en ze lachten me uit. 
Dan sta je wel met je pik in je handen. Dat is heel erg.”

P.4: “De Mesdag kan nog zo zijn best doen, maar je wordt hier gewoon niet 
gelukkig. Echt, ik ben daar heel duidelijk in. De hele TBS is een groot verdriet 
voor mij. Daar kun je bijna niets tegenover zetten.” 

P.5: “Jullie moeten zorgen dat ik niet onnodig lang hoef te wachten in mijn 
behandeling. Ik doe mijn best, maar soms heb ik het gevoel dat ik niet serieus 
genomen wordt door alle bureaucratie in de behandeling. Het Ministerie doet 
al 3 maanden over mijn verlofaanvraag. De hele TBS, het wachten en alles wat 
ze met je doen, al die controles, dat geeft je een machteloos gevoel. Ik word 
er ziek van, en dan zeggen ze dat ik ‘normaal’ moet doen.” 

2.  Welke grondhouding verwacht je hierbij van medewerkers?
P.1: “Medewerkers moeten leren luisteren. Omdat ik TBS heb wil dat niet 

zeggen dat ik debiel ben. Dat is wel verbeterd de laatste jaren, maar die 
hulpverleners kletsen veel en luisteren nog te weinig.”

P.2: “Gewoon mij als mens behandelen. Ze moeten ook niet de hele dag met 
therapie bezig zijn. Eten is gewoon samen eten, klaar uit. Ze kunnen soms 
over iets kleins heel moeilijk doen.”

P.3: “Ik wil als mens, niet als crimineel of gestoorde, behandeld worden. Ik heb al 
mijn zelfrespect al verloren door de TBS, dat hoeft niet steeds benadrukt te 
worden.”

P.4: “Het draait om respect, weet je. Kijk ik heb misschien wel verkeerde dingen 
gedaan, maar ik ben wel een mens.” 

P.5: “Dat ze respect hebben voor mijn familie en mijn toekomst. Ik ben hier niet 
alleen voor mezelf, buiten heb ik ook relaties en een dochtertje van 5 jaar. 
Daar mag wel meer aandacht voor zijn.”



183

3.  Wat moeten de medewerkers vooral niet met je doen? 
P.1: “Doorgaan als ik zeg dat ik even genoeg heb. Ik wil serieus genomen worden; 

zaken als mij niet serieus nemen, niet reageren op vragen, mij in onzekerheid 
laten wachten of mij uitschelden doen pijn. En met die pijn kan ik nergens 
naar toe. Ik zit opgesloten en moet me tegelijk wel netjes gedragen.”

P.2: “Mij kleineren of als een dier behandelen” (onder andere mij onnodig 
aanraken/lichamelijk controleren).

P.3. P.4 en P.5: “Mij onrespectvol behandelen” (onder andere uitlachen, negeren).

Deze oriënterende gesprekken met patiënten leverden ons niet alleen 
inhoudelijke informatie op, maar waren tegelijk ook een ‘oefening’ op welke wijze 
we informatie zouden kunnen verkrijgen via de methode van een open interview. 
Belangrijkste leerpunt hierbij was om een thema aan te snijden en tegelijk op 
een open manier de gesprekslijn te laten verlopen. Het doorvragen, spiegelen of 
vragen naar voorbeelden vroeg enige discipline van de interviewer. 

Uit de gesprekken kwam ook een aantal individuele zaken naar voren. Het gebrek 
aan contact met een vriendin, de beperkingen in het bellen met een moeder en 
het verplicht gezamenlijk eten stond sommige patiënten erg tegen. Eén patiënt 
merkte daarbij op dat hij het smerig vond dat een ander voor hem kookte. Weer 
een ander klaagde over de jonge leeftijd van stagiaires die alles over hem konden 
lezen in de rapporten. We volstaan hier met de meest algemene en door alle vijf 
patiënten genoemde thema’s. 

Deze thema’s en situaties die voortkomen uit de aard van de organisatie, de 
premissie van de directie, de beleidsstukken en de patiënten zelf, zullen we 
nader onderzoeken. Uit de aard van de organisatie (TBS-Kliniek), de doelgroep, 
het primaire proces (behandeling en beveiliging) en de cultuuromslag waarin 
de organisatie zich bevindt (humanisering) drongen de begrippen die nader 
onderzocht zouden kunnen worden zich als het ware uit de verschillende 
bronnen aan ons op. Uit de verschillende thema’s en waarden hebben we de 
volgende keuzes gemaakt. 
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Overzicht van de thema’s:
1.   De oude en de nieuwe organisatie vergeleken
2.   Humaan en inhumaan
3.   De behandel- en beheerscultuur
4.   Respect en geen respect
5.   Niet vernederend en vernederend
6.   Reflectie als bijdrage tot een open aanspreekcultuur
7.   Reflectieactiviteiten
 a.  Opleiding
 b.  Onderzoek
 c.  Kunst

Aan de hand van bovenstaande thema’s (1 t/m 7c) zullen we de ontwikkeling van 
de organisatie onderzoeken. Het centrale thema is humaniteit (2). Tevens is er 
een aantal waarden dat we in relatie tot de humane horizon willen onderzoeken, 
positief geformuleerd levert het onderstaand lijstje op: 
 
• Meer op de behandeling van de patiënt gericht
• Minder op beheersing van de patiënt gericht
• Respectvolle omgang met de patiënten
• Niet vernederend handelen in de omgang met de patiënten

Deze waarden worden onderzocht in relatie tot concrete situaties en activiteiten 
in de organisatie. Hierbij hebben we vooral gezocht naar situaties waarbij 
machtsuitoefening expliciet aan de orde is, en dus waar de mogelijkheid bestaat 
tot het vernederen van de patiënten. Deze situaties zijn onder andere het gebouw, 
het fouilleren, urinecontroles en fysiek ingrijpen bij calamiteiten. Daarnaast 
zullen we de omgangsvormen van medewerkers, management, behandelaren en 
directie in relatie tot de patiënten onderzoeken. Eveneens zullen we stilstaan 
de bij cultuurveranderingen en de invloed van reflectie. Een onderdeel van het 
reflecteren bestaat uit een aantal activiteiten, zoals opleiding, onderzoek en kunst. 

Deze concrete situaties zullen we vanuit het perspectief van de positief 
geformuleerde waarden gaan onderzoeken. Het zijn een aantal relevante waarden, 
die als ijkpunt voor de organisatieontwikkeling en richting daarvan kunnen 
dienen. Betrokkenen kunnen hierdoor hun waardeoordeel vanuit enkele concrete 
situaties, c.q. veranderingen in de organisatie uitspreken. We zouden nog voor 
meer situaties of waarden kunnen kiezen. Dit onderzoek is niet bedoeld om 
een volledige set van gegevens te verzamelen onder medewerkers, patiënten en 
externen, maar zicht te krijgen op de ontwikkelingsrichting van de organisatie. 
De kernvraag die hier aan de orde is, is of we hier kunnen zien of de organisatie 
zich richting de beoogde humane horizon ontwikkelde, stilstond of juist een 
tegenovergestelde beweging, richting inhumane situaties, volgde.
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Alexander (64)
Alexander luistert aandachtig. Ik kijk op mijn horloge. Het is weer tijd om afscheid 
te nemen. Terwijl we het bedrijfsrestaurant uitlopen in de richting van onze kantoren, 
maken we een nieuwe afspraak. Ik doe een voorstel: “Zullen we om vijf uur weer 
afspreken? Ik kom wel naar je kamer toe. We kunnen daarna samen nog even wat 
eten, want ik heb vanavond om acht uur een vergadering in de Kliniek”. 

“Prima!”, reageert Alexander enthousiast. ‘Ik ben erg benieuwd hoe je deze thema’s in 
je onderzoek verder hebt geoperationaliseerd. Maar dat hoor ik dan nog wel.” 

8.1 Het enquêteonderzoek
In de enquête en de open interviews wordt verschillende belanghebbenden 
om een mening gevraagd. Het is dus een opiniërend onderzoek waarbij de 
medewerkers, patiënten en externen wordt gevraagd terug te kijken in de tijd. In 
de enquête kunnen we bovenstaande thema’s dan ook gestructureerd aan de orde 
stellen. In open interviews, die later volgden, zijn de gesprekslijn en de thema’s 
meer door de geïnterviewden bepaald. 

De enquête
De enquête is uitgezet onder een vast onderzoekspanel en aangevuld met 
medewerkers uit de beveiliging (Biad) (zie: Bijlage 1 en 2). In 2003 is een 
onderzoekspanel gevormd in de Dr. S. van Mesdagkliniek. Uit verschillende 
onderzoeken onder personeel bleek de respons laag of de verdeling soms erg 
afwijkend. De ene afdeling had de vragen wel beantwoord en de andere afdeling 
juist niet. Het panel is geformeerd op basis van een getrapte steekproef. Er is per 
cluster van functionarissen een aantal medewerkers gevraagd deel te nemen aan een 
panelonderzoek. De gegevens van het onderzoekspanel worden beheerd door de 
Rijksuniversiteit Groningen (Vakgroep Sociologie). Bij mutaties in het panel worden 
vergelijkbare kandidaten benaderd om deel te nemen, waardoor het panel een 
evenwichtige afspiegeling is van de medewerkers in de organisatie. Het panel bestaat 
uit ongeveer 175 medewerkers. Vier keer per jaar wordt panelleden gevraagd deel 
te nemen aan een onderzoek, meestal in de vorm van een enquête of vragenlijst.

In totaal hebben we van 60 medewerkers uit het panel en 28 medewerkers van 
de beveiliging een enquêteformulier toegezonden gekregen. Van het panel hebben 
er 52 gereageerd. Dat is een respons van 85%. 

Van de medewerkers beveiliging hebben er 22 gereageerd. Sommigen gaven aan 
niet mee te willen werken of geen informatie te kunnen geven omdat ze relatief 
kort in dienst waren. Zij vulden de enquête niet of onvolledig in. De respons 
is hier 78%. Hiervan bleken er 17 voldoende ingevuld te zijn en te voldoen aan 
het tijdscriterium van 5 jaar. Na controle is het totale gemiddelde aan bruikbare 
enquêtes op 50 panelleden en 17 medewerkers van de beveiliging uitgekomen 
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(N=67). In een aantal gevallen komen we in de tabellenoverzichten iets lager uit 
omdat medewerkers een enkele vraag toch niet of onvolledig hadden ingevuld. 
Deze kleine afwijkingen in aantallen in het ‘tabellenboek’ worden gecorrigeerd 
in de hier gepresenteerde overzichten, doordat we steeds de percentages uit de 
tabellen hanteren en niet de absolute aantallen. De laagst voorkomende afwijking 
is een vraagrespons van 61 reacties en heeft dus verder geen effect op het totaal 
van de uitslagen. 

Alexander (65)
Op de afgesproken tijd loop ik de kamer van Alexander binnen. Ik neem plaats aan 
zijn tafel. Vrij snel praten we alweer over het onderzoek. Hij is benieuwd naar de 
uitslagen van de enquête en de open interviews. 

“Wat was je eerste reactie toen je de uitslag zag?“
“Allereerst was ik blij dat er een duidelijke positieve trend werd benoemd. Ten tweede 
was ik ook wel wat teleurgesteld. De uitslag levert eigenlijk weinig spannende 
gegevens op. Het is een vrij eenzijdige positieve trend die we hebben gemeten. De 
groep beveiliging had naar mijn idee negatiever kunnen scoren. Of andersom, dat de 
panelleden de organisatie nog steeds erg beheersmatig vonden en de veranderingen 
in tegenstelling tot de beveiliging nauwelijks hadden waargenomen. Een van de 
onderzoekers die in SPSS een aantal bewerkingen op het ruwe materiaal heeft 
gedaan gaf aan dat de standaarddeviatie op de thema’s (1 t/m 9) zeer laag was. 
Hij concludeerde hier onder andere uit dat de gehanteerde begrippen door iedereen 
goed begrepen werden en duidelijk waren. Bij een grote afwijking van de scores zou 
je je kunnen afvragen of het instrument zelf wel voldeed. “Meten we wel wat we 
willen meten?”, stelde hij als vraag. Maar dat bleek dus het geval te zijn, zo stelde hij. 
Met andere woorden: het onderzoeksinstrument meet wat we willen meten...” 
Alexander kijkt naar wat rapporten op zijn bureau en trommelt even met zijn 
vingers op tafel. “Kun je me eerst iets vertellen over de samenstelling van de groep, 
was deze representatief genoeg?” 

Na overleg met de senior onderzoeker heb ik besloten het onderzoek niet 
alleen onder het panel te doen, maar ook uit te breiden met de medewerkers 
van de beveiliging. De gedachte hierbij was dat een representatieve groep (het 
panel) uit de organisatie mogelijk afwijkt van de medewerkers die relatief veel 
veranderingen hebben moeten ondergaan. De beheerscultuur werd met name 
door de beveiligingsmedewerkers uitgedragen. Voor beide groepen gold dat alleen 
de formulieren verwerkt werden van medewerkers die langer dan 5 jaar in dienst 
waren van de Dr. S. van Mesdagkliniek. Van het panel hadden we deze gegevens 
op voorhand, van de beveiligingsmedewerkers niet. Om die reden hebben alle 
medewerkers van de beveiliging een formulier gekregen en is alleen een deel, na 
controle van de datum (>5 jaar in dienst), op het formulier verwerkt. 
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Alexander (66)
Ik stel voor om maar eens wat te gaan eten. “Wat vindt je lekker, Hollands, Frans of 
Italiaans? Alles is hier op loopafstand en ik trakteer. We hebben niet al te veel tijd, 
want ik moet op tijd weer in de Kliniek zijn voor een vergadering om 20.00 uur.” 
Alexander doet een voorstel: “Laten we Italiaans eten, een pizza vind ik prima.” 
We pakken onze jassen en lopen richting de uitgang. Ik snij zelf een thema aan 
waar ik even met Alexander over van gedachten wil wisselen. Eerlijk gezegd heb 
ik vreselijk zitten puzzelen met dit hoofdstuk. Door de goede hulp van twee 
onderzoekers kreeg ik de mooiste tabellen en grafieken binnen. We hebben allemaal 
SPSS-bewerkingen uitgevoerd, de t-toets gedaan, de Mann–Whitney test en een 
Independent Samples test, en tot slot hebben we op basis van zaken als leeftijd, 
geslacht en functie nog een correlatietabel gemaakt. Dit leverde jammer genoeg 
helemaal geen spannende informatie op. Ik heb er dan ook voor gekozen om deze 
oefeningen maar niet op te nemen in de tekst zelf, maar als bijlage 1 en 2 toe te 
voegen. Wat vind je daar van?” 

“Ach, je moet oppassen om het niet ‘wetenschappelijker’ te willen maken met allerlei 
tabelletjes en overzichten. Daarbij moet je ook gewoon je eigen onderzoekslijn 
goed bewaken. Je moet blijven focussen, want als je niet oppast beland je in een 
discussie waarom je de ene bewerking wel en de andere juist niet hebt uitgevoerd. Je 
onderzoek heeft een evaluerend karakter, dus ik snap heel goed dat je de hoofdlijn 
in de gaten houdt.” 
Deze reactie stelt me gerust om door te gaan met mijn verhaal. Ik wist niet zeker of 
Alexander niet allerlei ingewikkelde tabellen en diagrammen wilde zien. 

Voordat we het materiaal inhoudelijk hebben onderzocht hebben we eerst enkele 
statistische bewerkingen uitgevoerd op de gegevens zelf. Met deze statistische 
toetsing hebben we onderzocht of er relaties binnen de groep respondenten 
aanwezig waren die de uitkomst zouden kunnen beïnvloeden. Hierbij zijn we 
uitgegaan van een theoretische normaalverdeling. Er bleek een opvallend, zeer 
beperkt verschil tussen de groep beveiligingsmedewerkers en de panelleden te 
zijn. Uit een correlatietabel bleek er verder geen verschil op andere variabelen 
zoals geslacht, opleiding of duur van de arbeidsrelatie te zijn. Tevens bleek uit 
een vergelijking dat de groep als geheel (67)qua leeftijd, opleiding en geslacht 
representatief was voor de hele organisatie (430 medewerkers).

8.2 De waardering van de ‘oude’ en ‘nieuwe’ organisatie 
In de enquête werd aan medewerkers gevraagd om de ‘oude’ en de ‘nieuwe 
organisatie’ te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer (1 t/m 10). In het 
staafdiagram in Fig. 8.1 wordt de verdeling van dit algemene waarderingscijfer op 
de oude organisatie gepresenteerd. Hierbij kijken we naar het zogenaamde ‘mean’, 
het rekenkundige gemiddelde over een aantal variabelen. Uit de standaarddeviatie 
(spreidingsmaatstaf) kunnen we opmaken dat er hier sprake is van een normale 
verdeling.
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 Figuur 8.1. Waardering voor de ‘oude’ organisatie (1997–1999) uitgedrukt in een 
rapportcijfer van 1 t/m 10.
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In het histogram kunnen we zien dat de 63 respondenten bijna een 
normaalverdeling laten zien met een gemiddelde van 5,4 en een standaard deviatie 
van 1,4. In dit overzicht zien we dat de ‘oude organisatie’ met een rapportcijfer 
5,4 gewaardeerd wordt.
 
De nieuwe organisatie 2003–2005
In het onderstaande staafdiagram (Fig. 8.2) zien we de waardering van de 
medewerkers op de ‘nieuwe organisatie’. Hierbij wordt opnieuw het gemiddelde 
en de standaarddeviatie gepresenteerd. De invulling van deze tabel is iets 
afwijkend omdat we hier ook een aantal scores 4+, 4,5, 6+ en 6,5 hebben moeten 
weergeven. Wederom levert dit weer een redelijke normaal verdeling op en een 
lage standaard deviatie. 

Figuur 8.2. Waardering voor de ‘nieuwe’ organisatie (2003–2005) uitgedrukt in 
een rapportcijfer van 1 t/m 10.
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In Fig. 8.2 zien we dat de 63 respondenten een onderbroken verdeling laten zien. 
Dit komt voornamelijk doordat we hier, in tegenstelling tot het vorige histogram, 
ook de kleinere waarderingscijfers hebben gepresenteerd, die bij de beoordeling 
van de ‘oude organisatie’ niet werden gegeven. Het gemiddelde is 6,8 met een 
relatief lage standaard deviatie van afgerond 0,97. In dit overzicht zien we dat de 
‘nieuwe’ organisatie dus met een kleine 7 (6,8) gewaardeerd wordt. 
 

Alexander (67)
Het is maar 5 minuten lopen. We bestellen ieder een pizza en een klein karafje wijn. 

“Op welke manier ben je zelf betrokken geweest bij de verwerking van de 
onderzoeksgegevens?”
Ik verwachtte deze vraag al. Hij is niet de eerste die me deze vraag stelt. Ik 
geef de volgende toelichting: “De enquête is uitgezet als een vorm van algemeen 
cultuuronderzoek. Medewerkers zijn aan dit thema gewend omdat dit op 
verschillende wijze de afgelopen jaren is onderzocht. Door deze ‘neutrale’ presentatie 
konden de medewerkers de verbinding naar het specifieke cultuuronderzoek dat 
ik deed niet leggen. Hierdoor hebben we kunnen voorkomen dat ze de enquête 
invulden met het onderzoek van de directie in hun achterhoofd, wat de uitkomst 
mogelijk zou beïnvloeden. Daarnaast is de enquête, zoals gebruikelijk in de 
organisatie, door het secretariaat van de afdeling onderzoek verzonden en weer 
verzameld. Daarna is het rechtstreeks naar de junior onderzoeker (drs. E. Schuringa) 
en senior onderzoeker (dr. M. Spreen) gegaan voor de verwerking en bewerking in 
verschillende SPSS programma’s. Ik heb dus zelf geen bemoeienis gehad met de 
verwerking en de uitslag. Via de mail kreeg ik enkele weken later de eerste resultaten 
thuis gezonden.” 
Alexander knikt geruststellend en neemt een slokje wijn.
Ik ga verder. “Hieronder zullen we deze hoofdlijn vergelijken met ander onderzoek 
dat in de organisatie heeft plaats gevonden.” 

Vergelijking met het evaluatieonderzoek uit 2002 
In een onderzoek onder alle medewerkers uit 2002, waarbij de reorganisatie 
werd geëvalueerd, is ook naar het algemene oordeel van medewerkers gevraagd 
(Directie, 2002b). In dit onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen de 
medewerkers en leidinggevenden. 
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Tabel 8.1
Algemene waardering van de organisatie in 2002 uitgedrukt in rapportcijfers

 Uitvoerend personeel Leidinggevenden

Vóór de reorganisatie (<2002) 5 3,5

Huidige organisatie (2002) 6 5,5

Toekomstige organisatie 2003> 6,5 7

Uitslag afgerond op hele en halve waarderingscijfers, N=136 

De ‘oude’ organisatie scoort hierbij een onvoldoende met een gemiddeld 
rapportcijfer van 4. Opvallend hierbij is dat de leidinggevenden de ‘oude’ 
organisatie significant negatiever beoordelen dan de medewerkers. Van de 
toekomst hebben de leidinggevenden dan ook hogere verwachtingen dan de 
medewerkers. Mogelijk valt dit te verklaren uit het feit dat de leidinggevenden 
de ‘voortrekkers’ zijn en een duidelijker beeld hebben van de negatieve aspecten 
van het verleden, en daardoor ook meer verwachtingen hebben ten aanzien van 
de toekomst. De organisatie wordt aan het einde van de reorganisatieperiode 
gemiddeld met een kleine voldoende (6) gewaardeerd. De verwachtingen richting 
de toekomst, als de organisatie verder gestabiliseerd raakt en inhoudelijk steeds 
meer vorm krijgt, is gemiddeld genomen een ruime voldoende (7). 

Het verschil tussen de waardering op de ‘oude’ organisatie aan het eind 
van de reorganisatie periode en de ‘nieuwe’ organisatie is 2 punten op een 
schaal van 10. Het verschil tussen waardering van de organisatie in 2002 en 
toekomstverwachtingen is 1 punt verschil. 

Vergelijking met beleidsonderzoek 2004
In 2004 heeft de directie een integraal beleidsonderzoek gedaan aan de hand van de
hoofdstukken en beleidsthema’s uit de jaarplannen vanaf 2001. De jaarplannen van de 
Dr. S. van Mesdagkliniek zijn volgens het INK-model ingericht (Jaarplannen 2001–2005). 

Figuur 8.3 Het INK management model
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De negen aandachtsgebieden
Het INK-managementmodel bestaat uit 9 aandachtsgebieden (Handleiding INK 
Managementmodel, 2002: 6). Het model maakt verschil tussen organisatie- en 
resultaatgebieden. In onderlinge samenhang bepalen deze gebieden het succes van 
een organisatie. Ze beïnvloeden elkaar. Een organisatie die goede resultaten levert 
heeft de interne en strategische processen in de regel goed op orde en omgekeerd.

Het model kent vijf organisatiegebieden: 
1.  Leiderschap
2.  Beleid en strategie
3.  Personeelsmanagement
4.  Middelenmanagement
5.  Procesmanagement 

Het model kent verder vier resultaatgebieden: 
1.  Eindresultaten
2.  Waardering door patiënten
3.  Waardering door medewerkers 
4.  Waardering door de maatschappij 

Bij de resultaatgebieden gaat het om de prestaties (output) van de Dr. S. van 
Mesdagkliniek. 
 
Dit onderzoek, waarin de algemene waardering van medewerkers (N=120) op 
de 9 aandachtsgebieden van de organisatie onder panelleden is onderzocht, gaf 
eveneens een positief beeld. De negen aandachtsgebieden: leiderschap, beleid, zorg 
voor medewerkers en processen (behandeling) scoorden allemaal rond de 7. De 
thema’s in relatie tot de patiënten en de bedrijfsresultaten scoorden een ruime 
6. Twee onderwerpen, de middelen (financiën) en de mogelijkheden tot externe 
samenwerking (maatschappij), scoorden het laagst, gemiddeld een 5,5. Gemiddeld 
genomen kreeg de organisatie wederom een ruime voldoende. 

8.3 Humaniteit als centraal thema
Naast de algemene waardering voor de organisatie zullen we hier stilstaan bij de 
rode draad in dit onderzoek. Hierbij is de vraag aan de orde of naar de mening 
van medewerkers de organisatie humaner is geworden. Met andere woorden: 
is de organisatie met betrekking tot een aantal waarden opgeschoven richting 
de humane horizon? Om dit te onderzoeken is de vraag naar humaniteit steeds 
binnen concrete situaties geplaatst. Hierbij werd de vraag gesteld om een oordeel 
te geven over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in termen van humaniteit. 
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Deze situaties hebben allemaal te maken met beperkingen van de patiënt c.q. de 
machtsfactor die de organisatie op de patiënten kan uitoefenen. 

Tabel 8.2 Humanisering in relatie tot 13 situaties (N=67)

 Humaner Hetzelfde Inhumaner
 geworden gebleven is geworden
 
 80% 17% 3%

 87% 12% 1%

 38% 54% 8%

 32% 68% 0%

 75% 24% 1%

 76% 24% 0%

 65% 36% 0%

 64% 35% 1%

 43% 51% 6%

 46% 46% 8%

 34% 58% 8%

 63% 34% 3%

 60% 38% 2%

 60% 37% 3%

Gemiddeld genomen is de organisatie in 13 verschillende situaties humaner 
geworden naar de mening van de meerderheid van de medewerkers (60%). 
Een deel van medewerkers is van mening dat er weinig is veranderd (37%) 
en een zeer klein gedeelte is van mening dat het juist slechter, inhumaner, is 
geworden (3%). Deze optelsom is bedoeld om de gemiddelde trend aan te geven. 
Inhoudelijk gezien zijn het zeer uiteenlopende aspecten die niet zonder meer bij 
elkaar opgeteld kunnen worden. De verschillende onderwerpen zullen dan ook 
afzonderlijk moeten worden bekeken. 

We zullen hier kort stilstaan bij een aantal opvallende aspecten van de uitslag. 
De medewerkers geven de hoogste waardering (87%) aan het gebouw. Hiermee 
geven ze aan dat huns inziens het gebouw humaner is geworden ten opzichte van 
het verleden. De aandacht voor kleurgebruik, licht, kunst, meubels, planten, en niet 
te vergeten het dagelijks open zetten van allerlei interne deuren, levert een hoge 
positieve waardering op. Het fysiek ingrijpen van de medewerkers beveiliging in 
de nieuwe organisatie wordt ook duidelijk positiever gewaardeerd ten opzichte 
van de oude organisatie (80%). De nieuwe instructies en werkwijze om vanuit 

Situatie

1. Fysiek ingrijpen

2.Het gebouw

3. Urine controles

4. Fouilleren/ visiteren

5. Omgang met patiënten

6. Patiënt-gerelateerd beleid

7. Patiënt-gerelateerde werkinstructies

8. Patiënt-gerelateerde Kliniekregels

9. Omgang directie met patiënten

10. Omgang behandelaren met patiënten

11. Omgang Managers met patiënten

12. Omgang medewerkers beveiliging met 

patiënten

13. Omgang medewerkers van afdelingen 

naar patiënten toe

Totaal
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het contact met de patiënt calamiteiten op te lossen kunnen eveneens op een 
zeer positieve waardering van de medewerkers rekenen. De algemene omgang 
van medewerkers in relatie tot de patiënten is sterk verbeterd. Een groot deel 
van de medewerkers (75%) is van mening dat de omgang van medewerkers met 
patiënten over het algemeen humaner is geworden. Het is opvallend dat deze 
relatief hoge waardering niet terugkomt bij de waardering van de omgang met 
andere groepen medewerkers. Daar komen we straks nog even op terug. 

Een aantal specifieke situaties scoort betrekkelijk laag, waarbij ook relatief veel 
‘neutralen’ (hetzelfde gebleven) worden waargenomen. Dit zijn de urinecontroles, 
het fouilleren en visiteren. Het is mogelijk dat deze thema’s bij de meeste 
medewerkers minder bekend zijn omdat in de regel alleen de medewerkers van 
debeveiliging en medische dienst hierbij betrokken zijn. Kennelijk leveren de 
veranderingen die hier ingevoerd zijn voor een klein deel van de medewerkers een 
positieve waardering bij urinecontroles (38%) en het fouilleren en visiteren (32%) op. 

De situaties 9 tot en met 13 gaan over de relatie tussen groepen medewerkers 
en de patiënten. De laagste score is te vinden bij de managers, de leidinggevenden 
van de afdelingen waar de patiënten verblijven. De omgang van de managers 
met de patiënten wordt relatief laag (34%) gewaardeerd. Er is 58% neutrale 
en 8% negatieve waardering gevonden. Deze 8% negatief behoort samen met 
de negatieve waardering van 8% van de omgang van de behandelaren met de 
patiënten tot het hoogste percentage negatieve waardering. Dit heeft mogelijk 
te maken met het feit dat leidinggevenden op een afdeling geregeld maatregelen 
nemen die als beheersmatig worden opgevat. Een eenheid, bestaand uit 
verschillende afdelingen, wordt aangestuurd door twee leidinggevenden: een 
manager en een coördinerend hoofdbehandelaar (CHB). De CHB-ers krijgen een 
hogere waardering dan hun ‘maatje’; met 15% verschil komen zij op 48% uit. Voor 
de directie is de waardering ook relatief laag. Minder dan de helft, 43% van de 
medewerkers, vindt dat de omgang van de directie met de patiënten humaner is 
geworden. De helft (51%) is hierin neutraal en 6% is van mening dat er sprake is 
van een achteruitgang. 

De omgang van de medewerkers beveiliging en de medewerkers van de afdelingen 
met de patiënten krijgt een relatief hoge waardering. Het lijkt erop alsof hier in 
het directe contact met de patiënten het meeste is veranderd in de organisatie. 
Hierbij krijgen de medewerkers beveiliging met 63% een iets positievere 
waardering dan de medewerkers op de afdeling (de sociotherapeuten) met 60%. 
De negatieve waardering, 3% (beveiliging) en 2% (medewerkers van de afdeling), is 
verwaarloosbaar laag. 
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Alexander (68)
“Is het niet vreselijk spannend om zo’n enquête af te nemen? Geloofde jij zelf in een 
positieve uitslag? En kunnen er allerlei actuele gebeurtenissen zijn die van invloed 
kunnen zijn op de uitslag?” 

“Dat klopt. Ik heb zelf wel eens het idee dat medewerkers vergeten zijn waar we 
vandaan komen. Allerlei veranderingen worden al snel als iets gewoons ervaren. 
Zelfs positieve veranderingen, zoals het openzetten van verschillende deuren in het 
gebouw en het weghalen van tralies, vindt men een paar jaar later weer niet ver 
genoeg gaan. Ook de deuren naar de wandelplaatsen werden voor bepaalde groepen 
op een gegeven moment opengezet. Vroeger moest dit altijd onder begeleiding 
gebeuren. 
Ten tijde van deze enquête (zomer 2005) zijn er nét twee uitgebreide drugscontroles 
in de Kliniek gehouden omdat er vanuit het patiëntencircuit geruchten kwamen 
dat er harddrugs in de Kliniek aanwezig waren. Het kan zijn dat de uitslag van 
bijvoorbeeld de drugscontroles hierdoor iets negatiever uitviel. Deze integrale 
controle werd zeer gewaardeerd, mede omdat er op 3 plaatsen kleine hoeveelheden 
(hard) drugs gevonden zijn. Niets maakt de sfeer in de Kliniek zo negatief als de 
aanwezigheid van drugs onder patiënten. De hele sfeer is meteen gespannen, omdat 
er dan onder bepaalde groepen patiënten in drugs gehandeld wordt. Daar hebben 
andere patiënten last van en die beklagen zich (terecht) in een groepsgesprek op de 
afdeling over de sfeer of stappen naar leidinggevenden om dit te melden. Over het 
geheel genomen denk ik wel dat medewerkers in staat zijn de veranderingen van de 
afgelopen jaren goed te beoordelen. Met name de groep beveiliging en medewerkers 
op de afdeling hebben een omvangrijke verandering doorgemaakt: van beheersen 
naar behandelen. Deze verandering komt hierboven dan ook tot uitdrukking. Ik was 
erg benieuwd naar de uitslag, maar was vooraf wel positief over de uitkomst. De 
uitkomst is echter wel veel positiever dan ik had verwacht. Ik was me ten tijde van 
het onderzoek bewust van alle veranderingen die nog moesten worden doorgevoerd. 
We waren voortdurend bezig grenzen te verkennen en te verleggen. Het voelde 
wel als een positieve strijd. Sommige medewerkers gebruikten zelfs het woord 
emancipatie van de patiënten in die periode.” 

Het is opvallend dat, naast de gemiddeld positieve waardering, er relatief veel 
neutralen en er nauwelijks negatieve waarderingen worden waargenomen. We 
kunnen hier op basis van onze gegevens geen sluitende verklaring voor geven. 
De relatief grote hoeveelheid neutralen (37%) kunnen we negatief uitleggen. 
Immers, er moest iets veranderen en dat is niet gebeurd. Door in plaats van 
drie variabelen uit te gaan van twee variabelen verandert het totale beeld. Een 
zogenaamde binominale toets kan gebruikt worden voor dichotome variabelen 
(Huizingh, 2004: 18). Van dichotome variabelen is sprake als er variabelen aanwezig 
zijn met slechts twee waarden. We kunnen in onze situatie de waardering 
‘hetzelfde gebleven’ optellen bij de waardering ‘negatief ’. Hierbij gaan we er vanuit 
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dat ‘geen verandering’ als iets negatiefs moet worden beschouwd. De redenering 
zou hierbij kunnen zijn dat de inhumane beheersmentaliteit ten tijde van de 
crisisperiode niet veranderd is en dus hetzelfde is gebleven. Als we vanuit deze 
redenering een tweedeling maken gaat de uitslag nog steeds richting een positieve 
ontwikkeling in termen van humaniteit. In percentages uitgedrukt is 60% van 
mening dat de organisatie humaner is geworden tegenover 40% die van mening 
zijn dat de organisatie inhumaner is geworden of inhumaan is gebleven. Het 
verschil van 20% duidt op een duidelijk positieve waardering.

8.4 Overige waarden
Naast een overzicht van de waarden gerelateerd aan een bepaald thema kunnen 
we ook de percentages van de waarden zelf bekijken. Drie humane waarden 
in relatie tot de omgang met de patiënten zijn in het onderzoek positief 
geformuleerd:

1.  Op de behandeling gericht, in plaats van gericht op beheersing
2.  Respectvolle omgang met de patiënt, in plaats van onrespectvol
3.  Niet vernederend, in plaats van vernederend

Deze humane waarden zijn telkens op dezelfde manier binnen de verschillende 
thema’s aan de orde gesteld. Hieronder geven we een overzicht van de totale 
onderzoekspopulatie en de percentages op de verschillende waarden. Hierbij 
hebben we de waardering richting de humane horizon, dus het onderschrijven van 
de positieve formulering van de waarden in de kolom positief opgenomen. Onder 
neutralen is de waardering ‘niet veranderd’ opgenomen en in de kolom negatief 
de waarderingen van diegene die een inhumane richting hebben aangegeven.

Tabel 8.3 Totaal overzicht humane waarden (N=67)

Waarde Waardering

  Positief Neutraal Negatief

1.  Meer op behandeling gericht 63% 30% 7%

2.  Respectvoller 53% 44% 3%

3.  Minder vernederend 44% 53% 3%

Totaal   54% 42% 4%

Uit Tabel 8.3 blijkt dat de verschillende thema’s over het geheel genomen een 
licht positieve waardering krijgen (53%). Er zijn wederom relatief opvallend veel 
neutralen (42%) en een zeer gering aantal negatief (5%). 
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Enkele opvallende zaken:
De meest positieve waardering (63%) vinden we bij de waarde ‘meer op de 
behandeling gericht’. Slechts 7% van de medewerkers is van mening dat de 
situaties in de nieuwe organisatie juist meer op beheersing zijn gericht.
Iets meer dan de helft van de medewerkers (53%) is van mening dat de 
organisatie in de verschillende situaties respectvoller is geworden. Ook bij deze 
waarde zien we een zeer gering aantal negatief (3%). De laagste waardering 
(44%) met de meeste neutralen (53%) vinden we binnen de waarde ‘minder 
vernederend’. Opnieuw zijn er zeer weinig medewerkers die op een van de 
thema’s hier negatief hebben gescoord (3%). 

We kunnen deze gegevens wederom gaan dichotomiseren. Hierbij gaan we er 
weer vanuit dat het ‘niet veranderd’ iets negatiefs is en dus bij de negatieve 
waardering opgeteld kan worden. Dit betekent voor de eindpercentages het 
volgende: 54% van de uitslag is gemiddeld genomen positief en 42% valt negatief 
uit. Het verschil is hier beduidend minder dan bij de algemene kernwaarde, 
humaniteit. Maar nog steeds is het verschil (12%) in de richting van een positieve 
ontwikkeling. In Fig. 8.4 is de algemene kernwaarde, humaniteit naast de andere 
waarden in een overzicht opgenomen. 
 
Figuur 8.4. Humaniteit en drie humane waarden in één overzicht.
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Een mogelijke verklaring voor het feit dat het hoofdthema van het 
humaniseringsproces en de behandeling de hoogste score krijgen zou in het 
volgende gelegen kunnen zijn. Er is in verhouding veel gecommuniceerd over een 
professionele en humane omgang met de patiënten. Vanaf 2001 werd dit thema 
op verschillende wijzen uitgebreid aan de orde gesteld in ieder jaarplan. Daarbij 
werd dit thema in de regel verbonden met het primaire proces, de behandeling. 
Hierdoor kan men zich bij de begrippen humaan en de behandeling ook meteen 
iets voorstellen. Begrippen als respect en vernedering zijn mogelijk toch wat 
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abstracter. Hoewel ze tot dezelfde beoogde humane horizon in de organisatie 
behoren zijn ze misschien minder, als regulerende gedachte prominent aanwezig. 

Er is mogelijk nog een andere verklaring voor de relatief lagere waardering van 
de waarden respect en vernedering. De Dr. S. van Mesdagkliniek blijft ondanks 
alle verbeteringen toch haar karakter van een soort gevangenis behouden. 
Er is dus altijd sprake van enige vorm van vernedering die als onrespectvol 
geduid kan worden. De patiënten zijn al hun autonomie kwijt en zijn aan ons, 
directie en medewerkers, overgeleverd. In die zin verandert er naar oordeel 
van medewerkers dus weinig in de organisatie. De veranderingen die we 
kunnen realiseren zijn dan ook slechts gering, het zijn marginale veranderingen 
in vergelijking tot de effecten van een TBS-maatregel op iemands leven. In de 
open interviews zullen we overigens dezelfde lijn aantreffen. Hoe concreter 
de veranderingen, zoals die in het gebouw, des te hoger de waardering. Hoe 
abstracter de begrippen, des te minder de open interviews aan materiaal 
opleveren. Kennelijk krijgen we in dit onderzoek vooral de concrete effecten van 
het humaniseringsproces beter in beeld, terwijl het achterliggende waardenstelsel, 
de regulerende gedachten, zelf minder duidelijk in beeld komt. 

Alexander (69)
Alexander blijkt nu vooral geïnteresseerd te zijn in wat ik als onderzoeker en als 
directeur aan de hand van de gegevens uit de enquête denk en voel. “Wat vind je 
van deze uitkomst? En dan met name dat het waardenstelsel zelf wel positief in 
beeld komt maar de situaties veel duidelijker positief benoemd worden?” 
Ik neem even de tijd om na te denken. Ik voel een glimlach op mijn gezicht komen. 

“Eerlijk gezegd vind ik het prima zo. Ik moet er niet aan denken dat het andersom 
zou zijn. Een hoge waardering op ideeën en een lage waardering op de uitvoering. 
Humanisering moet wat mij betreft vooral in het dagelijkse leven worden ervaren. 
Daar was het allemaal om begonnen.” 
Alexander knikt rustig en luistert naar het vervolg. 
Ik heb de behoefte om even een persoonlijke overweging met Alexander te delen. 

“Kijk, deze uitslag is mooi, maar het voelt soms ook heel dubbel. Ik zie in mijn 
gedachten mensen kritiek leveren die het allemaal te mooi en te weinig kritisch 
vinden. Ik maak me hier soms wel zorgen over. Veel uitkomsten wijzen allemaal 
dezelfde kant uit. Hier en daar omarm ik negatieve uitslagen of uitspraken dan 
ook dankbaar en vergroot deze verhoudingsgewijs misschien ook wel extra uit. Dit 
komt voort uit een behoefte naar balans en een niet te sterke positieve uitslag om 
zodoende kritiek op dit punt wat af te zwakken.”
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8.5 De waardering in verschillende situaties 
De verschillende onderwerpen zijn niet alleen op het algemene thema humaniteit 
onderzocht maar ook op de andere waarden. We zullen hier 8 situaties in 
relatie tot de drie waarden (behandeling, respect en minder vernederend) 
nader bespreken. Deze situaties hebben zowel betrekking op het concrete 
dagelijkse leven in de Dr. S. van Mesdagkliniek, de omgangscultuur en de kennis en 
vaardigheden van medewerkers in relatie tot de omgang met de patiënten en het 
reflecteren. Allereerst zullen we het totaaloverzicht bespreken. Daarna worden de 
medewerkers beveiliging en panelleden afzonderlijk besproken. 

Tabel 8.4. Overzicht uitkomst enquête op 8 onderwerpen (N=67)

Onderwerp Positief Neutraal  Negatief

 59% 40% 1%

 73% 27% 0%

  41% 45% 14%

 30% 53% 17%

 71% 21% 8%

 65% 33% 2%

 48% 46% 6%

 71% 24% 6%

 58% 35% 7%

Situaties 1 t/m 4 uit Tabal 8.4 hebben allemaal te maken met de beheersing c.q. 
het aanraken of beperken van het lichaam van de patiënt. Situatie 5 heeft te 
maken met de omgang van medewerkers in relatie tot de patiënt (professionele 
bejegening). Situaties 6 en 7 hebben te maken met de ontwikkeling van de 
organisatiecultuur in het algemeen en met functies. Tot slot hebben we de situatie 
reflecteren en de organisatiecultuur onderzocht (8). 

Bij een analyse van deze uitkomst valt het volgende op: 
• Men is gemiddeld genomen overwegend positief (58%). 
• Er zijn relatief veel neutrale scores (35%) en weinig negatieve scores (7%). 
• De vragen 6 en 7 over cultuurveranderingen laten een positief beeld zien
 (65% en 48%). 
• Het reflecteren op de organisatiecultuur zelf wordt hoog gewaardeerd (71%), 

evenals de veranderingen in het gebouw (73%) en kennis en vaardigheden van 
medewerkers (71%). Deze drie totaal verschillende aspecten blijken op een 
hoge waardering te kunnen rekenen. 

1. Fysiek ingrijpen

2. Gebouw

3. Urine controle

4. Fouilleren

5. Kennis en vaardigheden van medewerkers

6. Cultuurverandering op organisatieniveau

7. Cultuurverandering op functieniveau

8. Reflecteren en de organisatiecultuur

Gemiddeld
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• Het fysieke ingrijpen (59%), de urinecontroles (41%) en het fouilleren (30%) 
krijgen in verhouding geen hoge waardering. Deze situaties raken direct 
het ‘naakte bestaan’ van de patiënt, waarbij er zeer humaan en respectvol 
gehandeld dient te worden. De waardering op deze situaties omvat een 
relatief hoog aantal neutralen, zoals hierboven is benoemd. 

In dit verband kunnen we ons ook afvragen wat een hoge of lage waardering is. 
Als een deel van de medewerkers, bijvoorbeeld 60%, een duidelijke positieve 
verandering scoort kan dit als een goede ontwikkeling worden beschouwd. 
Het is maar net waar de norm gelegd wordt. Omdat we in het verleden nooit 
een nulmeting hebben gedaan kunnen we deze waardering niet afzetten tegen 
een eerder meetmoment. We kunnen dan ook niet spreken van een trend of 
ontwikkeling ten opzichte van een ander meetmoment. We meten dus alleen 
een waardering als momentopname over verschillende situaties in relatie tot 
de humane waarden en humaniteit zelf. Als de verschillen tussen negatief en 
positief groot zijn zouden we kunnen stellen dat er inderdaad, naar mening van de 
medewerkers, iets ten goede in de tijdsperiode is veranderd. 

Uit Fig. 8.5 blijkt dat slechts weinig medewerkers vinden dat de organisatie 
inhumaner, meer op beheersing gericht, minder respectvol en meer vernederend 
is geworden. De negatieve score is dan ook nihil (7%). Uit het bovenstaande 
kunnen we concluderen dat er sprake is van een positieve ontwikkeling binnen de 
meeste onderzochte situaties. Hoe sterk of in welke mate deze ontwikkeling zich 
heeft voorgedaan kunnen we op basis van onze gegevens niet zeggen. We kunnen 
alleen stellen dat er binnen verschillende onderzochte thema’s sprake is van een 
positieve ontwikkeling, richting de humane horizon. 

Figuur 8.5. Totaaloverzicht waardering per onderwerp.
Kolommen, van links naar rechts: Fysiek ingrijpen, Gebouw, UC, Fouilleren, Kennis 
en vaardigheden van medewerkers, Cultuurverandering op organisatieniveau, 
Cultuurverandering op functieniveau, Reflecteren en de organisatiecultuur.
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Uit Fig. 8.5 wordt wederom duidelijk dat er slechts een zeer klein percentage 
negatief is over de ontwikkelingen in de organisatie. Daarnaast zijn er op 
verschillende onderwerpen relatief veel neutralen. De algemene trend is dat 
de ontwikkeling positief wordt gewaardeerd. Hieronder zullen we de totalen 
uitsplitsen naar de twee onderzochte groepen. 
 
Tabel 8.5 Waardering van de ontwikkelingen door de medewerkers 
beveiliging (N=17)

Positief Neutraal Negatief

56% 37%  7%

De medewerkers beveiliging geven een positieve waardering aan de 
ontwikkelingen op de verschillende onderwerpen (56%). Het verschil tussen 
negatief (7%) en positief (56%) is relatief groot. Als we de neutralen wederom 
optellen bij de negatieve waarderingen krijgen we het volgende beeld: 56% positief 
versus 44% negatief. Opnieuw laat het dichotomiseren een positief beeld zien met 
een verschil van 12%. 

Tabel 8.6. Waardering van de ontwikkelingen door de panelleden (N=50)

Positief Neutraal Negatief

60% 33% 7%

De panelleden geven een positieve waardering aan de ontwikkelingen op de 
verschillende onderwerpen (60%). Het verschil tussen positief en negatief 
(7%) is relatief groot. Als we wederom de neutralen optellen bij de negatieve 
waarderingen, dan krijgen we het volgende beeld: 60% positief versus 40% 
negatief. Het dichotomiseren laat wederom een positief beeld zien met een 
verschil van 20%. 

Het verschil in uitkomst tussen de medewerkers beveiliging en de panelleden is 
8%, waarbij in beide groepen een positieve trend wordt gescoord. Dit verschil 
wordt vooral veroorzaakt op het vlak van de positieve waardering en de 
neutralen. Op het punt van de negatieve waardering scoren beide groepen gelijk. 
In die zin is dit verschil nauwelijks significant en tonen beide groepen nagenoeg 
dezelfde trend aan. 

Alexander (70)
Alexander is nieuwsgierig welke thema’s en onderwerpen nog meer aan de orde 
zijn gesteld in de enquête. Ik doe hierbij een bekentenis. “Achteraf beschouwd heb 
ik veel te veel vragen in de enquête gesteld. Ik ging er vanuit dat de uitslag een veel 
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grilliger beeld zou vertonen. Hierdoor kon ik binnen de verschillende vraagstellingen 
of groepen kijken naar mogelijke verbanden. Dit blijkt nauwelijks het geval te zijn. 
Ik heb me dan ook beperkt tot de hoofdlijnen, focussen zoals jij dat steeds noemt. 
Ik weet gewoon dat nóg meer overzichten en tabellen ook geen nieuwe informatie 
toevoegen. De trend is denk ik wel duidelijk: de organisatie is op de onderzochte 
onderdelen in het algemeen in positieve zin ontwikkeld, met andere woorden: 
opgeschoven richting een humane horizon.” 
Alexander knikt voorzichtig instemmend en denkt na. “Maar hoe zit dat nu met je 
reflectiemodel? Je noemde opleiding, onderzoek en kunst als vormen van reflectie. 
Ook heb je me laten zien dat je daarin fors hebt geïnvesteerd. Ik denk dat je daar 
toch iets over moet laten zien. Heb je dit wel aan de orde gesteld in de enquête?.” 

“Ja, natuurlijk, ik zal hieronder de uitkomst daarvan bespreken.”

8.6 Reflectie: Opleiding, onderzoek en kunst
In de veranderingsstrategie van de directie speelden verschillende vormen van 
reflectie belangrijke rol. Reflectie had allereerst te maken met een grondhouding, 
het investeren in de relatie met de patiënt en met elkaar. De directie heeft 
hierin zelf een voorbeeld gegeven door kantoren midden in het gebouw te 
nemen en iedere ochtend op het ochtendrapport aanwezig te zijn. Hierdoor 
was de directie dagelijks op de werkvloer aanwezig. Patiënten en medewerkers 
konden dus dagelijks directieleden ontmoeten en eventueel aanspreken. Daarbij 
namen directieleden ook deel aan het ochtendrapport. In deze bespreking waren 
alle afdelingen en diensten vertegenwoordigd. Hierbij was er sprake van een 
overdracht en werden bijzonderheden besproken. 

Het hiermee bevorderen van de open aanspreekcultuur werd van de directie 
zelf, maar ook van alle andere leidinggevenden verwacht (Cultuurdokument, 
2002). Daarnaast werd een aantal specifieke vormen van reflectie ondernomen: 
opleiding, onderzoek en kunst. In het vorige hoofdstuk hebben we al uitgebreid 
hierbij stilgestaan. De vraag die we ons hier allereerst kunnen stellen is of de 
medewerkers ook positief tegenover het ‘reflecteren’ op zich staan. Hierboven 
hebben we gezien dat medewerkers zeer positief staan tegenover het reflecteren 
in relatie tot de organisatiecultuur (71%). Maar de vraag is ook nog een keer in 
algemene zin gesteld. 

Zijn de medewerkers in het algemeen van mening dat reflecteren in de 
organisatie een bijdrage levert aan een positieve cultuurverandering? 

Ruim 90% van de respondenten is van mening dat reflecteren (samen nadenken 
over) op het werk een positieve bijdrage levert aan de cultuurverandering. 
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Vervolgens zullen kunnen we op onderdelen, opleiding, onderzoek en kunst 
nagaan wat de waardering van medewerkers is. 

Zijn de medewerkers van mening dat opleiding, onderzoek en kunst 
bijdragen aan beoogde reflectie over het werk? 

Tabel 8.7 Bijdrage aan reflectie van opleiding, onderzoek en kunst (N=67)

Thema Bijdrage aan reflectie

Opleiding en training 90%

Onderzoek  70%

Kunst 68%

Gemiddeld 76% 

 
Uit Tabel 8.7 kunnen we opmaken dat opleiding en training zeer positief 
gewaardeerd worden (90%). Onderzoek volgt met een redelijk hoge score (70%) 
is bijna gelijk aan kunst (68%). Het overgroot deel van de medewerkers, gemiddeld 
76%, ziet een of meer van deze vormen als een zinvol middel om samen met 
anderen te reflecteren over het werk. 

8.7 Uitkomst enquête: De open vragen
De enquête bestaat voornamelijk uit gesloten vragen. Aan het eind van de 
enquête wordt gevraagd om een aantal (5) open vragen in te vullen. Deze vragen 
zijn opgenomen om na te gaan of de richting van de gesloten vragen bevestigd 
kan worden door de open vragen. Daarbij was ik benieuwd of andere, niet in de 
enquête opgenomen thema’s of opmerkingen aan de orde gesteld zouden worden. 
De meeste respondenten hebben hiervan gebruik gemaakt. Deze reacties 
leveren boeiende en aanvullende informatie op. Hieronder zullen we het in drie 
gedeelten bespreken. Allereerst zullen we de uitslag van de enquête onder de 
medewerkers van de beveiliging bekijken. We hebben de beide groepen panelleden 
en beveiligingsmedewerkers eerst onderling vergeleken en daarna naar het 
totaaloverzicht gekeken. 

De open vragen uit de enquête:
• Geef uw mening over de veranderingen in de organisatie
• De belangrijkste veranderingen die nog doorgevoerd moeten worden
• De belangrijkste verandering van de afgelopen tijd
• Een sprekend voorbeeld van de veranderingen
• Overige opmerkingen ten aanzien van de humanisering in de Kliniek
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Positieve of negatieve richting
De antwoorden op de vragen bleken relatief eenvoudig in te delen in twee 
hoofdcategorieën. De vragen richtten zich op het veranderingsproces. Alle 
reacties die op de een of ander manier dit proces onderschrijven of er op 
voortborduren brachten we bij de positieve opmerkingen onder. De reacties die 
tegen de veranderingen zijn of waarschuwen voor de negatieve effecten van de 
veranderingen werden als negatieve opmerking beschouwd. Met negatief bedoelen 
we hier afwijkend van de lijn van het veranderingsproces. Inhoudelijk kan een 
opmerking natuurlijk wel degelijk positief bedoeld zijn. 

De antwoorden op de 5 vragen worden in 3 categorieën ingedeeld. 
1.  Positief: reacties die de ingezette veranderingen ondersteunen, aanmoedigen of 

suggesties doen.
2.  Negatief: reacties die de ingezette lijn van verandering niet goed vinden of 

waarschuwen voor neveneffecten. 
3. Diegenen die niets ingevuld hebben beschouwen we als neutraal en laten we 

hier verder buiten beschouwing.

Naast een groot aantal algemene opmerkingen konden we de reacties 
onderbrengen binnen 8 verschillende thema’s. Deze thema’s zijn gedeeltelijk al in 
het onderzoek aan de orde geweest. Een aantal thema’s is nieuw. 

Alexander (71)
“Dit soort zaken goed uitzoeken is altijd een precies werkje. Hoe heb je dit gedaan? 
Heb je hier ook Atlas Ti voor gebruikt?” 

“Eerlijk gezegd heb ik even getwijfeld hoe ik dit zou aanpakken. De verwerking van 
de enquête heb ik aan Erwin Schuringa (junior onderzoeker) en Marinus Spreen 
(senior onderzoeker) overgelaten. Ik kreeg de gegevens van hen aangeleverd en ben 
er daarna pas mee aan de slag gegaan. Dit geldt ook voor de verwerking van de 
open interviews. De formulieren heb ik zelf niet bestudeerd. De opmerkingen zijn 
door het secretariaat letterlijk overgenomen en staan in een overzichtelijk bestand. 
De tekst is niet door mijzelf ingevoerd en is volledig controleerbaar op juistheid. 
Toen ik het materiaal bekeek constateerde ik dat het er vrij overzichtelijk uitzag. 
Door opmerkingen te turven en te ordenen kreeg ik al snel een overzichtelijk beeld. 
Het heeft me twee lange middagen gekost om alles te turven. Mijn dochter Talita 
(11 jaar) heeft me geholpen bij het scoren van het totaaloverzicht van de positieve 
en negatieve opmerkingen. Ik noemde ze één voor één op en zij scoorde ze in een 
schema (positief of negatief). Bij na-controle bleek dat ze niet één fout had gemaakt. 
Daar was ik best trots op.” Ik kijk hem even aan hoe hij reageert op de mededeling 
dat een kind van 11 heeft meegeholpen aan een onderzoek. 

“Ik ben benieuwd”, mijmert Alexander rustig voor zich uit. Hij gaat er dus verder niet 
op in, ik zucht even opgelucht.
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Hieronder zullen we eerst stil staan bij de beide groepen afzonderlijk en we 
zullen ze daarna samen bekijken. 

8.8 De open vragen en de medewerkers beveiliging
Hieronder volgt een overzicht van de uitkomst van de open vragen in de enquête 
onder medewerkers van de beveiliging. 

Tabel 8.8. Overzicht medewerkers beveiliging per vraag (N=17)

Vraag Positief Negatief Totaal

 2 0 2

 12 3 15

 16  0 16

 15 1 15

 5 7 12

In totaal 59 reacties, gemiddeld 3,5 reacties per medewerker. 

Tabel 8.9 Overzicht van reacties en daarbij 8 genoemde thema’s (N=17)

Thema Positief Negatief

1. Gebouw 9 1

2. Kunst 9 0

3. Open deuren 6 1

4. Gedrag van medewerkers 7 5

5. Gedrag van patiënten 3 3

6. Opleiding 9 0

7. Onderzoek 1 1

8. Eigen busje 4 0

Totaal 48 11

De medewerkers beveiliging zijn overwegend positief over de veranderingen 
(80%). Daarbij valt op dat zij het meest positief zijn over gebouw, kunst en 
opleiding. De open deuren krijgen bij hen een aparte positieve waardering (6). 
Het meest negatief zijn ze over het gedrag van medewerkers (5) en patiënten 
(3). Hier zijn risico’s en maken ze zich zorgen. Hieronder zullen we een aantal 
kenmerkende reacties weergeven.

A. Geef uw mening over de veranderingen in de 

organisatie

B. De belangrijkste veranderingen die nog 

doorgevoerd moeten worden

C. De belangrijkste verandering van de afgelopen tijd

D. Een sprekend voorbeeld van de veranderingen

E. Overige opmerkingen t.a.v. humanisering Kliniek
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Voorbeelden algemene positieve reactie:

2.A.  Van een gesloten instelling veranderd in een meer open instelling.
8.D.  Medewerkers gedragen zich nu wat humaner.
14.B. Het is goed dat het gebouw opener is en er meer activiteiten en   
 mogelijkheden voor patiënten in de Dr. S. van Mesdagkliniek zijn. 
18.C. Het is minder benauwend, open deuren en kleurgebruik in de Kliniek.

Voorbeelden negatieve reacties:

3.B. In de organisatie moet de beveiliging wel een eigen plaats hebben. Je kunt  
 dit niet aan alle medewerkers over laten. 
4.B. De patiënten blijven toch een gevaar voor de maatschappij! 
17.B. De beveiliging moet opletten dat het gebouw niet te open wordt. Er is  
 maar één ontvluchting nodig om de boel weer terug te draaien. 

De Dr. S. van Mesdagkliniek heeft ervoor gekozen een eigen vervoersdienst 
in gebruik te nemen. Dit zogenaamde busje is zeer professioneel ingericht 
en voldoet aan alle moderne veiligheidseisen. De medewerkers beveiliging 
transporteren hiermee onze eigen patiënten en verlenen ook diensten aan 
andere justitiële instellingen. Normaal gesproken doet de Dienst Vervoer van 
Justitie (DV&O) deze transporten, maar vanuit de overtuiging dat wij zelf voor 
onze patiënten willen zorgen, hen niet willen combineren met andere justitiële 
doelgroepen en beter op hen ingespeeld zijn, doen we deze transporten zelf. De 
medewerkers beveiliging noemen het busje een goede ontwikkeling (2) en vinden 
dat dit uitgebreid moeten worden (2).

Een medewerker beveiliging maakte nog de opmerking dat de buitenwereld 
veel invloed heeft op de organisatie en dat de ontwikkelingen in relatie tot het 
humaniseringsproces niet altijd positief zullen worden gewaardeerd: 

12.E. Jullie willen heel veel ten goede veranderen voor de patiënten, maar  
 vergeet de invloed van de buitenwereld niet! De buitenwereld zal je dat  
 niet altijd in dank afnemen. 

Alexander (72)
“Nu je het zegt moet ik ineens denken aan de opzet van je vragenlijst. Ik meen dat er 
geen vragen over de ‘buitenwereld’ in staan. Heb je dat bewust gedaan?.” 
Alexander heeft hier een punt. 

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar niet over heb nagedacht. Ik heb mijn onderzoek 
op de veranderingen gericht en heb de buitenwereld daarbij weggelaten. Ik had dit 
er wel bij moeten betrekken. In de open vragen bij de panelleden komt dit thema 
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ook weer terug en bij de open interviews ook.” Ik ontkom er niet aan straks wat 
over dit thema te zeggen. Ik heb echt even voor me uit zitten staren hoe het toch 
komt dat ik dit over het hoofd heb gezien. Kennelijk was ik gewoon te veel gericht op 
het interne proces waardoor ik op een aantal cruciale momenten de context verder 
buiten beschouwing heb gelaten. Aan de andere kant is dit ook het boeiende van 
deze manier van onderzoek doen. Uit het materiaal komt een nieuw (aanvullend) 
thema naar voren, maar eerlijk gezegd had ik dit liever zelf bedacht, want men heeft 
volstrekt gelijk dat de Kliniek onder grote invloed van de buitenwereld, de politiek, 
media en de maatschappij staat.” 

8.9 De open vragen en de panelleden
Hieronder volgt een overzicht van de uitkomst van de open vragen in de enquête 
onder de panelleden. 

Tabel 8.10 Overzicht panelleden per vraag (N=50)

Vraag Positief Negatief Totaal

A. Geef uw mening over de veranderingen in de organisatie. 9 2 11
B. De belangrijkste veranderingen die nog doorgevoerd  38 9 47
moeten worden.
C. De belangrijkste verandering van de afgelopen tijd  39 6 45
D. Een sprekend voorbeeld van de veranderingen 36 8 44
E. Overige opmerkingen t.a.v. humanisering Kliniek 18 8 26

In totaal 173 reacties, gemiddeld 3,5

Tabel 8.11. Overzicht van reacties en 9 genoemde thema’s (N=50)

Thema Positief Negatief

1.Gebouw 15 2
2. Kunst 17 0
3.Open deuren 21 1
4. Gedrag van medewerkers 25 9
5. Gedrag van behandelaren 7 3
6. Gedrag van managers 8 6
7. Gedrag van patiënten 6 8
8. Opleiding 37 2
9. Onderzoek 4 2

Totaal 140 33
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In tegenstelling tot de uitkomsten van de beveiligingsmedewerkers zijn de 
panelleden meer gericht op het gedrag van collega’s en de patiënten. Er wordt een 
hoge waardering gegeven aan opleidingen (37). Een aantal medewerkers vindt dat 
dit verder uitgebreid moet worden of minder vrijblijvend moet zijn. Het overgrote 
deel (25) doet ook positieve uitspraken over het gedrag van medewerkers. Er 
is ook een aantal negatieve opmerkingen (8). Dit gaat met name (4) over de 
onervarenheid en de jonge leeftijd van nieuwe medewerkers. Bij het gedrag van 
patiënten noemt men de participatie en inspraak van patiënten bij verschillende 
aspecten van de organisatie en het functioneren van de Patiëntenraad positief. 
Men is negatief over patiënten met betrekking tot het drugsgebruik en de handel 
erin onder de patiënten. Men noemt de drugshandel als mogelijk gevolg van meer 
interne vrijheden. 

Voorbeelden van positieve reacties:
7.C.  Bij de medewerkers zien we een verschuiving van beheersing naar 

behandeling door de beveiliging.
9.B.  De humanere houding van personeel naar patiënten.
25.C. Als gebouw van gevangenis naar een ziekenhuis.
34.C. De nadruk ligt nu op de behandeling en niet meer op beheersing. De 

behandelaren hebben nu meer te zeggen. 
43 B. Er is meer respect voor de patiënten. Er is ook meer deskundigheid bij 

behandelaren.
47.B. Niet echt veel meer! Er is al zoveel verbeterd!

Voorbeelden van negatieve reacties:
11.B. Kijk bij onderzoek niet alleen naar cijfers maar ook naar de inhoud.
18.A. Er is nog teveel vriendjespolitiek in de bestuurlijke functies
34.B. De toegangspoort buiten klapt soms zomaar dicht, dat is niet 

uitnodigend.
48.B. Behandelaren moeten veel meer aan préklinische interventies doen.
41.C. Humanisering houdt niet op bij 1 cultuur. Meer aandacht nodig voor 

Interculturalisatie door alle medewerkers en opleidingen
22.B. Bestuurskosten, o.a. vertrek directeur, kost 5000 euro, op de werkvloer 

is geld tekort. Managers zorgen altijd goed voor zichzelf.
35.D. Iedere manager heeft een secretaresse en veel afdelingen zijn 

onderbezet.
37.B. De ‘rotte appels’ (bepaalde medewerkers) zijn een probleem, de 

aandacht moet naar de patiënten uit gaan en niet naar de problemen 
onder personeel. 
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Een enkele medewerker (2) maakt opmerkingen over de samenwerking met de 
GGZ en de beoogde verzelfstandiging van de Dr. S. van Mesdagkliniek. Men blijft 
liever onder de hoede van Justitie. Evenals bij de medewerkers beveiliging zijn er 
ook enkele opmerkingen (3) over de relatie tussen de Dr. S. van Mesdagkliniek en 
de buitenwereld gevonden: 

11.E. De Kliniek staat niet op zich. De politiek is bezig met incidentenbeleid. 
Daar hebben wij en de patiënten steeds last van. Dit demotiveert de 
medewerkers én de patiënten heel sterk. 

8.10 De beide groepen samen
Als we de beide groepen op hoofdlijnen vergelijken zien we ongeveer hetzelfde 
beeld. De thematiek die ze aandragen verschilt onderling iets van elkaar. De 
medewerkers beveiliging noemen het transport (busje) als een positief punt en 
de panelleden zijn uitgebreider over het gedrag. De manager en behandelaren 
worden apart door hen genoemd. Van beide groepen komen er ook enkele 
opmerkingen dat er een sterke invloed van de buitenwereld uit gaat (kan gaan) op 
het humaniseringsproces in de Dr. S. van Mesdagkliniek. 

Tabel 8.12. Aantal positieve en negatieve reacties beveiliging (N=17)

 Aantal reacties Percentage

Positief 48 81%

Negatief 11 19%

Totaal 59 100%

Tabel 8.13. Aantal positieve en negatieve reacties panelleden (N=50)

 Aantal reacties Percentage

Positief 140 80%

Negatief 33 20%

Totaal 173 100%

Gemiddeld 80% van de reacties op de open vragen kunnen we als positief 
beschouwen. Medewerkers kunnen zich in hoge mate vinden in de veranderingen. 
Sommige medewerkers gaat het nog niet ver genoeg en anderen stellen daarbij 
dat we ook niet moeten doorschieten in het humaniseringsproces. De vrijheden 
of openheid mag niet ten koste gaan van de veiligheid. 
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Alexander (73)
“Het lijkt me ondanks de hulp van het secretariaat en je dochter toch een heel 
karwei”. 
“Dat viel eigenlijk reuze mee. Het totale document bestaat maar uit 17 bladzijden. 
Het is een zaak van doorlezen en turven. Op een gegeven moment ken je het 
document bijna uit je hoofd en weet je alles snel te vinden. Wat grappig is dat je toch 
de mensen vóór je ziet die bepaalde opmerkingen maken. Ik heb de formulieren zelf 
niet ingezien omdat er naar personen herleidbare zaken zoals geslacht en leeftijd 
opstaan, maar toch denk je te weten wie wat heeft gezegd, althans in een aantal 
gevallen.
“Zijn er ook dingen bij die je geraakt hebben?”
“Ja, toen ik las dat sommige managers en bestuurders (met naam en toenaam) 
maar beter ontslagen konden worden viel ik even stil. Toen ik hetzelfde in een ander 
document las over twee behandelaren (psychiaters) schrok ik opnieuw. Ik kan het 
natuurlijk bagatelliseren, want het zijn er maar twee of zo, maar toch. Dit zijn ferme 
uitspraken. Het bijzondere is dat dit in eerste instantie meer blijft hangen dan al die 
positieve reacties bij elkaar. Ik vond het echt de moeite waard om deze gegevens 
zelf handmatig te analyseren. Het drong nogmaals tot me door wat er allemaal 
veranderd is, maar ook wat er nog allemaal nog zou moeten gebeuren. We zullen 
hieronder de beide groepen als een groep gaan bekijken.” 

8.11 Een samenvatting van het enquêteonderzoek
Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat naar mening van de medewerkers 
de situatie in de Dr. S. van Mesdagkliniek in vergelijking tussen de oude organisatie 
en de nieuwe na de reorganisatie duidelijk is verbeterd. Gemiddeld genomen 
krijgt de oude organisatie een onvoldoende en de nieuwe organisatie als geheel 
een ruime voldoende, een 7. 

In de verschillende concrete situaties wordt een verbetering genoemd. Op 
het gebied van de relatie met de patiënt worden duidelijke verbeteringen in 
professionele zin en in de grondhouding van medewerkers genoemd. Ten aanzien 
van het achterliggende waardenstelsel is men minder expliciet, maar nog steeds 
overwegend positief en nauwelijks negatief. 

De reacties zijn vooral duidelijk positief als het gaat om de cultuurverandering 
zelf en als er concrete situaties worden genoemd. Misschien is het eenvoudiger 
om over een concrete situatie een oordeel uit te spreken dan over het 
waardenstelsel zelf. De vraag of het respectvoller of minder vernederend is 
geworden scoort in verhouding dan ook veel neutralen. Men is heel duidelijk in de 
reactie op de vraag of het in algemene zin humaner is geworden. Ruim meer dan 
de helft van de medewerkers is van mening dat de organisatie op de verschillende 
thema’s humaner is worden. Daarbij wordt reflectie, waarbij instrumenten als 
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opleiding, onderzoek en kunst zijn ingezet, zeer hoog gewaardeerd en in verband 
gebracht met de positieve cultuurverandering. In de open vragen van de enquête 
wordt deze positieve trend bevestigd. 
 

Alexander (74)
“Het is een mooie uitslag, maar toch scoort de directie zelf niet hoog.” 
Ik moet even nadenken over wat hij bedoelt. “Je bedoelt de tabel waarin de omgang 
van de directie met de patiënt 44% positief, 51% neutraal en 6% negatief scoort?” 

“Ja, die bedoel ik.” Alexander kijkt me afwachtend aan. 
“In eerste instantie moest ik daar toch even over nadenken. Als directeur heb ik erg 
veel geïnvesteerd in het contact met de patiënten en mijn collega’s, met name met 
de Directeur Behandelzaken. De vraag is hoe men dat vervolgens waardeert. Ik 
kan me voorstellen dat medewerkers hier maar weinig zicht op hebben. Toen we 
een kantoor in het gebouw namen waarschuwde de beveiliging mij telkens voor het 
risico van een gijzeling. Het was ook heel ongebruikelijk voor de beveiliging dat ik 
patiënten op mijn kantoor uitnodigde en alleen met hen (soms 5 patiënten van de 
Patiëntenraad) in gesprek ging. Medewerkers hebben kennelijk weinig zicht op deze 
ontwikkeling of waarderen dit gewoon niet hoog. Ik vind het prima zo. Ik zou het 
heel lastig vinden als de directie een hoge waardering kreeg en de uitvoerenden een 
lage waardering. Er zou dan sprake zijn van een geïsoleerde ontwikkeling die zich 
niet breed in de organisatie heeft voorgedaan.” 
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Onderzoek naar humane waarden: 

Het open interview

Een open interview is een methode waarbij de interviewer aan de hand van een 
aantal thema’s op ‘open wijze’ zijn gesprekspartner tegemoet treedt. Het voordeel 
van deze benadering is dat de betrokkenen in een zo normaal mogelijke situatie 
met elkaar in gesprek gaan. De gesprekslijn wordt niet steeds onderbroken 
door allerlei vragen of stellingen, maar kan op een natuurlijke wijze verlopen. De 
interviewhandleiding beperkt zich tot een aantal ‘topics’ (Wester en Peters, 2004: 
61). Het onderwerp dat met enkele begrippen of categorieën aangegeven wordt 
vormt dus de basis van het gesprek. De interviewer probeert het gesprek zo min 
mogelijk te ‘sturen’. Het open interview is een veelgebruikte methode binnen het 
kwalitatief onderzoek (Maso en Smaling, 2004: 88–95)

9.1 Verhalen van mensen
Medewerkers en patiënten kunnen boeiende verhalen vertellen over het verblijf in 
deze organisatie. Er zijn tal van anekdotes en gebeurtenissen die de moeite waard 
zijn. Een TBS-Kliniek is geen gewone organisatie met een doorsnee populatie 
aan medewerkers en ‘cliënten’ zoals bij een school, welzijnsinstelling of in een 
algemeen ziekenhuis wel te verwachten is. In de Dr. S. van Mesdagkliniek verblijven 
en werken markante figuren met een heel eigen opvatting, levensstijl en soms 
bizarre levensloop. 

Alexander (75)
“Ach, je moet niet overdrijven, overal werken en wonen toch bijzondere of juist heel 
gewone mensen.” Alexander spreekt op een stevige toon. Zou hij het bijzondere 
willen relativeren?, denk ik bij mezelf. 

“Je hebt gelijk, maar toch…” antwoord ik voorzichtig. “Ik heb in veel organisaties 
gewerkt. Natuurlijk werken hier ook veel ‘gewone’ mensen, maar een deel van de 
mensen die je hier aantreft is van een apart slag.”

“Ha, ha”, schatert Alexander ontspannen. “Kijk nu eens naar ons zelf, zijn wij wel zo 
normaal?” 
Ik kan er niet echt om lachen en kan zijn grapje niet helemaal plaatsen. Per slot 
van rekening kennen we elkaar nog maar kort. Ik licht mijn ideeën toe. “Als ik aan 
bijzondere mensen denk, denk ik bijvoorbeeld aan die intelligente en goed verzorgde 
patiënt die zijn partner heeft vermoord. Of die patiënt die jarenlang in het donker 
in een kelder van de flat van zijn moeder leefde die hem eenmaal per dagen eten 
bracht en tegelijk een andere emmer voor zijn dagelijkse behoefte. Of die patiënt 
uit een zeer goed milieu die filosofie studeerde en zijn moeder op gruwelijke wijze 
vermoordde. En een man die een goedlopend bedrijf had en zich geregeld als 



212

onderhoudsmonteur verkleedde om vervolgens bij vrouwen binnen te dringen en hen 
te verkrachten. En zo kan ik nog wel door gaan… 
Maar ook de medewerkers zijn van een bijzonder slag. Ik denk hierbij aan een 
medewerker die filosofie studeerde en prachtige diepzinnige teksten kan schrijven, 
maar in zijn werk vooral geboeid is door het directe contact en het werken met de 
patiënten zelf en anderen hierbij begeleidt. Ik denk aan een andere medewerker die 
vakslager, marinier en zelfstandig ondernemer was, en uiteindelijk een daadkrachtige 
projectmanager en vernieuwende cultuurdrager in de organisatie werd. Ik denk aan 
een collega die gepromoveerd is, een briljant onderzoeker, schrijver van vele boeken 
en artikelen, trainer en gedragsdeskundige die 70 uur per week werkt. Hij woont in 
het Westen, in Groningen huurt hij een kamertje en in het weekend is hij weer thuis 
bij zijn gezin. Ik denk ook aan die man die verloskundige was, in Australië en Brazilië 
heeft gewerkt, en later theologie studeerde, een tijd predikant was en hier op een 
afdeling sociotherapeut werd. En zo kan ik nog wel door gaan.“ 
Ik neem even pauze en zoek naar woorden om de functie van het verhalen vertellen 
te duiden. 

“In de Kliniek verblijven mensen met verhalen. Het vertellen van verhalen is niet 
alleen onderdeel van de behandeling, maar ook van de cultuur. In het restaurant 
of tijdens een vergadering of feestje is het heel gebruikelijk dat iemand even het 
woord neemt om een verhaal te vertellen. Dit heeft als doel om iets luchtigs of leuks 
te vertellen, maar ook om zaken te duiden, betekenis te geven. Het verhaal vormt 
dan het decor waartegen iemand een bepaald onderwerp wil zetten. Verhalen en 
waarnemingen over vernederende situaties waren op verschillende momenten het 
decor voor hoe het vervolgens wel moest.” 
Alexander knikt instemmend en neemt de tijd om na te denken. 

Aan een TBS-maatregel gaat vaak een ongewoon leven vooraf, het lijkt wel alsof de 
organisatie een aparte groep mensen aantrekt die met deze doelgroep wil werken. 
Praten over je verleden is een regulier onderdeel van de behandeling. Patiënten, 
maar ook medewerkers, vertellen elkaar allerlei verhalen. Verhalen over wat er 
gebeurt, is gebeurd of wat er mogelijk gebeuren zal. Verhalen waarin gedachten, 
gevoelens en gedrag, maar soms ook de hele kosmos een rol spelen. Sommige 
verhalen zijn geordend en begrijpelijk; aan andere verhalen, van bijvoorbeeld 
psychotische patiënten, is voor een ‘normaal’ mens geen touw aan vast te knopen. 
In al deze verhalen zit veel ‘waarheid’ opgesloten. Een verhaal van een patiënt 
dat hij zelf tegenover een toehoorder, met de bijbeorende emoties en uitstraling 
verteld kan ons soms diep raken. Daarbij verdwijnt het gegeven van een ernstig 
delict en een stoornis tot op zekere hoogte naar de achtergrond en ontmoeten 
we een (mede-)mens met al zijn grote en kleine zorgen, vragen en verdriet.
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De methode van het open interview, waarbij slechts enkele begrippen de leidraad 
voor het gesprek vormen, sluit goed aan bij de gewoonten in de organisatie. Ik 
verwachtte dat medewerkers en patiënten relatief gemakkelijk hun verhaal zouden 
kunnen doen, wat ook bleek te kloppen. Het vertellen van verhalen om zaken te 
duiden is, mede gelet op het sterk verbaal georiënteerde karakter van de behandeling, 
immers geen ongebruikelijke omgangsvorm. De methode sluit dus goed aan bij de 
omgangsvorm in de organisatie, waardoor ik relevante informatie kan verzamelen.

9.2 De kaders van het open interview
De opzet van het open interview moest aan een aantal centrale criteria voldoen. 
Deze criteria hebben vervolgens consequenties voor de aanpak. Zoals hierboven 
al uitgelegd heeft een vijftal oriënterende gesprekken met patiënten en kennis van 
de organisatie mij geholpen bij het definiëren van de thema’s en begrippen in het 
open interview.

Verhalen bestaan uit allerlei verschillende elementen, zoals het taalgebruik, de 
emoties, de gedachten, de wijze waarop iemand herinneringen produceert en 
subjectieve beleving tijdens en na afloop. Ook speelt de relatie tussen interviewer 
en geïnterviewde mogelijk een rol bij de wijze waarop men zich presenteert. Het 
open interview heeft dus veel subjectieve aspecten. Een open interview heeft enige 
kaders nodig zodat interviews onderling met elkaar vergeleken kunnen worden. Het 
vraagt dus veel van de gesprekstechnieken van de interviewer. Open zijn betekent: 
niet sturen, maar op een open manier doorvragen, teruggeven of spiegelen.

Gehanteerde criteria:
1.  De kernbegrippen moeten aan alle geïnterviewden worden voorgelegd. Er is dus 

sprake van een zekere ‘rode draad’ in het interview.
2.  De interviews moeten door de onderzoeker zelf, maar vooral ook door een 

ander, meer neutraal en deskundig, persoon worden gedaan. In ons geval is meer 
dan de helft door een onderzoeksassistent (junior onderzoeker) uitgevoerd.

3.  Er moeten verschillende soorten mensen geïnterviewd worden. Niet alleen 
medewerkers en patiënten, maar ook externen moeten worden geïnterviewd. In 
bijlage 3 zien we de aantallen en groepen die geïnterviewd zijn. Hierdoor krijgen 
we drie perspectieven (triangulatie) in dit onderzoeksgedeelte. 

4.  De interviews moeten verifieerbaar zijn en op verantwoorde wijze worden 
geanalyseerd. Hiervoor gebruiken we het programma Atlas-TI (versie 5, (2004)). 
De interviews worden op tape opgenomen en letterlijk uitgewerkt. Daarna 
worden ze met behulp van het programma bewerkt. 
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9.3 Dezelfde thema’s, situaties en waarden
In deze methode van kwalitatief onderzoek zullen we dezelfde thema’s 
behandelen als in de enquête. Door middel van een open interview onder 25 
mensen worden de verschillende thema’s aan de orde gesteld (zie: Bijlage 4). De 
geïnterviewden kunnen op deze thema’s ingaan, maar hier ook van afwijken. Een 
open interview is dus veel minder gericht, minder sturend, dan een enquête. Aan 
de hand van een correlatietabel kunnen we vervolgens nagaan welke thema’s de 
geïnterviewden zelf belangrijk vinden en welke uitspraken ze over de organisatie 
doen. Dit betekent dus dat niet alle thema’s uit de enquête in het open interview 
evenveel aan bod komen. Het levert dan mogelijk ook nieuwe en aanvullende 
inzichten op. Allereerst gaan we nog even terug naar de vooronderstelling van de 
nieuwe directie.

De vooronderstelling van de nieuwe directie:
De vooronderstelling van de nieuwe directie was dat er een duidelijke 
cultuurverandering in de organisatie moest plaatsvinden. Naast een aantal 
organisatorische wijzigingen, die overigens gebaseerd waren op het uitgangspunt 
van het ‘de patiënt centraal stellen’, moesten de grondhouding van medewerkers 
en de omgangscultuur ingrijpend veranderen. Deze verandering moest 
voortkomen uit een nieuw waardenstelsel, dat als regulerende gedachte steeds 
als toetssteen voor de nieuwe ontwikkelingen en dagelijks handelen kon worden 
gebruikt. Het waardenstelsel, met respect als centrale waarde, werd verbonden 
met de praktijk van alle dag, de behandeling. 

Kerngedachte van het humaniseringproces:
We willen op een humane wijze omgaan met patiënten. Dat betekent dat we het 
respect voor patiënten willen bevorderen en vernederende situaties bestrijden.

Verbinding met het primaire proces van de organisatie:
We zijn gericht op de humane en professionele behandeling van de patiënt in 
plaats van op het beheersen van de patiënt.

Verbinding met de maatschappelijke doelstelling van de organisatie:
Door het aanbod van een humane en professionele behandeling aan de patiënt 
wordt de doelstelling van de organisatie, de resocialisatie van de patiënten, 
ondersteund.

9.4 Een open interview
Dit deel van het onderzoek omvat 25 open interviews met patiënten, 
medewerkers en externen (zie: Bijlagen 3 en 4). Daarnaast heb ik gekozen voor 
een enquête onder de panelleden (vaste onderzoeksgroep) in de Dr. S. van 
Mesdagkliniek en de medewerkers van de beveiliging die langer dan 5 jaar (vanaf 
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2005 gerekend) in dienst van de Kliniek zijn, en de crisisperiode dus (deels) 
hebben meegemaakt. Beide methoden van onderzoek hebben een reflectief 
karakter. We vragen de deelnemers om terug te kijken aan de hand van bepaalde 
thema’s en daar hun oordeel over te geven. Waar mogelijk vragen we ook naar 
voorbeelden die een inkleuring kunnen geven aan hun oordeel. 

Ruim de helft van de interviews is afgenomen door een onderzoeksassistent 
(junior onderzoeker / psycholoog Erwin Schuringa). Hij heeft alle opnames van de 
gesprekken letterlijk uitgeschreven en in tekstbestanden bewerkt. Door middel 
van een tekstanalyse in het programma Atlas TI hebben heeft hij een eerste 
correlatietabel gemaakt. 

Er zijn 10 patiënten geïnterviewd, waarbij we met name patiënten hebben 
geselecteerd die langer dan 5 jaar (teruggerekend vanaf medio 2005) in de Dr. S. van 
Mesdagkliniek actief waren. Daarbij hebben we patiënten geselecteerd die binnen de 
Patiëntenraad actief waren en of geregeld de vergaderingen bezochten. 
Er zijn 10 medewerkers geïnterviewd. Hieronder zitten zowel medewerkers op
afdelingen, medewerkers beveiliging, leidinggevenden en behandel-inhoudelijk 
verantwoordelijken. Deze medewerkers zijn geselecteerd op het feit dat ze langer
dan 5 jaar in dienst zijn (teruggerekend vanaf medio 2005) en in de Ondernemingsraad
of werkgroepen actief betrokken waren bij de organisatieveranderingen. 

Er zijn 5 externe betrokkenen geïnterviewd. Met externen bedoelen we 
mensen die geen patiënt of medewerker zijn, maar vanuit een externe positie 
betrokken zijn bij de organisatie. We hebben hierbij allerlei verschillende mensen 
geselecteerd. Deze externen zijn geselecteerd op het feit dat ze langer dan 5 
jaar in dienst zijn (teruggerekend vanaf medio 2005) en de afgelopen periode 
actief betrokken waren bij de organisatie. Deze groep bestaat uit: een vrijwilliger, 
een reclasseringsmedewerker, een journalist, een lid van de Commissie van 
Toezicht en een ambtenaar van DJI. We gingen ervan uit dat alle drie de groepen 
geïnterviewden redelijk zicht had op de veranderingen in de organisatie en daar 
relevante uitspraken over kon doen. 

Frequentie en correlatie
Hieruit bleek dat het begrip ‘verandering’ in alle interviews het meeste voorkwam. 
Bij patiënten, medewerkers en externen in totaal ruim 200 keer. Vervolgens 
hebben we gekeken in relatie tot welke thema’s het begrip verandering het 
meeste voor kwam. Dit zijn de begrippen cultuur, beveiliging, reflectie, behandeling 
en personeel. Bij het begrip verandering in relatie tot deze thema’s hebben we 
gekeken naar de richting van de uitspraken in relatie tot de nieuwe organisatie. 
Hierdoor kijken we dus ook naar de tijdsfactor (oude versus nieuwe organisatie). 
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Alexander (76)
“ Als je 25 gesprekken opneemt dan heb je een berg aan informatie, man!” 
“Ja, en daar heb ik ook vreselijk mee geworsteld. Ik ben bezig met een reflectief 
onderzoek waarbij de beschrijving en evaluatie een centraal onderdeel vormen. Ik 
wil nagaan of de premissie, de beoogde cultuurverandering, gelukt is. Dit is een 
positivistische insteek, dat weet ik, maar tegelijk leverde het materiaal ontzettend 
veel informatie op. De verhalen en persoonlijke voorbeelden zijn echt heel 
aangrijpend. In eerste instantie heb ik dat allemaal in verschillende thema’s proberen 
onder te brengen, en daar heb ik ook nog een aantal tabellen aan toegevoegd. Bij 
elkaar waren dit 140 pagina’s. Zowel mijn meelezer als Harrij en Hugo vonden dat 
de ‘vaart’ er uit was. Inleidingen, afgewisseld met tabellen en SPSS berekeningen en 
lange citaten, maakten het niet overzichtelijker. Ik vond dat zelf trouwens ook. Ik 
bewaar dit materiaal goed, ik kan er misschien nog eens een artikel over schrijven. 
Maar ik moet focussen, hoor ik je zeggen.”

“Ja”, knikt Alexander. “Mee eens.” 
En ik stop weer een stukje pizza in mijn mond.

We hebben de volgende definities gehanteerd:
1.  Positieve uitspraken: uitspraken die de verschillende veranderingen 

ondersteunen en met begrippen zoals goed, positief, beter, prettiger e.d. 
waarderen.

2.  Neutrale uitspraken: uitspraken die de verschillende veranderingen met 
begrippen zoals, geen of niet veranderd, hetzelfde gebleven etc. waarderen. 

3.  Negatieve uitspraken: uitspraken die de verschillende veranderingen met 
begrippen als, minder geworden, achteruit gegaan, slechter, niet goed etc. 
waarderen. 

Positieve, neutrale en negatieve uitspraken zijn dus uitspraken die afgezet zijn 
tegen de beoogde verandering in de organisatie. In die zin worden de uitspraken 
afgezet tegen de (beoogde) nieuwe organisatie. Hieronder volgen enkele 
voorbeelden (quotes) uit de bestanden ter illustratie. 

1. Enkele voorbeelden van positieve uitspraken (patiënten):
P.1.  Er wordt nu meer invulling aan behandeling gegeven, er zijn meer modules.
P.8.  Na de reorganisatie kregen patiënten meer zeggenschap, er werd een 

Patiëntenraad ingesteld. We kregen ook meer zeggenschap over de 
behandeling zelf. Er zijn nu minder beklagzaken door beter communicatie.

P.9.  Vroeger was er een afstandelijke ambtelijke structuur. Nu is er meer 
duidelijkheid. Bijvoorbeeld wie beslissingen neemt. We worden nu 
betrokken als patiënt bij onze MDB 

 (Multi Disciplinaire Behandelbespreking).
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2. Enkele voorbeelden van neutrale uitspraken (externen):
E.1.  Angst speelt hier altijd een rol. Er is sprake van beheersen en beveiligen. 

Misschien is dat nu wat meer in evenwicht. Maar angst en beheersen zullen 
altijd een rol blijven spelen. 

E.2.  Er werd vroeger ook aan onderzoek gedaan. Misschien wat minder 
gestructureerd en naïever. 

3. Enkele voorbeelden van negatieve uitspraken (patiënt en medewerker):
P.6.  Belachelijk dat de muren nu geschilderd zijn. Het lijkt nu meer op een 

psychiatrische instelling, een ziekenhuis. De bakstenen hadden iets huiselijks.
P.3.  Ik mis de ‘ons kent ons’ sfeer soms heel erg. 

9.5 Algemene waardering van de nieuwe organisatie
Als we aan de hand van een frequentietabel een totaal overzicht maken van de 
thema’s komen we op vijf thema’s, waarbij ‘verandering’ bij alle drie de groepen 
(medewerkers, patiënten en externen) relatief vaak voorkomt. Als we de positieve, 
neutrale en negatieve uitspraken in een overzicht zetten, zien we de volgende 
percentages: 75% van de uitspraken is positief, 14% is neutraal en 11% is negatief. 
Opvallend hierbij is dat de meeste uitspraken (49) en tegelijk ook meest positieve 
uitspraken (39) gaan over de veranderingen van de cultuur in de organisatie. 
Daarna volgen positieve uitspraken over veranderingen binnen de beveiliging 
(24) en de waardering voor verschillende vormen van reflectie (21). Het aantal 
uitspraken op het gebied van veranderingen binnen de behandeling (9%) en 
veranderingen bij personeel (8%) zijn relatief gering doch overwegend positief. 

Tabel 9.1 Totaaloverzicht uitspraken in relatie tot veranderingen

Thema Positief Neutraal Negatief Totaal 

1.Cultuur  39 4 6 49  38%

2.Beveiliging  24 6 1 31  24%

3.Reflectie  21 6 0 27  21%

4.Behandeling  7 0 4 11  9%

5.Personeel  5 2 3 10  8%

     

Totaal 96 (75%) 18 (14%) 14 (11%) 128  100%

N=25, medewerkers, patiënten en externen.
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Als we vervolgens een frequentietabel maken waarbij deze vijf thema’s aan de 
orde worden gesteld zonder dat het direct in verband staat met ‘veranderingen’ 
maar er wel een waardeoordeel over nieuwe organisatie gegeven wordt, zien we 
het beeld zoals gepresenteerd in Tabel 9.2. 

Tabel 9.2 De vijf thema’s met positieve, neutrale en negatieve uitspraken

Thema  Positief Neutraal Negatief Totaal

1. Cultuur E 8 2 1 11

 M 33 3 10 46

 P 3 0 3 6

 Totaal 44 5 14 63

2. Behandeling E 3 0 1 4

 M 4 0 3 7

 P 4 0 0 4

 Totaal 11 0 4 15

3. Beveiliging E 0 0 0 0

 M 22 3 4 29

 P 6 4 2 12

 Totaal 28 7 6 41

4. Reflectie E 5 5 0 10

 M 32 5 0 37

 P 18 14 11 43

 Totaal 55 24 11 90

5. Personeel E 2 0 1 3

 M 3 1 3 7

 P 4 0 5 9

 Totaal 9 1 9 19

Totaal  147 37 44 228

Percentage  64% 16% 20% 100%

E = externen, M = medewerkers, P = patiënten

Over het algemeen waarderen de geïnterviewden, de medewerkers, patiënten en 
externen de veranderingen en andere aspecten van de nieuwe organisatie nog steeds 
positief (64%). Het percentage positieve uitspraken ten opzichte van Tabel 9.1,
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waarin alleen gekeken is naar de thema’s in relatie tot veranderingen, is met ruim
10% gedaald. Het aantal neutrale uitspraken is nagenoeg hetzelfde, maar het aantal
negatieve uitspraken is met een verschil van bijna 10% relatief groter (20%). Hieronder 

zullen we de verschillende groepen geïnterviewden zelf aan het woord laten.

Alexander (77)
“Het zijn soms heel kleine percentages op bepaalde thema’s. Wordt jouw onderzoek 
hier niet kwetsbaar door?” 
“Ja, dat zou je zo kunnen stellen. Maar nogmaals, het doel hier is niet om 
gedetailleerde gegevens boven water te krijgen, maar de trend. We willen hier 
stilstaan bij de vraag of de vooronderstelling van de directie, dat door middel van 
humanisering de cultuur in de organisatie verandert, ook op feitelijkheid berust. Dit 
moet in een aantal concrete situaties tot uitdrukking komen.” 

De vijf hierboven genoemde thema’s, die frequent voorkomen in relatie met het 
begrip ‘veranderingen’, zullen we hieronder per groep gaan bekijken. 

9.6 De waardering per groep
De drie groepen (medewerkers, patiënten en externen) geven, zoals we gezien 
hebben, over het algemeen een positieve waardering aan ‘veranderingen’ in relatie 
tot een vijftal thema’s van de organisatie. We zullen hieronder per groep nagaan 
wat de frequenties zijn en een aantal thema’s nader beschouwen. 

9.6.1 Uitspraken van de medewerkers
In totaal zijn 10 medewerkers geïnterviewd. Ze hebben allemaal een verschillende 
functie in de organisatie en zijn benaderd voor dit onderzoek omdat ze vanuit 
hun functie een redelijk goed overzicht hebben over de ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren. Hieronder bevinden zich behandelaren, leidinggevenden, 
medewerkers van de beveiliging en medewerkers op afdelingen. Twee van de 
geïnterviewden zijn naast medewerker ook lid van de Ondernemingsraad. 
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Tabel 9.3 Frequentie van de uitspraken onder de medewerkers

Persoon  Uitspraak  Totaal

 Positief Neutraal Negatief 

M1 10 1 0 11

M2 5 0 0 5

M3 11 1 0 12

M4 7 1 2 10

M5 8 1 1 10

M6 9 1 3 13

M7 8 0 2 10

M8 4 0 0 4

M9 7 3 2 12

M10 3 0 0 3

    

Totaal 72 8 10 90

N=10

Uit de frequenties van de positieve uitspraken in relatie tot ‘veranderingen’ 
kunnen we het volgende opmaken. Er worden in totaal 72 positieve, 8 neutrale 
en 10 negatieve uitspraken van medewerkers op de thema’s gevonden in relatie 
tot ‘veranderingen’ in de organisatie. De waardering op de thema’s van de nieuwe 
organisatie is dus overwegend positief. 

Tabel 9.4 De uitspraken van de medewerkers per thema

Thema  Uitspraak  Totaal Percentage

 Positief Neutraal Negatief  

Cultuur 28 2 2 32  35%

Beveiliging 21 3 1 25 27%

Reflectie 16 1 0 17 19%

Personeel 3 1 3 7 8%

Patiënten 4 0 3 7 8%

Overige 1 1 1 3 3%

     

Totaal  72 8 10 90 

Percentage 80% 9% 11%  100%

N=10

In totaal zijn er zes thema’s gevonden waarover alle medewerkers uitspraken 
doen in relatie tot veranderingen. Medewerkers zijn het meest positief over de 
cultuurveranderingen, de veranderingen bij de beveiliging en over het thema 
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reflectie. Onder reflectie verstaan we niet alleen momenten van communicatie 
en overleg, maar ook zaken als opleiding, onderzoek en kunstprojecten. We zullen 
hierna uitgebreider stil staan bij dit thema. Over de cultuurverandering vinden 
we 28 positieve uitspraken, over de beveiliging 21 en het thema reflectie 16. De 
andere thema’s worden weliswaar lager gewaardeerd, maar wijzen gemiddeld 
genomen ook in een positieve richting. 

9.6.2 Uitspraken van de patiënten
In totaal zijn er 10 patiënten geïnterviewd. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
van deze groep 5 patiënten al eerder in het kader van een vooronderzoek zijn 
geïnterviewd. Daarbij zijn er ook 5 patiënten geïnterviewd aan de hand van een 
zogenaamd halfgestructureerd interview. Deze methode bleek echter niet goed 
bruikbaar. De gesprekken duurden te lang (soms zelfs 2 uur), en de informatie 
was deels systematisch, deels ongeordend en daardoor moeilijk te bewerken. De 
open interviews aan de hand van enkele thema’s bleken wel goed uit te pakken. 
De patiënten konden hun eigen verhaal doen. De sturing in het gesprek was in 
tegenstelling tot het halfgestructureerd interview veel minder, waardoor het 
gesprek soepeler verliep. Hieronder hebben we alleen de 10 open interviews die 
met patiënten zijn gehouden verwerkt. 
 
Tabel 9.5 Frequentie van de uitspraken onder de patiënten

Persoon  Uitspraak  Totaal

 Positief Neutraal Negatief 

P1 3 0 0 3

P2 1 2 4 7

P3 4 0 2 6

P4 3 0 3 6

P5 3 1 0 4

P6 3 2 3 8

P7 0 0 1 1

P8 6 0 0 6

P9 4 0 0 4

P10 1 0 1 2

    

Totaal 28 5 14 47

N=10

Uit de frequenties van positieve uitspraken in relatie tot het begrip 
‘veranderingen’ kunnen we het volgende opmaken. In totaal zijn er 28 positieve, 5 
neutrale en 14 negatieve uitspraken gedaan over een achttal thema’s in relatie tot 
veranderingen. Wat verder opvalt is dat twee patiënten (P.7 en P.10) relatief weinig 
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uitspraken over de thema’s doen. Hierbij moet worden opgemerkt dat patiënt P.7 
op bijna alle thema’s vrij negatief reageerde en in het hele interview geen enkele 
positieve uitspraak over de organisatie heeft gedaan. Als we naar de thema’s kijken 
zien we het volgende beeld.

Tabel 9.6 De uitspraken van de patiënten per thema

Thema  Uitspraak  Totaal Percentage

 Positief Neutraal Negatief  

Open deuren 10 0 0 10 21%

Gedrag medew. 4 0 5 9 19%

Fac. Zaken 3 0 5 8 17%

Cultuur 3 0 3 6 13%

Beveiliging 3 3 0 6 13%

Behandeling 4 0 0 4 9%

Urine controles 0 2 0 2 4%

Overig 1 0 1 2 4%

     

Totaal 28 5 14 47 

Percentage 59% 11% 30%  100%

N=10

In totaal zijn er acht thema’s gevonden die in relatie met de ‘veranderingen’ in 
de organisatie worden genoemd waar alle patiënten uitspraken over doen. Het 
meest positief zijn patiënten over het thema open deuren (10). Het gedrag van 
medewerkers wordt beperkt positief (4), niet neutraal en relatief sterk negatief 
(5) gewaardeerd. Met name de professionele onervarenheid, leeftijd (weinig 
levenservaring) en het niet eenduidig optreden van medewerkers worden hier 
in negatieve zin genoemd. Kennelijk is men nog ontevreden over de bepaalde 
aspecten van het gedrag van medewerkers.

9.6.3 Uitspraken van externen
In totaal hebben we 5 externen geïnterviewd. Deze externen kennen de 
organisatie goed en zijn er al vele jaren aan verbonden. Zij hebben een redelijk 
goed zicht op een aantal ontwikkelingen dat zich heeft voorgedaan. Opnieuw 
hebben we als criterium gesteld dat de betrokkene de crisisperiode en de 
veranderingen daarna moet hebben meegemaakt. De vijf geïnterviewden zijn een 
jurist/leidinggevende, een journalist, een vrijwilliger, reclasseringambtenaar en een 
ambtenaar van Justitie.
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Tabel 9.7 Frequentie externen

Persoon  Uitspraak  Totaal

 Positief Neutraal Negatief 
E1 8 5 2 15

E2 1 0 0 1

E3 4 2 0 6

E4 6 1 1 8

E5 1 0 0 1

    

Totaal 20 8 3 31

N=5

Uit de frequenties van de uitspraken in relatie tot ‘veranderingen’ van deze 
externen blijkt het volgende. In totaal zijn er 20 positieve, 8 neutrale en 3 
negatieve uitspraken gevonden. Over het geheel genomen is men redelijk positief 
over de thema’s in de nieuwe organisatie. 

Tabel 9.8 De uitspraken van de externen per thema

Thema  Uitspraak  Totaal Percentage

 Positief Neutraal Negatief  

Cultuur 8 2 1 11 35%

Reflectie 5 5 0 10 32%

Behandeling 3 0 1 4 13%

Personeel 2 0 1 3 10%

Overig 2 1 0 3 10%

     

Totaal 20 8 3 31 

Percentage 65% 26% 9%  100%

N=5

Het meest positief (8) zijn de externen over de cultuurveranderingen. Over de 
thema’s reflectie, behandeling en personeel zijn ze licht positief, met gemiddeld 
4 positieve uitspraken per thema. Opvallend is het relatief grote aantal neutrale 
uitspraken op het punt van reflectie. De uitspraken van externen over de manier 
van overleg en de communicatie, maar ook zaken als opleiding, onderzoek en 
aandacht voor kunst, zijn voor een deel (5 van de 10) constaterend en zijn 
dus veelal zonder een waardeoordeel gedaan. Het aantal negatieve uitspraken 
in relatie tot ‘veranderingen’ is zeer beperkt, slechts 0 of 1. Over het geheel 
genomen zijn de uitspraken over de nieuwe organisatie positief. 
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9.6.4 Een samenvatting van de frequenties 
Uit de frequentietabellen blijkt dat de drie groepen geïnterviewden een aantal 
thema’s in relatie tot veranderingen in de organisatie met elkaar deelden. 
Opvallend is dat de thema’s onderling ook enigszins verschillen. Dit is een direct 
gevolg van het open karakter van het interview, want door de beperkte sturing op 
de onderwerpen geven de geïnterviewden zelf een invulling aan het gesprek. Aan 
de hand van enkele citaten uit de interviews zullen we de thema’s nader bekijken.

Onder het thema ‘overige’ verstaan we thema’s die niet door de interviewer 
genoemd zijn en ook slechts beperkt gedeeld worden. Door de tijdsduur die er 
aan besteed werd en de heftigheid (emoties) waarmee een geïnterviewde sprak, 
hebben de interviewers dit toch als belangrijk gezien. Deze uitspraken gingen 
voor een belangrijk deel over de invloed van de buitenwereld op de organisatie. 
Het Ministerie, de politiek en de media werden hierbij genoemd. Men geeft de 
sterke invloed van de ‘buitenwereld’ in verschillende uitspraken aan. Over dit 
thema is men zowel positief, neutraal als negatief. 

Gemiddeld genomen is de waardering voor de veranderingen in relatie tot de vijf 
thema’s per groep positief (75%). Als we deze thema’s alleen in relatie tot de nieuwe 
organisatie verzamelen, dus zonder de koppeling met ‘verandering’, blijft de waardering 
nog steeds overwegend positief, zij het wat lager, namelijk 65%. Als we kijken naar de 
frequenties van de waardering van uitspraken over de nieuwe organisatie zien we 71% 
positieve uitspraken op alle thema’s van de drie groepen (Tabel 9.9).

Tabel 9.9 Totaaloverzicht van de uitspraken over alle thema’s per groep

Groep  Uitspraak  Totaal Percentage

 Positief Neutraal Negatief  

Externen 20 8 3 31 18%
Medewerkers 72 8 10 90 54%
Patienten 28 5 14 47 28%
     
Totaal 120 21 27 168 
 71% 13% 16%  100%
N=25

Uit Tabel 9.9 blijkt dat uitspraken over de ‘veranderingen’ overwegend positief 
zijn. Opvallend is dat de patiënten de meeste negatieve uitspraken doen over 
veranderingen. Ongeveer een derde (14) van al hun uitspraken (47) zijn negatief. 
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Figuur 9.1 Totaaloverzicht van de uitspraken over alle thema’s per groep
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Uit Fig. 9.1 blijkt dat er sprake is van een redelijke gelijkmatige verdeling in 
het aandeel per waardering van de verschillende groepen. Opvallend is dat het 
aandeel van de patiënten in negatieve uitspraken iets groter is dan bij de andere 
twee groepen. Op basis van de frequenties en thema’s kunnen we stellen dat er 
sprake is van een redelijk positief oordeel van de geïnterviewden in relatie tot 
veranderingen in de organisatie. 

Hieronder zullen we twee centrale thema’s apart behandelen, namelijk reflectie 
en humaniteit. Hierdoor krijgen we ook meer zicht op de wijze hoe deze thema’s 
door de verschillende geïnterviewden zijn gewaardeerd. Daarna zullen we bij een 
nieuw thema, de invloed van de buitenwereld op de organisatie stil staan. 

Figuur 9.2 Overzicht van de frequentie van de uitspraken over vijf 
gedeelde thema’s
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Als we Tabel 9.1 in een staafdiagram weergeven zien we het beeld van Fig. 9.2. In 
verhouding worden cultuur, reflectie en de behandeling in relatie tot het begrip 
‘verandering’ zeer positief gewaardeerd door de drie groepen. Het aantal neutrale 
en negatieve uitspraken over de ‘veranderingen’ is relatief klein. 

Op basis van de frequenties en (gedeelde) thema’s kunnen we concluderen dat de 
veranderingen in de organisatie een positief oordeel krijgen van de drie groepen. 

Hieronder zullen we twee thema’s die kenmerkend zijn voor het 
humaniseringsproces nader onderzoeken. Deze thema’s, reflectie en humane 
waarden, zijn ook in de enquête aan de orde geweest en daarin uitvoerig 
besproken. Daarna zullen we stilstaan bij een nieuw thema. Het thema ‘invloed van 
de buitenwereld op de organisatie’. Dit nieuwe thema diende zich zowel bij de 
open vragen in de enquête als in de open interviews aan. 

9.6.5 Reflectie: Opleiding, onderzoek en kunst
Zoals we in de voorgaande hoofdstukken al een paar keer hebben gezien heeft de 
nieuwe directie reflectie als onderdeel van de strategie ingevoerd om te komen 
tot een cultuurverandering. Reflectie, het afstand nemen en beschouwen, moest 
binnen de dagelijkse omgang plaatsvinden en werd gestimuleerd door een drietal 
gerichte activiteiten: opleiding, onderzoek en kunst. 

Zowel medewerkers, externen als patiënten erkennen de positieve functie van 
reflecteren. 
Het thema reflectie kreeg een relatief hoge waardering (zie Tabel 9.2). De meeste 
geïnterviewden verbinden dit in hun uitspraken aan opleidingen. Sommigen geven 
aan onderzoek wel nuttig te vinden maar geven aan verder geen zicht te hebben 
op de effecten van onderzoek. De kunstprojecten worden niet alleen als vorm van 
reflectie gewaardeerd, maar ook in de concrete uitwerking (aankleding gebouw) 
oogsten zij veel waardering. De gegevens die hier gepresenteerd worden komen 
uit Tabel 9.2, waarin alle uitspraken, dus ook die zonder de koppeling met het 
begrip ‘veranderingen’, verwerkt zijn. 

Medewerkers: reflectie
Bij de medewerkers vinden we 32 positieve uitspraken over reflectie en 5 
neutrale. Er zijn geen negatieve uitspraken gevonden. 

Patiënten: reflectie
Bij de patiënten hebben we 18 positieve, 14 neutrale en 11 negatieve uitspraken 
gevonden. Patiënten geven aan dat ze het idee hebben meer serieus genomen 
te worden en meer betrokken te worden bij de behandeling. Ten aanzien van 
de meer specifieke activiteiten is men met name over de kunstprojecten en de 
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toepassingen in het gebouw zeer positief. Patiënten hebben een minder duidelijke 
mening over de effecten van opleidingen of onderzoek. Dit verklaart ook het 
aantal neutrale (14) scores. Deze opmerkingen gaan over de constatering dat er 
aan scholing of onderzoek werd gedaan, maar er wordt geen waardeoordeel aan 
gegeven. De negatieve (11) opmerkingen gaan veelal over zaken waaruit blijkt dat 
de daadwerkelijke invloed en ruimte voor reflectie van de zijde van patiënten 
binnen het TBS-systeem toch gering is. 

Externen: reflectie
Bij de externen vinden we 5 positieve uitspraken over reflectie of onderdelen 
daarvan. Ook vinden we 5 neutrale uitspraken. Dit zijn vooral constateringen dat 
er iets is gebeurd of zich heeft voorgedaan, zonder dat er een waardeoordeel aan 
wordt verbonden. Er wordt geen negatieve uitspraak over reflectie gevonden. 

Een aantal uitspraken over reflectie (incl. opleiding, onderzoek en kunst):

M.5.  Ik denk dat het niveau in de Dr. S. van Mesdagkliniek omhoog is gegaan. 
Er wordt ook heel veel geïnvesteerd in interne opleidingen. Dat vind ik 
heel positief. Ik denk dat men over het algemeen beter geschoold is. Een 
voorbeeld is de beveiliging, die nu allemaal een opleiding heeft gehad in 
de herkenning van psychiatrische ziektebeelden. Vroeger waren mensen 
allemaal ziek of gek. Nu zegt men wat hij doet, hij doet dat daar en daar 
om. Een borderline moet je anders benaderen dan een schizofreen. 
Daar zit duidelijk verschil is. Vroeger kon je met een MBO-opleiding ST 
worden, dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Nu heb je een HBO of 
HBO+ opleiding. 

M.3.  Er zijn veel onderzoeken geweest. Wat mij op zich heeft aangesproken 
is één van de eerste onderzoeken, waarin alle medewerkers gevraagd is 
om eens te reflecteren op hetgeen wat hier de afgelopen jaren bereikt 
is. Het is een breed onderzoek geweest, waarin je als Kliniek er voor 
kiest even te reflecteren op alle ontwikkelingen die gaande zijn en hoe 
de individuele medewerker zich daar bij voelt en hoe hij zich gedraagt. 
Dat vond ik op zich wel heel erg boeiend. Dat was ook voor het eerst, 
ik denk dat het mooie instrumenten zijn om even een foto te maken van 
welbevinden, beleven van medewerkers, maar ook een vertrekpunt te 
beschouwen om weer door te gaan.

M.7.  Ik vind de kunst geweldig hier. Ik vind het wel hartstikke duur, dat is 
wat anders, maar ik vind het geweldig. Vind je het ook nuttig? Ja, het is 
een onderdeel van de milieuverandering, cultuurverandering. Het is niet 
altijd mijn smaak, daar zou de directie wel eens iets aan mogen doen. Mij 
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eens wat vragen. Maar het ademt al iets uit, al die kunst aan de muur en 
die planten. Je moet er niet in doorschieten als organisatie. Als je zegt 
ik steek wat minder geld in opleiding en wat meer in kunst, dan ben je 
verkeerd bezig. Maar als je de goede balans weet te vinden dan kan het 
een heel belangrijke bijdrage leveren aan het klimaat.

M.7.  De Kliniek blijft van buiten nog steeds een gruwel, een monster, maar van 
binnen is het gewoon een psychiatrisch ziekenhuis geworden. Wil jij de 
cultuur veranderen bij de mensen, zowel de patiënten als bij medewerkers, 
dan moet je beginnen met een likje verf, de deuren open, en planten. Dat 
niet iemand nog zegt, kun je me even een duwtje geven. Of ik ga even 
luchten, het is nu ik ga even wandelen. Dat kun je duizend keer zeggen, 
maar je moet dan ook de lay-out van de organisatie veranderen. De 
inrichting verandert. Dat doe je d.m.v. verf en andere dingen.

P.5.  Ik heb zelf met een kunstproject meegedaan. Ik heb meegeholpen met de 
muurschilderingen buiten op de wandelplaats. Ik heb toen kennisgemaakt 
met studenten van Minerva, met wie ik heb samengewerkt. De 
kunstwerken vind ik mooier dan een kale grijze muur. De bankjes op de 
pleinen en in de gangen zijn een goede ontwikkeling.

P.1.  De beheersmatige aanpak is veranderd, dankzij deskundigheidsbevordering 
(opleiding en training).

P.8.  De directie is makkelijker te bereiken. Er is meer openheid en 
communicatie. Je komt ze vaker tegen en er is formeel overleg via de 
Patiëntenraad.

E.1.  Was bij u bekend dat patiënten betrokken zijn bij de schilderwerken 
en kunstwerken? Ja, ik heb er boekjes over gezien en over gelezen. Ik 
vind dat jullie de mensen er heel actief bij betrekken. Ik vind ook dat je 
patiënten overal actief bij moet betrekken. Dat hoort bij de mensvisie, 
van daaruit kun je ze behandelen. 

E.4.  Er gebeuren hier intern hartstikke leuke dingen. In de vorm van kunst, 
de muren worden beschilderd. Dan bellen jullie, daar maken we een foto 
van en dat komt dan in de krant.

Na het thema reflectie zullen we hieronder inzoomen op het thema humane 
waarden. Daarbij zullen we niet zozeer naar het waardenstelsel zelf kijken maar 
naar de uitwerking in concrete situaties daarvan. 
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9.7 Humane waarden en concrete situaties
De directie streefde in het humaniseringproces naar het bevorderen van respect 
voor patiënten en het doen afnemen van vernederingen. In de frequentietabellen 
komt dit waardenstelsel zelf beperkt aan bod, in de gesprekken worden al vrij snel 
voorbeelden gegeven en concrete situaties naar voren gehaald. In het vervolg zullen 
we eerst stilstaan bij het algemene thema humaniteit zelf. Daarna worden een 
aantal uitspraken over humane waarden in relatie tot concrete situaties bekeken.

Tabel 9.10 Frequentie van het begrip humaan 

Groep Waardering

  Positief Neutraal Negatief

Medewerkers 10 1 5

Patiënten 10 0 4

Externen  2 0 0

   

Totaal 22 1 9

Percentage 68% 4% 28%

Het begrip ‘humaan’ wordt in de gesprekken relatief weinig gebruikt. Het begrip 
wordt hetzij als waardeoordeel aan het eind van een voorbeeld, of men iets 
humaan of inhumaan vindt, gebruikt, hetzij aan het begin van een voorbeeld of 
anekdote bij vragen van de interviewer. 

9.7.1 Humaan en inhumaan 
Enkele medewerkers noemen zeer schrijnende inhumane voorbeelden van 
hoe patiënten verwaarloosd en mishandeld werden in het verleden. Het begrip 
inhumaan wordt onder medewerkers in 10 uitspraken gevonden. Deze uitspraken 
slaan allemaal op de oude organisatie c.q. crisisperiode. Patiënten en externen 
hanteren het begrip ‘inhumaan’ zelf niet, maar noemen wel allerlei situaties en 
voorbeelden die inhumaan zijn. De geïnterviewde patiënten hebben dit zelf ook 
gezien of gehoord. Externen hebben geen concrete voorbeelden op dit punt, maar 
noemen wel algemene zaken zoals de beheerscultuur of de sterke beheersmatige 
invloed van het departement (Justitie). Medewerkers en patiënten noemen de 
nieuwe organisatie humaner, respectvoller, opener, vriendelijker, etc. In negatieve 
zin vermelden geïnterviewden dat ze de nieuwe organisatie bureaucratischer, 
groter, onoverzichtelijker en minder gezellig vinden. Hieronder volgt een aantal 
uitspraken over inhumane en humane aspecten van de organisatie. Uit het 
onderstaande wordt duidelijk dat het verleden (crisisperiode) als minder humaan 
dan het heden (nieuwe organisatie) wordt ervaren. 
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M.10. Er was in die tijd ook machogedrag naar de patiënten toe. De 
sociotherapeuten gedroegen zich er ook naar, tenminste dat was mijn 
indruk. Er waren ook personen bij natuurlijk die heel integer en heel 
goed met dit soort dingen omgingen. Deze reageerden zelfs boos als er 
negatief over patiënten werd gesproken. Collega’s vonden hen een watje. 
Vrouwen hadden soms nog sterker de neiging om het machogedrag te 
vertonen dan mannen. Zij scholden de patiënten ook uit, maar het waren 
altijd patiënten van een andere afdeling. Zij deden dit om er bij te horen. 
Ik denk niet dat de medewerkers van de beveiliging dit zo zeer opriepen, 
maar dat er een soort machocultuur in de Mesdag was. Als je er bij wilde 
horen, moest je ook stoere verhalen kunnen vertellen. Je moest de hele 
nacht samen met de medewerkers beveiliging doorbrengen. Je deed 
de ronde samen, er werd samen gegeten. Er werden soms pornofilms 
gekeken en soms sekslijnen gebeld. Dit is niet uniek voor de Mesdag, ik 
weet dat dit op de sociale academie ook gebeurde.

 Ik heb ook meegemaakt dat patiënten geslagen zijn of dat ze iemand 
aan zijn armen op de rug omhoog trokken, dat doet heel erg zeer. Als 
een patiënt iemand van ons sloeg dan namen we gewoon wraak. Ik zag 
een keer een collega de kamer van een patiënt inlopen en hem in elkaar 
slaan. Nu voelen we ons nog eens zo, maar doen het niet meer. We 
worden er nu op aangesproken of spreken elkaar er op aan. Het is nu 
een andere tijd. 

M.1.  Vroeger maakte de beveiliging hier de dienst uit. Een stagiaire had drop 
meegenomen naar de separeer en werd direct ontslagen. Nu wordt er 
met elkaar over gesproken, waarom heb je dit mee, wat voor gevolgen 
heeft dit voor jou en voor die patiënt. Een veel opener cultuur. 

 Heb je een idee hoe dit veranderd is? De artsen hebben hier een 
grote rol in gespeeld. Als er wat aan de hand was, begonnen ze met de 
beveiliging te praten, dit en dit is er volgens mij met die meneer aan de 
hand en als we het zo en zo doen, dan gaan we met zijn drieën die kant 
op. Enkel dat al, gaf ruimte tot discussie, maar ook tot nadenken.

M.8  Ik heb wel gezien hoeveel weerstand ze hebben gehad, de 
beheerscultuur moest veranderen. Vanaf die tijd is er ook veel meer de 
visie, de patiënt staat centraal, dus we moeten meer met hen spreken en 
de behandeling richten op die patiënten.

P.9.  Fysiek ingrijpen: In de periode 1998/1999 wel eens meegemaakt. Ik heb 
zelf wel eens het idee gehad dat het niet altijd nodig was. Als er een 
verstandig iemand tussen was gaan staan en was gaan praten, had het 
ook op die manier opgelost kunnen worden. Voor de rest vind ik dat dit 
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soort ingrijpen heel erg gepaard gaat met machogedrag. Ik heb wel eens 
meegemaakt dat er alarm afgaat. Op dat moment worden automatisch 
alle deuren opengezet, dat de mensen door kunnen lopen en dat ze 
dan vol bravoure aan komen lopen, opspringen en de deur opentrappen 
en dat soort dingen. Afsnauwen van jongens die er niets mee te maken 
hadden. Dit was in die periode normaal handelen, dat had niet zozeer 
te maken met de crisis. Het is nu deels anders geworden. Een aantal is 
toch minder macho gaan doen en denken wat langer na voordat ze iets 
zeggen of doen. Aan de andere kant geeft mijn eerdere voorbeeld van 
de verblijfscontrole aan dat het er nog steeds inzit. Ik weet niet of dat 
in de cultuur zit of dat in de instelling van de mensen zit. Ze zijn minder 
macho door minder haantjesgedrag te vertonen.

P.10.  Er is een groot verschil met vroeger. Het is minder beheersmatig, meer 
menselijker. Nu is er meer interesse en betrokkenheid en aandacht van 
personeel naar ons (patiënten). Het open deurenbeleid is goed. Er zijn 
ook meer en betere activiteiten. 

E.3.  De crisis kwam omdat enthousiaste mensen weggingen, de cultuurdragers. 
Er kwamen mensen voor in de plaats die dat enthousiasme niet hadden 
en de nadruk kwam steeds meer, vanuit het Ministerie, te liggen op 
beheersen. En daar had men niet direct antwoord op. Justitie ging dus 
steeds meer bepalen als het ging over vrijheden. Eind jaren negentig kreeg 
je dus een beheerscultuur die door het ministerie werd opgelegd. Je zou 
kunnen zeggen dat de directie ook tegendruk had kunnen uitoefenen.

E.2  Ik denk dat patiënten in die tijd erg verwaarloosd werden. Er was ook 
geen duidelijke visie op de behandeling. Het analytische model was 
afgedaan en het vier-factorenmodel kon dit niet vervangen. Dit was een 
soort ordening van de problematiek van de patiënten. En de teams waren 
door de uitbreiding erg veranderd, dus van een duidelijk klimaat op de 
afdeling was ook geen sprake, lijkt me zo. Ik zeg dit nu ook achteraf, nu 
ik zelf directeur ben, omdat ik weet hoe belangrijk een goed klimaat op 
de afdelingen is. Het gebouw was grauw en somber. De sfeer was, als ik 
medewerkers en leden van Ondernemingsraad sprak grimmig. Soms zelfs 
dreigend. Men stelde dat er ongelukken gingen gebeuren. Gijzelingen of 
uitbraken als we niet snel met geld en personeel over de brug zouden 
komen in Den Haag. Ook binnen de Ondernemingsraad zat men niet op 
een lijn. Individuen schreven mij en anderen in Den Haag brieven met 
hele persoonlijke zaken en overwegingen over wat er mis was en hoe 
het anders moest. Tja, dit was in bestuurlijke en organisatorische zin een 
echte zware crisis. De cultuur was vanuit mijn perspectief gezien chaos.
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Als de interviewer het thema humaniteit of een bepaalde humane waarde 
aansnijdt komen we dit op twee manieren tegen in de teksten van de 
geïnterviewden. Er worden uitspraken gedaan over de (omgangs)cultuur of er 
worden concrete situaties genoemd. In beide situaties wordt direct of indirect 
verwezen naar onderliggende waardenstelsels en hun invloed. 

Alexander (78)
“Ik denk eerlijk gezegd dat het makkelijker is om te praten over ‘de cultuur’ of 
concrete situaties dan om dit uit te drukken in bepaalde waarden. Het lijkt me niet 
gemakkelijk om aan te geven of het respect bijvoorbeeld is toegenomen en of de 
vernederende situaties zijn afgenomen. Dat moet je eigenlijk achteraf bepalen, als 
je meerdere voorbeelden over veranderingen hebt gehoord. Was het ook niet zo dat 
het waardenstelsel zelf relatief veel neutralen scoorde in de enquête? Mogelijk om 
diezelfde reden?” 
Ik moet even nadenken. Alexander zegt nu wel heel veel tegelijk. “Ik denk het 
ook en daar ben ik eigenlijk ook wel blij mee. Het zou heel lastig worden als we 
blijven hangen in het debat over de waarden zelf en niet de verbinding naar de 
cultuur en de concrete situaties kunnen maken. Daar is het immers allemaal om 
te doen geweest. In de enquête was er ook een voorzichtig positieve waardering 
op het waardenstelsel zelf, met relatief veel neutralen. In de voorbeelden zoals 
de veranderingen in het gebouw, maar ook ten aanzien van de omgangscultuur 
en zaken als reflectie kwam de positieve waardering het sterkst tot uitdrukking.” 
Alexander knikt. De Pizzeria wordt drukker, als vanzelf gaan we wat zachter praten. 
Anderen kunnen daardoor niet meeluisteren. “Het eten smaakt hier uitstekend”, zegt 
Alexander. 

9.7.2 Medewerkers: Humaniteit
Wat in algemene zin opviel bij de gesprekken met medewerkers was dat de 
begrippen humaan en inhumaan op de tijdsbalk werden gebruikt. Ze duidden niet 
alleen een moment of situatie aan, maar werden ook veelvuldig gehanteerd om de 
oude en de nieuwe organisatie te vergelijken. Het begrip humaan werd door het 
personeel 10 maal positief, 1 maal neutraal en 5 maal negatief gebruikt. 

Drie voorbeelden:
M.7.  Heb jij wel eens een situatie meegemaakt, die jij inhumaan vond? Ik heb 

(vroeger) een situatie meegemaakt dat een patiënt werd gesepareerd, 
dat ging in die tijd nog met een grote overmacht. De patiënt was in de 
separeer en gaf een personeelslid een klap en dook toen de separeer 
in. De deur werd toen dichtgedaan. In die tijd was er een coördinator 
beveiliging die de separeer in wilde om de patiënt een klap te geven. 
Dat soort inhumane situaties kwam in die tijd voor. Hierbij hebben we 
het over 6 jaar geleden, dus rondom de crisisperiode. Ik weet dat we 
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dat later nog een keer gehad hebben met een andere patiënt. Hij was 
heel gericht in staat om personeel te raken. Wat later naar boven kwam 
was dat die man een aantal klappen heeft opgelopen en dat zijn klappen 
geweest, die niets te maken hadden met het onder controle brengen van 
de patiënt. De klappen hadden puur te maken met afreageren. Het meest 
kwalijke hier aan vind ik dat meteen na die tijd geprobeerd is om er 
achter te komen wat daar gebeurd is en dat men de gelederen sluit en 
dat je er niets over hoort.

M.9. Wat ik zelf heel humaan vind is de manier waarop patiënten nu worden 
gesepareerd over het algemeen. Dat er niet wordt gezegd tegen een 
patiënt dat hij in de separeer zit en niets meer mag, maar heel erg 
gekeken wordt naar wat er aan de hand is met deze patiënt en wat 
speelt er. En dat het ook zo kan zijn dat hij rustig eten van de afdeling 
kan krijgen, in plaats van eten uit de keuken, omdat hij niets extra’s 
mag. Er wordt dus heel erg per individu gekeken en dat vind ik heel erg 
humaan. En als je dat vergelijkt met vroeger, hoe was dat? Toen verschool 
men zich achter de regels en mocht je van de beveiliging ook niets 
anders dan de patiënt geven waar hij recht op had, maar verder ook niet. 
Indien er een patiënt op de afdeling jarig was en trakteerde, dan hoefde 
je het niet in je hoofd te halen om een gebakje naar de separeer te 
brengen. Want de patiënt die was gesepareerd moest gestraft worden.

M.10. Een patiënt zat onnodig lang in de separeer. Werd vastgebonden op het 
bed. Dat vond ik toch wel heel erg indrukwekkend. Dit was de periode 
van een patiënt, die zichzelf van het leven wilde beroven. Hij wilde zelfs 
zijn polsen doorbijten. Hij is toen wekenlang vastgebonden op bed. 
Mogelijk hadden we toen geen andere keus. Ik heb ook andere situaties 
meegemaakt, waar bij een calamiteit te veel mensen te nadrukkelijk een 
patiënt hebben beschadigd. Een patiënt werd dan in elkaar geslagen. Ik 
vind in algemene zin dat het inhumaan is om iemand op te sluiten. Los 
van wat hij heeft gedaan, iemand opsluiten en ’s nachts de deur op slot 
doen en weggaan, is inhumaan. Ik zie echter geen andere mogelijkheid 
om dat op een andere manier te doen. Je krijgt een anarchie als mensen 
zich helemaal niet meer aan regels hoeven te houden.

9.7.3 Patiënten: Humaniteit
Wat bij de patiënten opviel was dat zij de begrippen humaan en inhumaan eveneens 
sterk relateerden aan concrete situaties. Hierbij ging het niet alleen om zaken als 
integriteit of respect maar ook over primaire levensbehoeften en persoonlijke 
vrijheid. Bij de patiënten hebben we het begrip humaan 10 maal positief, niet neutraal 
en 4 maal negatief gevonden. Deze negatieve waardering voor situaties uit het 



234

heden houdt onder andere verband met het stringentere verlofbeleid (2 maal) en de 
intensivering van de drugscontroles (2 maal) in de afgelopen periode (zomer 2005).

Twee voorbeelden:
P.2.  De toepassing van kunst en kleur is een opvrolijking van een grijs en 

somber gebouw. Het open deurenbeleid is niet alleen humaner voor de 
patiënten maar ook positief voor beveiliging, die hoeven niet meer alle 
deuren te openen. Zij hebben er nu dus minder werk van. De positieve 
verandering voor patiënten is dus ook in het voordeel van het personeel.

P.9.  Kliniekbrede controle heb ik niet zo’n probleem mee. Alleen hoe een 
aantal mensen van de biad de fouillering uitvoeren, werkt volgens mij 
alleen maar escalerend. Ik vind de manier waarop je benaderd wordt, 
hiermee bedoel ik onbeschoft, niet humaan. Je wordt meteen als een 
grote crimineel behandeld terwijl ze op dat moment nog aan het zoeken 
zijn. En op het moment dat je daar wat van zegt wordt het heel slecht 
geaccepteerd. Ze waren op zoek naar een groot leermes, maar toen 
zaten ze mijn shag te onderzoeken. Ik heb toen gezegd dat het daar niet 
in kan zitten omdat het mes daar te groot voor is. Ik werd toen meteen 
afgeblaft met de opmerking dat het zijn werk was. Ik had liever gehad dat 
hij gezegd had dat ze ook naar andere dingen op zoek waren.

9.7.4 Externen: Humaniteit
Het begrip humaan komt tweemaal specifiek voor in de gesprekken en wordt in 
positieve zin genoemd. Hieronder een citaat van een extern persoon waarin het 
begrip humaan voorkomt. 

E.4.  Als je de periode crisis van toen vergelijkt met nu… Wat is het verschil? 
Dat verschil is er een van dag en nacht. Je kunt ook vragen: zijn er 
nog overeenkomsten? Er is echt veel veranderd. De mensen in het 
gebouw zijn vriendelijk en groeten elkaar tegenwoordig. In de media 
verschijnen positieve berichten. En de mensen die bij jullie werken 
en soms ook part time bij ons werken zijn vaak erg positief over de 
veranderingen. De Dr. S. van Mesdagkliniek is door kunst en kleuren 
mooi geworden. Gelukkig is dat grauwe helemaal weg. Het feit dat je 
als directie midden in het gebouw een kantoor hebt is al zo anders. De 
andere directeuren zaten in het voorgebouw en kwamen niet zo vaak in 
de Dr. S. van Mesdagkliniek. Het feit dat we hier zo open kunnen praten 
over het verleden is al anders. Binnen Justitie stel je je niet zo makkelijk 
kwetsbaar op. Wat moet ik nog meer zeggen. Het is gewoon niet meer 
te vergelijken. De mensen bij de voordeur, de portiers, is dat sinds 
kort of langer… die hebben een bloemetje op het bordes en er is een 
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zithoek ingericht. Daar… bij de voordeur merk je al dat het anders is. Jij 
noemt dat humaan. Nou, dat mag je best zo noemen, ja. In het strafrecht 
en met name in de tenuitvoerlegging kennen we die term ook. De 
organisatie is veel warmer, menselijker, humaner, geworden. Het is wel 
erg afhankelijk van jou als persoon denk ik soms. Ik hoop dat je dit nog 
lang zo volhoudt, want… man, wat kan het mis gaan in zo’n tent.

De externen hebben zo ieder hun eigen invalshoek van waaruit ze de organisatie 
bekijken. Per geïnterviewde functionaris geef ik hieronder een citaat van een 
kernachtige algemene opmerking over de organisatie weer: 

E.1. Jurist: 
 “Het is allemaal duidelijker geworden, er ligt meer vast.”
E.2. Reclasseringswerken:
 “De organisatie is opener, er is meer bespreekbaar”.
E.3 Vrijwilliger (bezoekersgroep):
 “De hele sfeer en uitstraling van het gebouw is veranderd.”
E.4. Justitie ambtenaar:
 “Het beeld naar buiten is weer goed.” 
E.5. Journalist:
 “De relatie met de pers is beter en er is vaak goed nieuws te vertellen.”

9.7.5 Humane waarden en concrete situaties
In de open interviews zijn er verschillende ‘verhalen’ verteld. Het gaat om allerlei 
belevenissen, waarbij gebeurtenissen, gevoelens en gedachten de vrije loop kregen. 
Deze verhalen spreken vaak boekdelen. 

Alexander (79)
“Als je nu 10 patiënten spreekt, krijg je natuurlijk ook 10 verschillende verhalen. En 
hoe zat het met hun beperkingen, hun….eh stoornis. Merkte je daar ook iets van?” 

“Ik denk dat Erwin, de junior onderzoeker, iets meer patiënten heeft gesproken dan 
ik, maar wat ons beiden als interviewers opviel was het volgende: de verschillen 
tussen de patiënten waren soms erg groot. Eentje was bijna overal negatief over. 
Hij had alles in de behandeling zelf gedaan. Hij had de organisatie of beter gezegd 
de behandeling niet nodig, daar kwam het op neer. Dit was een man met sterk 
narcistische trekken. Een andere patiënt formuleerde alles zeer zorgvuldig, hij 
rationaliseerde bijna alles. Deze man is hoogbegaafd en autistisch. Het was ook een 
heel bijzonder gesprek. Van iedere groep patiënten, persoonlijkheidsstoornissen en 
psychotische patiënten, hebben we ongeveer evenveel geïnterviewd, daar hebben 
we bewust op gelet. Ik denk dat we tot op zekere hoogte dus ook iets van de 
beperkingen en stoornissen van de patiënten hebben meegekregen. Op zich vind ik 
dat geen enkel probleem. Ik denk dat mensen met een stoornis of beperking juist de 
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ruimte moeten hebben om hun kwaliteit van leven zelf te definiëren. Ik denk dat we 
daar nog veel van kunnen leren. Over reflectie gesproken…..” 
Alexander verkleurt. Hij voelt zich mogelijk even politiek of sociaal incorrect. Hij kijkt 
naar het tafelkleed. “Je hebt gelijk”, zegt hij op een rustige toon zonder me aan te kijken.

Verschillende patiënten hebben verschillende meningen over dezelfde situatie. 
Drie van de tien patiënten vinden het bijvoorbeeld maar gezeur dat andere 
patiënten verbeteringen wilden in de bejegening en bij het fysieke contact. Zij 
voelden zich zelden of nooit kwetsbaar of vernederd. Zaken als schaamte en 
vernedering in relatie tot ‘het naakte bestaan’ in een TBS-Kliniek, zoals bij de 
urinecontroles en het fouilleren, herkenden ze wel, maar voor henzelf hoefde dit 
thema geen enkel probleem te zijn. Andere patiënten gaven juist aan dat er zaken 
sterk veranderd waren, onder andere de invoering van de badjas om je naakte 
lichaam te bedekken. Medewerkers geven aan dat in de fysieke omgang, en dan 
met name het respectvoller omgaan met de patiënt (rekening houden met hen), 
er duidelijk sprake is van een verandering. Tegelijk geven patiënten, medewerkers 
en externen aan dat beheersing een onderdeel blijft van de organisatie. Niemand 
heeft zich tegen het humaniseringsproces zelf uitgesproken. Wel zijn er kritische 
kanttekeningen gemaakt. Sommigen geven aan dat de organisatie hierin niet moet 
doorschieten of te snel moeten willen veranderen omdat ze daarmee risico’s lopen.

Enkele voorbeelden van medewerkers:
M.7.  Humaan is goed, maar je moet er niet in doorschieten. Zoals, op het 

moment dat de veiligheid in het geding komt, dat je denkt, die patiënt 
moet een time-out hebben, dan moet je die keuze kunnen maken. En 
als de hoofdbehandelaar gaat twijfelen of je wel de juiste beslissing 
hebt genomen of omdat ze vinden dat het personeel zich snel onzeker 
voelt en dan bla bla bla (krijg je een heel debat). De patiënt wordt eerst 
gesepareerd. Dat is volgens mij het eerste, daarna ga je kijken, hoe nu 
verder. En daarna kun je altijd kijken, waarom wordt de patiënt eigenlijk 
gesepareerd? Soms schieten ze hierin door, dat de patiënt volledig 
voorop komt te staan. Terwijl ik denk: onze prioriteit is beveiliging en van 
daaruit moeten we ons werk kunnen doen.

M.3.  Separeren: Als je naar de cijfers kijkt, dan zie je een enorme afname van 
fysiek ingrijpen tijdens separaties, separaties nemen trouwens ook af. 
Maar met name het fysiek ingrijpen tijdens separaties is een blijvende 
tendens die afneemt. Dit betekent dat we veel meer gericht zijn vanuit 
de leiding tot onderhandelen, wellicht beperkt onderhandelen. We 
voelen ons ook beter toegerust om dit waar te maken. Voorheen was 
het zo, dat als de afdeling aangaf dat iemand gesepareerd moest worden, 
dan was het station van praten al gepasseerd. Dat betekent dat we naar 
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binnen vlogen en iemand eruit haalden. Hij heeft nog even de tijd om te 
bedenken of hij meeloopt of niet. Als hij niet meeliep dan zorgden we 
ervoor dat hij eruit werd gehaald. Dat is nu verbeterd.

M.4.  Ik denk wel dat er humaner wordt omgegaan met patiënten. Als vroeger 
de pieper werd ingedrukt, dan werd er altijd gesepareerd. Tegenwoordig 
is dat niet meer zo. Een voorbeeld ervan is dat iemand die nu op 
vijfmans-benadering zit in de separeer, vroeger klepbediening zou hebben 
gehad. Hij kan nu zelfs met vijfmans-benadering, bezoek kan ontvangen in 
de separeer. Een grotere verandering heb je niet. Mits het kan natuurlijk, 
want er wordt natuurlijk wel een heel plan op losgelaten. Want het zijn 
natuurlijk hele grote stappen. Een ander voorbeeld is dat als vroeger 
iemand op een viermans-benadering zat eerst terug moest naar een 
driemans-benadering dan een twee dan één man en dan pas terug kon 
naar de afdeling. Tegenwoordig kan hij op vijf- of viermans-benadering 
zitten en twee uur later al weer op de afdeling zitten. Dat zijn hele 
grote veranderingen. Daar moet je je wel op instellen. Dat duurt een 
poosje voordat men daaraan gewend is. En dan heb ik het vooral over 
medewerkers die daar aan moeten wennen.

M.10. Fysiek ingrijpen: Ik heb dat meerdere malen meegemaakt. In ieder geval…
ik zal een patiënt noemen, …, dat was een heel angstige patiënt. Deze 
patiënt heeft op Noord 4, een VIC-afdeling gezeten. Hij functioneerde niet 
normaal, hij werd heel vaak naar de separeer gebracht. Dit omdat hij hele 
vervelende dingen zei en deed. Hij spuugde naar mensen en sloeg mensen. 
Hij is wel eens op een heel vervelende manier gesepareerd en gevisiteerd. 
Dat ging niet zachtzinnig. Hij werd bijvoorbeeld door het luik gesommeerd 
om op het bed te gaan liggen met zijn armen op zijn rug. Hij deed dit en 
vervolgens werd hij met zijn armen op zijn rug omhoog getrokken. Dit is 
heel pijnlijk en het koste de Biad heel veel energie. We waren echter zo 
bang voor deze patiënt dat we hem met zijn gezicht naar beneden plat op 
de grond lieten liggen. Dat was voor ons de enige manier om hem veilig te 
kunnen benaderen. Maar je had het ook anders kunnen aanpakken.

Enkele voorbeelden van patiënten en een externe:
P.1.  Was er dan sprake van een beheerscultuur? Ja, dat bedoel ik met 

‘bovenop’ mensen gaan zitten. Dat betekent dat ze zonder onderscheid 
des persoons een paar jaar op iemand gaan zitten, omdat we dat nou 
eenmaal bij iedereen doen. Eigenlijk met de ogen dicht boven op iemand 
zitten. Eigenlijk niet eens controleren, maar gewoon boven op iemand 
zitten. Er wordt over die periode wel gezegd dat patiënten de bejegening 
als vernederend ervoeren. Ja, dat is iets wat die geest ademt. 



238

P.1.  UC’s, fouillering, visiteren, kamercontrole’s. Hoe kijk jij daarnaar?. Ik vind 
dat een volstrekt non-item. Jij hebt ook UC’s gehad? Iedereen heeft 
binnen Justitie heeft wel eens een UC meegemaakt. Ik vond het vroeger 
geen item en vindt het meestal mierenneukerij als mensen daar over 
gaan zeuren. Heb je gemerkt dat patiënten daar discussies over aangaan? 
Ja, dan denk ik altijd wat een onzinnige prietpraat. Waarom vind je dat 
onzinnig? Omdat er iets van projectie plaats vindt. Ze vinden in het 
algemeen dat er met ze gesold wordt, en kunnen hun ei niet kwijt en 
als ze dan een keer ergens op gecontroleerd worden, wordt het daar 
op toegespitst. Herken je het als thema en dat sommige patiënten daar 
soms wel een probleem van maakten? Ja, net wat ik zeg, er werd over 
gezeurd.

P.9.  Het thema naakt heb ik wel meegemaakt, met bijv. urinecontroles en 
visiteren. Dat moet wel heel zorgvuldig gebeuren. 

P.10.  Er is een duidelijk verschil. Nu is er meer interesse, betrokkenheid en 
aandacht van personeel. Door de open deuren is er meer contact dat is 
goed. Er zijn ook meer en betere activiteiten.

E.3.  De regels rond urinecontroles staan nu vast, het is nu geen willekeur meer.

9.7.6 Humaan als richtinggevend begrip
Wat in bovenstaande uitspraken opvalt is dat er steeds een waardeoordeel 
gegeven wordt over een bepaalde vrij concrete situatie. Telkens worden de 
begrippen humaan en ook wel inhumaan als normatief en richtinggevend gebruikt. 
De humane omgang wordt niet alleen in concrete situaties gebruikt maar 
ook als vorm van individuele en gedeelde overtuiging. Sommige medewerkers 
beschouwen de humanere manier van werken als een belangrijke richtinggevende 
gedachte. Ze dragen dit dan ook bewust naar buiten toe uit. Hieronder volgen 
enkele uitspraken van medewerkers waarbij het begrip ‘humaan’ een rol speelt bij 
de individuele, gedeelde overtuigingen en waar de nieuwe visie en werkwijze ook 
extern wordt gewaardeerd.

Humaan: Een persoonlijke overtuiging
M.5.  Humaan?: Ik vraag altijd van mensen dat ze mensen moeten benaderen 

op de manier waarop ze zelf benaderd zouden willen worden als zij hier 
zouden zitten. En ik denk dat dit humane aspect een uitgangspunt moet 
zijn van als je hier werkt.
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Humaan: een gedeelde overtuiging 
M.10. Wat sterk veranderd is, is dat een patiënt in zijn waarde wordt gelaten. 

Ongeacht wat voor herkomst hij heeft. Een patiënt wordt niet meer op 
een verkeerde manier bejegend. Er wordt respectvol mee omgegaan; 
we hebben respect voor je herkomst. We zijn hierin veel humaner 
geworden. In het verleden was dat zeker niet zo. Het was heel normaal 
dat een patiënt zich gedroeg zoals wij wilden dat hij zich gedroeg.

Humaan: visie delen met de buitenwereld
M.1.  Vind je dat de cultuur anders is geworden sinds de reorganisatie? 

Veel humaner. Ik ben ook blij dat we dat ook naar buiten kunnen 
uitdragen. We krijgen al regelmatig vanuit de GGZ een verzoek voor 
ondersteuning van onze kant. Wij vangen een patiënt van hen op of 
personeel van ons verleent daar ondersteuning. Dat zegt iets over de 
verandercultuur binnen een beveiligingsgroep. Behandeling op maat en 
ondersteuning bieden waar dat nodig is. Jullie expertise wordt nu dus 
ook buiten de Kliniek gevraagd. We zouden nog wel veel meer willen, 
maar kunnen nog lang niet alles doen. We hebben na lang proberen 
voor elkaar gekregen dat wij ook vervoer van patiënten kunnen doen. 
Wij kennen die patiënten beter en wij weten beter wat er speelt op 
afdelingen. Wij moeten ons ook aan regels houden maar er is wel meer 
ruimte voor overleg. De patiënten vinden het over het algemeen beter 
om met ons vervoer te gaan dan met DV&O (justitieel vervoer).

Het begrip humaan komt dus op verschillende manieren in de teksten terug. 
Het wordt verbonden aan concrete situaties en aan de veranderingen in de 
organisatiecultuur. Tevens is het een regulerende gedachte geworden die zowel 
in- als extern herkend wordt. 

9.8 Negatieve uitspraken over de nieuwe organisatie
In de vorige sectie hebben we voornamelijk gekeken naar de positieve uitspraken 
over de nieuwe organisatie. Deze uitspraken hebben we eerst onderzocht aan de 
hand van het thema ‘verandering’ en vervolgens een aantal thema’s zelf. Hoewel 
er veel positieve uitspraken over de nieuwe organisatie gevonden worden, is niet 
iedereen positief over de veranderingen. De negatieve uitspraken hebben echter 
wel een zeer lage frequentie op bepaalde thema’s, zoals we hier boven hebben 
kunnen zien. In deze sectie komen verschillende kritiekpunten en de verschillende 
activiteiten op het gebied van ‘reflectie’ aan de orde, allereerst een overzicht van 
de negatieve uitspraken over de nieuwe organisatie en een korte toelichting.
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9.8.1 Allerlei kritiekpunten op de nieuwe organisatie
Het overgrote deel van de geïnterviewden is positief over de veranderingen in de 
organisatie. Het waardenstelsel zelf is in beperkte mate in de interviews aan bod 
gekomen. Er zijn geen enkele negatieve opmerking over het humaniseringsproces 
of het waardenstelsel van respect bevorderen en vernedering bestrijden gevonden.

Er zijn echter wel degelijk kritische geluiden over de nieuwe organisatie. In de 
oude organisatie was volgens sommigen niet alles kommer en kwel, en de nieuwe 
organisatie is volgens sommigen ook geen walhalla. Opvallend is dat zowel enkele 
patiënten als de medewerkers het hebben over de ‘gezelligheid’ in de oude 
organisatie. De kleinschaligheid, het informele en het feit dat iedereen elkaar kent 
wordt door een aantal medewerkers en patiënten als een duidelijk gemis in de 
nieuwe organisatie genoemd. 

De patiënten en de nieuwe organisatie
Hoewel de patiënten overwegend positief waren over de organisatie waren er 
ook zeer kritische geluiden te horen. Hieronder volgt een overzicht van negatieve 
uitspraken van patiënten op de nieuwe organisatie. De uitspraken zijn zeer divers. 
Sommige verbinden de veranderingen in de organisatie aan heel concrete zaken 
zoals recreatie of de kwaliteit van het eten, andere uitspraken verwijzen meer 
naar de omgangscultuur tussen medewerkers en patiënten. 

P.4.  Vroeger was er meer gezelligheid in de kantine. Er was een flipperkast, 
tafelvoetbal en een pingpong tafel.

P.6.  Het eten is slechter geworden.

P.7.  Veranderingen in de organisatie? Ik vind dat het allemaal niet serieus 
wordt genomen. Door patiënten sowieso niet, want er wordt toch niks 
met onze ideeën gedaan. Je moet eerst proberen serieus te worden 
genomen door de patiënt. Hoe kan je respect verwachten van de 
patiënten als je telkens laat zien dat je zelf bepaalde problemen in de 
organisatie niet kunt oplossen.

P.10  Ik vind de houding van de medewerkers beveiliging niet goed. Het stuit 
me tegen de borst. De manier waarop ze lopen, de blik en hun houding.

De medewerkers en de nieuwe organisatie
De uitspraken van de medewerkers bevatten kritiek of zorgen over de nieuwe 
organisatie. Hierbij wordt ook een vergelijking gemaakt met de ‘oude organisatie’, 
die in bepaalde opzichten beter zou zijn. Evenals bij de patiënten komt hier het 
thema gezelligheid (dorpse sfeer) ook weer naar voren. 
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De dorpse sfeer is weg
M.4.  Het was vroeger allemaal strak georganiseerd, ook in de organisatie zelf. 

Daar tegenover stond dat de organisatie veel kleiner was, waardoor het 
wij-gevoel veel groter was. Iedereen kende iedereen. Er waren ook van 
die momenten dat veel mensen elkaar ook wel even troffen. Dat dorpse 
naar nu is een hele verandering en daar heeft deze organisatie het heel 
erg moeilijk mee gehad. Met die groei. Ik kan mij nog herinneren dat 
we in één jaar 104 man personeel hebben aangenomen. Er is volgens 
mij geen organisatie in het land, ook geen commerciële, die dat voor 
elkaar krijgt. En daar hebben we ook een tol voor betaald naar mijn idee. 
En toen is ook een heleboel van de gevestigde waarden, verdwenen. 
Waarden die nergens op papier stonden maar waarden die in de cultuur 
gebakken waren.

Nu minder menselijk 
P.2.  Voor de crisis was het menselijke, informele aspect meer aanwezig. Nu 

is de relatie met de patiënten erg klinisch. Het moet nu ook allemaal 
sneller en er is veel jong personeel zonder levenservaring aangenomen.

Het overzicht is kwijt
M.5.  Aan de andere kant ben je als beveiligingsman nu het overzicht kwijt. 

Vroeger kon men bellen waar een patiënt zat en konden de jongens op 
de centrale post precies vertellen waar diegene zat. Het voordeel is dat 
het nu iets vriendelijker is geworden. Het is een weegschaal, je weegt 
dingen tegen elkaar af. Zo lang er niks gebeurd heeft degene die zegt 
dat het kan, gelijk. En tot nu toe heeft die gelijk. Je bent er niet helemaal 
zeker van of het nu wel veilig genoeg is? Ik zeg niet dat het onveilig is, 
absoluut niet. Ik denk niet dat dat zo is. Maar qua overzicht waar mensen 
zich bevinden denk ik dat het nu wel veel minder is.

Het is bureaucratischer geworden
M.6.  Is er iets veranderd? Ik vind van wel, in die elf jaar (dat ik hier werk), 

het contact met de patiënt, waarvan ik denk dat het wezenlijk is. 
Gedragsverandering kan alleen komen uit contact met mensen en daar is 
steeds minder ruimte voor. Dat vind ik een groot nadeel de laatste tijd. 
Op papier is het beter, maar of de patiënt nou zoveel beter wordt van 
alle plannen, die wij tot op de komma hebben uitgewerkt, weet ik niet. 
Wat bedoel je met minder contact? De druk om de papiermassa op orde 
te krijgen, is te groot geworden bij een ieder, van hoog tot laag. Ik heb wel 
diensten gehad dat ik dacht: over een half uur gaan we alweer insluiten 
en ik moet mijn mentorschap ook nog even invulling geven. Want ik 
was zo druk met van alles. Plannen uitschrijven, trajecten uitschrijven, 
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overdrachten, vergaderingen. Ik vind het wel een vergaderfabriek 
geworden. Een papierverslindend instituut noem ik het ook wel eens.

M.9.  Het is wel transparanter geworden. De kanttekening daarbij is echter 
dat ik zelf het idee heb dat mensen een aantal andere zaken vergeten 
is. Bijvoorbeeld: hoe maak ik contact met de patiënt, hoe vertel ik hem 
slecht nieuws of hoe benader ik hem. Dit had men het vroeger nog in de 
hand. De organisatie is dus ook bureaucratischer geworden.

De algemene regels moeten blijven
M.9.  Als je terugkijkt naar de crisisperiode, dan wordt gezegd dat er sprake 

was van een beheerscultuur, herken je dat? Voor een deel wel, vooral 
gekoppeld aan de nieuwbouw. Men probeerde dingen op te lossen en te 
beheersen door algemene maatregelen te treffen en dat werkt natuurlijk 
niet. De Dr. S. van Mesdagkliniek doet dit overigens al heel lang, in plaats 
van het lastige maar veel effectievere kijken naar wat er aan de hand 
is. We hebben de hele affaire gehad waarbij er met broodjes een mes 
mee naar binnen werd gesmokkeld. Toen werd gezegd dat er totaal 
geen eten meer mee naar binnen mocht. Op dat moment zie je dat er 
her en der weer uitzonderingen worden gemaakt. We proberen het te 
beheersen door een algemene maatregel, uiteindelijk heeft dat helemaal 
geen functie want iedereen heeft weer een uitzondering op de regel en 
eigenlijk leren we er niets van.

De externen en de nieuwe organisatie
De meeste externen zijn, zoals we hebben gezien, redelijk positief over de 
veranderingen in de organisatie. Toch zijn er ook kritiekpunten en zorgen. Met 
name de reclasseringswerker (E.1) heeft een kritische blik. Deze externe heeft 
geregeld contact met de organisatie en ervaart hoe het beleid invloed heeft gehad 
op de medewerkers. Hij wijst ons op de veranderingen in de functies die voor de 
netwerken van patiënten slecht hebben uitgepakt en op het feit dat de positieve 
en negatieve ervaringen erg afhankelijk zijn van de persoon zelf, en niet zozeer 
werden bepaald door een humane visie of cultuurverandering in algemene zin. 

Met verandering van functie ook contact verloren
E.1.  Zoals het vroeger was, maar ook zoals ik het tot voor kort ook gezien 

heb. Bijvoorbeeld door het wegknikkeren van het Maatschappelijk werk 
op de uitstroom (afdeling) en door er forensisch case managers van te 
maken. Dat vond ik een achteruitgang. Dat heb ik ook nooit begrepen 
van jullie. Op de rehabilitatie afdeling zaten veel allochtone patiënten, 
vaak met bloeiende familieverbanden en allerlei multi-culturele aspecten 
werden gigantisch verwaarloosd. Die dachten ‘o je ik wil de moeder zijn 
voor iemand.’ Dan ben je slecht af.
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Het is afhankelijk van het personeel
E.1.  Zoals we nu de behandeling vorm geven? Daarin heb ik dit soort 

bewegingen ook wel gezien. Met name op de uitstroom. Ik denk dat ik 
het maar gewoon moet zeggen. Nadat de behandelaar van de uitstroom 
weg ging, en er een andere werd neergezet was ik er niet erg gelukkig 
mee. Het was erg aan de persoon gebonden hoe het hier liep. En het 
heeft tot ongeveer een jaar geleden gespeeld dat ik vond dat het weer 
erg ver was weggezakt. Het was weer gesloten geworden. Ik bepaal 
wel wat het beleid is ! Zo, op die toon ging dat. Ik heb ook gezien hoe 
ongelukkig de medewerkers op die afdeling daarmee waren. En daar zag 
ik ook weer angst terug komen. Dingen niet meer durven te zeggen. 
Het was toen ook zo geregeld dat de behandelaar ook belast was met 
functioneringsgesprekken van het eigen personeel. Dan had je toch weer 
die oude afrekencultuur terug. 

9.8.2 Reflectie: Opleiding, onderzoek en kunst
De meeste uitspraken van geïnterviewden over de rol van reflectieve activiteiten 
in de nieuwe organisatie zijn positief. Een aantal, in het bijzonder onder de 
patiënten, is hier niet altijd positief over. Hieronder staan we stil bij drie 
reflectieve activiteiten, te weten: opleiding, onderzoek en kunst. 

Opleiding
Patiënten hebben op verschillende manieren kritiek op de scholingsactiviteiten 
van de medewerkers. Een patiënt stelt dat het allemaal veel tijd en geld kost. Een 
aantal patiënten is van mening dat het gedrag van medewerkers er niet door 
verandert. Één patiënt wijst hier met name op het (nog steeds voorkomende) 
beheersmatige gedrag van de medewerkers beveiliging. 

P.2.  Ik merk niks van de opleidingen die de BIAD (medewerkers beveiliging) 
gehad heeft.

Onderzoek
De meeste patiënten geven aan dat ze niet of slechts gedeeltelijk op de hoogte 
zijn van de verschillende vormen van onderzoek in de Dr. S. van Mesdagkliniek. 
Het onderzoek dat op afdelingen wordt uitgevoerd, waaronder het werken met 
signaleringsplannen is bij de meeste patiënten wel bekend. Een patiënt geeft aan 
dat dit soort onderzoek zinvol is. Een andere patiënt geeft aan dat hij hier wel 
aan moet meewerken, maar er zelf niet zoveel heil in ziet. Patiënten geven aan dat 
onderzoek niet altijd goed verloopt en dat zij zelf en ook de medewerkers niet 
goed weten wat ze dan moeten doen. 
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P.9.  Onderzoek: ik vind dat vaak teveel van het goede. Op zich zijn al die 
ideeën prima, met de signaleringsplannen en het terugval-preventieplan. 
Maar ik was begonnen met een stamkaart en toen kwam de ene 
verandering na de andere. Op het moment dat ik met het ene klaar was 
kwam er weer een andere onderzoeker die iets wilde. Op een gegeven 
moment werd dat op de afdeling een rotzootje, omdat ze niet meer 
wisten waar ze zich aan moesten houden. Er werden teveel systemen 
uitgeprobeerd.

Kunst
De meeste patiënten zijn, zoals we gezien hebben, positief over de kunstprojecten 
en de veranderingen in het gebouw (zie: Bijlagen 5a en b). Een enkele patiënt heeft 
moeite met het begrip ‘ziekenhuis’. De bajes, dat was duidelijk en bajesklant deed 
hem meer recht dan hem te bestempelen als patiënt. 

P.6.  Belachelijk dat de muren geschilderd zijn. Het lijkt nu meer op een 
psychiatrische instelling, een ziekenhuis. Bakstenen hadden iets huiselijks.

Enkelen geven daarbij ook aan dat we het gebouw wel kunnen verfraaien, maar 
dat de TBS-maatregel zelf veel zwaarder weegt dan alle ‘leuke’ veranderingen van 
de afgelopen tijd. Sommigen maken daarbij opmerkingen over de kosten, anderen 
geven aan wat zij belangrijker vinden dan kunst. 

P.7.  De muurschilderingen en de geverfde bankjes? Dat doet mij allemaal niks, 
dat geld kan je beter aan andere dingen besteden. Ik heb ook niet het 
idee dat de sfeer onder patiënten er door veranderd is. Patiënten die de 
Dr. S. van Mesdagkliniek als een bajes zien, denken aan de functionaliteit. 
Je kunt beter als je het leefbaarder wil maken, een bezoekregeling 
instellen die meer mogelijkheden biedt. Dat vinden patiënten humaner. 
Alles wat met materiaal heeft te maken, dat maakt de meeste patiënten 
niet echt uit. Als er meer aandacht aan henzelf wordt besteed, dan heb je 
al iets heel anders. Dat is wat de meeste patiënten nodig hebben.

Hoewel er weinig negatieve reacties op de nieuwe organisatie waren en deze 
vanwege hun lage frequentie niet gecorreleerd konden worden, zijn ze toch 
waardevol. Bij een open interview telt niet alleen de frequentie, maar ook de manier
waarop zaken naar voren gebracht worden. De geïnterviewden lieten hun zorg 
of irritatie in de gesprekken doorschemeren. Om die reden hebben vooral deze 
uitspraken, waar emotie en soms verontwaardiging achter zit hierboven opgenomen.
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Alexander (80)
“Toch is het goed om deze kant ook te belichten. Het zou niet goed zijn als je alleen 
de meer positieve geluiden laat horen. Maar leg eens uit, hoe ben je hier zelf als 
directeur mee omgegaan? Je zult tijdens de veranderingen ook hebben gezien dat 
zaken niet liepen zoals je wilde.” 

“Inderdaad, je probeert al werkende problemen zoveel mogelijk op te lossen, maar 
het blijft een ingewikkeld dilemma. Het lukt namelijk lang niet altijd. 
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat er bij de veranderingen ook zaken verloren 
zijn gegaan. Zaken die we niet hebben kunnen oplossen. Sommige veranderingen 
hebben zelfs het tegenovergestelde bereikt van wat de nieuwe directie voor ogen 
had. Dit is een dilemma dat veel voorkomt bij veranderingen in organisatie. Het 
zijn de onbedoelde negatieve effecten die het gevolg zijn van de veranderingen. De 
frustratie, met als gevolg het zogenaamde ‘oude zeer’ van medewerkers, kan nog 
lang doorwerken, zo is mijn ervaring. Het gaat er toch steeds om dat de algemene 
resultaten goed zijn. De minder goede of zelfs slechte bijeffecten moet je op de koop 
toenemen en desnoods later proberen op te lossen. Als je je daar te veel op richt kom 
je gewoon niet meer vooruit.”
Alexander denkt even na en vervolgt: “Zou je ook niet wat ex-medewerkers moeten 
interviewen?” Ik knik begrijpend. “Ik heb dit wel overwogen, maar het lastige is dat 
de ex-medewerkers de verschillende perioden en de veranderingen niet met elkaar 
kunnen vergelijken. Alhoewel mij een dergelijk stukje onderzoek onder ex-medewerkers 
heel boeiend leek, schiet ik dan mogelijk toch mijn doel voorbij. Ik heb er dus voor 
gekozen patiënten, medewerkers en externen te interviewen en een enquête voor te 
leggen die beide perioden, de crisis én de nieuwe organisatie hebben meegemaakt.” 

9.9 Een nieuw thema: de externe invloed
Het gevolg van een open interview kan zijn dat er nieuwe of aanvullende 
informatie wordt gevonden. Op onderdelen hebben we allerlei nieuwe, vaak 
persoonlijke inzichten van de geïnterviewden kunnen zien in de teksten. Wel 
was er een duidelijk, dominant, steeds terugkerend thema. In een deel van de 
interviews kwam de invloed van buiten, de externe krachten, op de een of andere 
manier aan de orde. Ditzelfde gebeurde bij de open vragen in de enquête. In 
beide gevallen hebben we het thema zelf niet aan de orde gesteld maar kwam 
de onderzoeksgroep ermee. Over de externe invloed is men niet alleen negatief, 
maar ook vaak bezorgd. Men vindt het bijvoorbeeld goed dat de Dr. S. van 
Mesdagkliniek zich naar buiten (maatschappij) moet verantwoorden. De zorg 
komt vooral voort uit het huidige incidentengerichte beleid in de politiek. Een 
incident kan weer de aanleiding zijn voor allerlei extra (beheers-)maatregelen. 

Deze externe invloed had verschillende vormen. Er werd door meerdere 
patiënten verwezen naar de vertragingen in de verlofaanvragen doordat het 
Ministerie het beleid had aangescherpt. Er werd verwezen naar enkele recente 
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incidenten met tbs patiënten en het aangescherpte Justitiebeleid als gevolg 
daarvan in Dr. S. van Mesdagkliniek. De ontvoering van een Chinees meisje 
door een TBS-patiënt medio 2004 en de ontvluchting van een TBS-patiënt uit 
Veldzicht in 2005 werden hierbij genoemd. Het meisje werd misbruikt en de 
andere voortvluchtige pleegde een moord. Deze twee recente incidenten zijn 
breeduit in de media en de politiek aan de orde geweest. Begin 2005 wordt er 
een parlementair onderzoek naar de TBS en het systeem daar omheen gehouden. 
In dit verband is het ook interessant om naar de uitspraken van een van de 
externen, een journalist, te kijken.

E.5.  Als je dan nu kijkt naar wat we hier de nieuwe organisatie noemen, 
wat zijn dan wat jou betreft opvallende kenmerken? Er zijn ook 
inspectierapporten verschenen over die periode. Ja, die heb ik wel 
allemaal geloof ik, maar ach ze zijn minder spannend om te lezen. Het 
gaat allemaal goed hé. Ik vind dat nou bijvoorbeeld kenmerkend dat de 
van Mesdag en opener en op de goede weg is. Zeker voor een organisatie 
die heel erg in the picture staat. De TBS staat in de picture, de Van 
Mesdag daardoor extra. Iedereen in Nederland kent de Van Mesdag.

E.5.  Als er in een organisatie iets aan de hand is, dan zit je daar als pers een 
beetje bovenop en probeer je informatie te krijgen dan komt dat op 
een gegeven moment vanzelf. Mensen komen naar buiten toe, anderen 
beginnen zich er mee te bemoeien. Uiteindelijk krijg je dan wel een beeld 
van hoe het hier was. En het feit dat de Van Mesdag zichzelf toen afzijdig 
hield en daar niet aan deelnam. En zei, dat als je wat wil weten, moet je 
Den Haag maar bellen. Maakte het voor ons in zekere zin makkelijker, 
we konden schrijven wat we wilden. En ik kreeg echt alles. Ook het 
Rijksrechercherapport. Dat werd gewoon naar jou toe gestuurd? Ja. Het 
vernietigende verslag van de inspectie lag ook plotseling op mijn bureau. 
Dat was toen intern niet bekend? Nee. Er waren kennelijk toch mensen 
dan, hetzij hier, hetzij in Den Haag, die er op één of andere manier 
belang bij hadden dat het bij de pers lag. Tenminste ik weet niet hoe ik 
het anders moet interpreteren? Ja, absoluut. Maar goed dat weet je hé. 
Ik was toen eigenlijk de enige die over de Van Mesdag schreef. Landelijke 
media niet, dan moest er echt iets aan de hand zijn. Er zijn toen ook nog 
verhalen van mij overgenomen in de landelijke media. Maar ik was een 
beetje de van Mesdag-journalist in die tijd.

Alexander (81)
“Mijn hemel, dus de crisis is ook nog door het lekken van ambtenaren flink 
aangewakkerd? Sinds wanneer weet jij dit?” 

“Het interview met de journalist vond eind 2005 plaats. Ik kon mijn oren eerst ook 
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niet geloven, maar het is een betrouwbare man, ik geloof wel wat hij zei. Patiënten, 
medewerkers en mogelijk dus ook een of meerdere mensen van Justitie hebben 
bijgedragen aan de crisis.” 
Ik zwijg even en doe een ontboezeming: “Eerlijk gezegd heb ik sterk getwijfeld 
of ik dit wel in mijn onderzoek zou vertellen. Wie weet wat de gevolgen hiervan 
kunnen zijn? Een aanklacht van een beschadigde directeur? Of een onderzoek van 
de Rijksrecherche naar lekkende ambtenaren? Een patiënt wees me er overigens 
onlangs op dat patiënten zich ook goed kunnen voordoen als ambtenaar en zelfs 
briefpapier vervalsen en zorgen dat er de juiste poststempel op komt. Was die post 
wel van het Ministerie of speelde een medewerker of patiënt een spelletje? Al deze 
overwegingen brachten me aan het twijfelen. Ik heb toch besloten dit verhaal weer 
te geven zoals ik het gehoord heb. Het is een wezenlijk onderdeel van de crisis dat 
niet achterwege mag blijven.”

Niet alleen de journalist (externe), maar ook de patiënten en medewerkers geven 
aan dat de invloed van buitenaf relatief sterk is. 

P.2.  Ja, maar op het moment dat er wat gebeurt dan staat men op de 
achterste poten en wil men het liefst de hele winkel weer sluiten, dat is 
al eens gebeurd. Als er één tbs-patiënt de fout ingaat dan heeft dat effect 
op de rest. Dat is altijd al geweest, vroeger en nu. Eén gaat buiten de fout 
in en iedereen is daar de dupe van.

P.10  Ik vind het een goede instelling, maar ik vind het ook een instelling waar 
heel veel angst heerst t.a.v. terugval van patiënten. Ik merk dat door het 
feit dat ik nu 2 jaar op verlof ga. Men wordt echter steeds voorzichtiger, 
er wordt steeds meer afgetimmerd. Er wordt steeds minder naar de 
individu gekeken en er worden meer algemene maatregelen getroffen. 
Het verlofbeleid wordt weer strakker. Ik heb een steeds minder vrij 
gevoel buiten. Ik heb er moeite mee als ik bijvoorbeeld een avond ga 
winkelen en daarna wat ga drinken, ik aan moet geven waar ik naar toe 
ga, hoe laat ik daar zit en waar ik daarna naar toe ga. Ik heb er dan soms 
geen zin meer in.

M.7.  Door recente ontwikkelingen in de media en politiek wordt het nu weer 
een beheerscultuur.

M.10  Er zijn open deuren, er is geen kantine meer maar een bedrijfsrestaurant. 
Directie zit meer in het gebouw dan daarbuiten. Het is natuurlijk logisch 
dat deze veranderingen hebben plaatsgevonden. Ik ben bang dat het 
wel een andere kant weer op kan gaan, we zijn op dit moment een 
beetje over de top. Als ik naar de maatschappij kijk dan worden er meer 
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sancties opgelegd, dan dat er wordt voorkomen dat het gaat gebeuren. 
Op dit moment is alles weer meer op beheersing gericht. Er wordt 
langer gestraft en sneller gestraft. Ik denk dat we straks weer anders 
moeten. Het politieke klimaat heeft er veel invloed op. Bijvoorbeeld: 
ik ben altijd actief geweest in het organiseren van activiteiten. Laatst 
hadden we een groot (opblaasbaar) voetbalveld met muziek erbij en zo. 
Ik durf te beweren dat als er een camera bij was geweest (bijv. SBS) en 
die hadden dat uitgezonden, dan was dat eens en voor altijd afgelopen. 
De Minister zou dan direct op het matje zijn geroepen. De maatschappij 
is veranderd, zij vinden dat patiënten geen recht meer op een normaal 
leven hebben. De maatschappij is harder geworden.

Het thema ligt op zich natuurlijk erg voor de hand. De Dr. S. van Mesdagkliniek 
is een regulerend instituut, dat zowel taken heeft voor de veiligheid en de 
gezondheidszorg. De media, politiek en samenleving zullen dit soort instellingen 
altijd kritisch blijven volgen. Daarbij zal de tijdgeest op de een of andere manier in 
de organisatie doordringen. 

Alexander (82)
“Merk jij vanuit de directie nu ook veel van die externe invloed?” 
“Je wilt me misschien niet geloven, maar ik krijg soms wekelijks een circulaire van 
het Ministerie, vaak naar aanleiding van een incident of een beleid dat verder 
aangescherpt moest worden. Als er een weer eens wat gebeurde met bijvoorbeeld 
de brandveiligheid, poederbrieven, onttrekkingen of ontvluchting kon je erop wachten 
of er kwam de week erna een circulaire. Alle justitiële inrichtingen (gevangenissen, 
jeugdinrichtingen en TBS-Klinieken) kregen dan weer een brief. Sommige zaken 
hadden niet eens betrekking op ons, maar raakten vooral het beleid in bijvoorbeeld 
gevangenissen. Vooral het verlofbeleid is de laatste 2 jaar sterk aangetrokken. Er 
zijn allerlei voorschriften en regels bedacht die het systeem moeten verbeteren. 
Behandelaren klagen steeds meer dat hun werk uit administratie en invullen van 
lijsten bestaat. Justitie stuurt soms ook nog ‘controleurs’ of wil rapportages van 
de ingevoerde maatregel. Soms is dit goed, we moeten ons geen twee keer aan 
dezelfde steen stoten, maar in een aantal gevallen is het echt onnodig. Al die regels 
en controles maken het echt niet beter. De energie moet volgens mij in het contact 
met de patiënten gaan zitten, nu zijn we te veel met administratie en allerlei risico 
voorspellers bezig. 

Ik zal je een verhaal vertellen. 
Nog niet zo lang geleden was er een patiënt weggelopen tijdens begeleid verlof. 
Ik heb het hele protocol afgewerkt. Dat wil zeggen, gegevens toegezonden aan 
het Ministerie, het landelijke Parket gebeld en ook de gegevens gefaxt. Zaken als 
adressen, telefoonnummers, relaties, medicatiegebruik, risico’s en dergelijke moeten 
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allemaal vermeld worden. Het Ministerie belde bijna dagelijks of we al iets wisten 
waar hij uit hing. De Minister was zelf binnen 24 uur op de hoogte gebracht van 
deze onttrekking. De patiënt meldde zich na 2 dagen gelukkig zelf weer. Een 
medewerker beveiliging stelde in het ochtendrapport dat hij onmiddellijk gesepareerd 
moest worden. Ondertussen belde het Ministerie of hij al gehoord was door de 
recherche (dit was de standaard procedure inclusief separatie). Mijn collega, de 
Directeur Behandelzaken, zei op rustige toon in het ochtendrapport: “Als hij goed 
in contact is en verder rustig is mag hij gewoon naar de afdeling. En voordat de 
recherche hem spreekt zullen we eerst zelf een gesprek met hem hebben.” In een 
gesprek vertelde hij mij dat hij weggelopen was om naar het graf van zijn vader te 
gaan. Het was precies 10 jaar gleden dat hij was overleden. Hij had overnacht in 
een hotel en alles betaald. Tevens heeft hij veel aan de waterkant gezeten, vertelde 
hij. Even het gevoel van vrijheid en het overlijden van zijn vader gedenken. En verder 
niets bijzonders gedaan. We hebben een en ander bij het hotel nagetrokken en dat 
bleek te kloppen. Hij had netjes alles afgerekend en zelfs een fooi gegeven.” Hij is 
niet meer gehoord door de recherche en heeft de behandeling weer opgepakt waar 
hij gebleven was. In persoonlijke gesprekken met sociotherapeuten heeft hij zijn 
gevoelens rondom het overlijden van zijn vader verder uitgewerkt. 
Zo zie je maar hoe gedetailleerd en verstrekkend de invloed van de buitenwereld op 
de organisatie kan zijn”. Alexander knikt instemmend. 

9.9.1 Externe invloed en de organisatiecultuur
Een organisatiecultuur staat niet op zichzelf maar is op verschillende manieren 
met haar omgeving verbonden. Op het moment dat een organisatie geen duidelijk 
waardenstelsel heeft, loopt zij het risico dat allerlei factoren invloed krijgen op 
de organisatiecultuur. Als de directie van een organisatie geneigd is vooral vanuit 
politieke overwegingen beleid te willen maken of risicomijdend is, zal een externe 
invloed intern diep in de organisatie doordringen. Hieronder wil ik kort stilstaan 
bij de gerichtheid van de directie op de organisatiecultuur en de voordelen die dat 
heeft bij een sterke politieke en maatschappelijke organisatie zoals een TBS-Kliniek. 

Naarmate de eigen organisatiecultuur zich verder ontwikkelde kreeg de 
organisatie als het ware een eigen identiteit. Medewerkers, maar ook patiënten, 
konden zich met de nieuwe organisatiecultuur en het bijhorende waardenstelsel 
identificeren. Hierdoor kon de organisatie ten aanzien van externe ontwikkelingen 
duidelijke eigen standpunten innemen. Soms week de directie met duidelijke 
argumenten af van het landelijke beleid van Justitie. Dit was niet om rebels of 
tegendraads te zijn, maar gewoon omdat we er als directie niet in geloofden. Als 
directie moet je dan wel je rug recht houden en met goede argumenten komen. 
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Soms moesten we een compromis sluiten. Zonder overleg te voeren met het 
Ministerie van Justitie hebben we het ‘open deurenbeleid’ ingevoerd. In bijna alle 
looproutes werden de deuren letterlijk open gezet. Daarbij werden zichtwerende 
gordijnen en tralies verwijderd. Toen we bij de balie van de portiers ook het 
veiligheidsglas wilden verwijderen trok het Ministerie, in de persoon van de 
accountmanager, aan de bel. Er moest eerst een veiligheidsonderzoek volgens de 
zogenaamde ‘Haagse methode’ plaatsvinden voordat we deze en andere plannen 
om het gebouw ‘humaner’ te maken konden doorvoeren. Er was nauwelijks 
discussie over mogelijk. De veiligheid rondom de ‘voordeur’ van de organisatie 
was immers in het geding. We hebben de veiligheids-audit gedaan en hebben 
vervolgens in overleg een plan ingediend om de balie op een andere manier, dus 
veel opener naar bezoek toe vorm te geven. 

Tegelijk konden we vanuit onze eigen overtuiging en kracht ook een aantal zaken 
dat landelijk in alle Klinieken ingevoerd moest worden heel snel en professioneel 
realiseren. Het nieuwe verlofbeleid dat vanaf 2004 werd ingevoerd hadden we 
medio 2005, ondanks allerlei tussentijdse veranderingen redelijk op orde. Maar 
ook zaken als de invoering van competentiemanagement, de nieuwe richtlijnen 
voor de P&C cyclus of financieel beleid werden in de Dr. S. van Mesdagkliniek 
relatief snel ingevoerd. 

Ondanks het feit dat we vanuit een expliciet inhoudelijke visie een duidelijke 
koers voeren, zagen het Ministerie, de GGZ en andere ketenpartners ons niet 
als dwars of tegendraads. Integendeel, doordat we een transparante, vanuit de 
inhoud georiënteerde positie innamen creëerden we juist duidelijkheid. Toch 
loopt de Dr. S. van Mesdagkliniek ook risico’s. Op het moment dat zij haar huidige 
sterke waardeoriëntatie verliest en weer vervalt in een beheersorganisatie zullen 
de externe krachten, met hun eigen politieke en maatschappelijke belangen, veel 
invloed kunnen gaan uitoefenen. Deze externe invloed zal bij een gebrek aan een 
inhoudelijke visie en overtuiging niet de enige zijn. Ook intern zal het gemor bij 
het publiek over een eventueel steeds slechter wordende voorstelling toenemen. 
Als de externe politieke en maatschappelijke druk toeneemt, zal de incongruentie 
in de voorstelling ook toenemen. Dan kan er dus vrij gemakkelijk weer een 
proces van vervreemding optreden. De organisatie doet dan mogelijk weer de 
dingen ten behoeve van de ‘Minister’ en de ‘Media’ en niet meer vanuit de inhoud 
en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Margalit stelt dat de manier waarop een samenleving met straffen omgaat de 
lakmoesproef voor een fatsoenlijke samenleving is. De manier waarop een 
samenleving het strafbeleid en de strafprocedures organiseert, bepaalt of ze wel 
of niet fatsoenlijk is. Daarom is de reflectie op straf een goede manier om te zien 
of een samenleving fatsoenlijk is. Een fatsoenlijke samenleving is een samenleving 
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die mensen, ook als ze crimineel zijn, niet onnodig vernedert. Een crimineel is per 
slot van rekening ook een mens (Margalit, 1996: 229).

Als we deze lakmoesproef van de fatsoenlijke samenleving in de huidige 
tijdgeest uitvoeren is er reden tot zorg. Het naoorlogse gedachtengoed van de 
strafrechthervormers vanuit het humaniseringideaal, dat de mens geholpen moest 
worden door de sanctie zelf, lijkt te verdampen onder druk van de veiligheidsutopie. 
Deze utopie bestaat uit de huidige, bijna vanzelfsprekende gedachte dat de overheid 
de samenleving tegen grote risico’s dient te beschermen (Buruma, 2005: 145). De 
reacties om harder en langer te straffen, de roep om de verdere versobering van 
het gevangenisregime en om criminele allochtonen uit te zetten, de TBS-ers bij 
het plegen van een herhalingsdelict levenslang te geven, komen voort uit de sterke 
behoefte naar veiligheid. De behoefte aan veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid 
roept in deze tijd haar eigen maatregelen op. Deze maatregelen blijken niet volledig 
te kunnen voldoen aan de wensen van deze tijd en maar gedeeltelijk te werken. 
De roep om de nul-optie, geen vormfouten, geen ontvluchtingen en verkeerde 
risicotaxaties, neemt toe. Door een keten van oorzaken, gevolgen en neveneffecten 
verzandt de samenleving in een neerwaartse dreigingsspiraal (Buruma, 2005: 146). 
Onze veiligheid is nooit maximaal te garanderen. In onze huidige risicocultuur 
genereert moreel onbehagen een sterke behoefte aan veiligheid. Veiligheid is 
aan het begin van de 21-ste eeuw een van de grote politieke en sociale thema’s 
geworden (Boutellier, 2002: 37). De impliciete verwachtingen en idealen van de 
hedendaagse cultuur schetst Boutellier als de veiligheidsutopie die onrealistisch en 
dus onmogelijk haalbaar is (Boutellier, 2002: 38–50). 

De Dr. S. van Mesdagkliniek is als regulerend instituut ook een soort proeftuin 
voor de samenleving. Hier worden grenzen verkend en nieuwe technieken 
ontwikkeld. Het staande houden van mensen en zonder opgave fouilleren, het 
controleren van post en telefoonverkeer, het gebruik van detectiepoorten, de 
controle op drugs en alcohol, het cameratoezicht en het recent uitproberen van 
gebruik van elektronische enkelbanden zijn voor de TBS-Kliniek, als onderdeel van 
het veiligheidsbeleid, een gewone zaak. Al deze bijzondere middelen zien we in 
toenemende mate in de samenleving terug. In winkels of drukke straten, en met 
name op stations en Schiphol, zien we al deze elementen van toezicht en controle 
terugkomen. De (post-)moderne samenleving beschouwt deze elektronische 
kampen als iets normaals (Agamben, 2002). Door deze vormen van toezicht en 
controle ontstaan er allerlei processen van uitsluiting: de homo sacer, de heilige 
mens die volgens het oude Romeinse recht door iedereen gedood mag worden 
en zelfs niet aan de goden geofferd mag worden (Agamben, 2002: 92). 
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In dit verband is het opmerkelijk dat men zich in de politiek en media 
maandenlang druk maakt over een dodingincident door een ex-TBS-patiënt of 
een ex-gedetineerde, terwijl het aantal suïcides in de verschillende Justitiële 
inrichtingen schrikbarend is toegenomen de laatste jaren. Zo kreeg de 
ontvluchting van de twee TBS-patiënten uit de Dr. S. van Mesdagkliniek in 1999 
ruime aandacht in de media en politiek, ondanks het feit dat ze binnen 3 weken 
al weer opgepakt waren. De 3 suïcides in diezelfde periode werden niet in de 
media behandeld of genoemd, hoewel de inspectie hierover rapporteerde. In 
de periode 1987–1994 vonden er gemiddeld ongeveer 0,5 zelfdodingen per 
1000 gedetineerden plaats. Vanaf 1995 zien we een sterke stijging richting de 1,5 
suïcides per 1000 gedetineerden per jaar (20–25 personen). In die periode voerde 
het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onder grote capaciteitsdruk 
en vanuit de bezuinigingsdoelstellingen veranderingen door in de vorm van 
versobering van het detentieregime en efficiëntere vormen van detentie met 
minder personeel. Zaken als onderwijs, werk en recreatie zijn de laatste jaren 
sterk teruggelopen. Andere efficiëntiemaatregelen werden ingevoerd, zoals het 
meer-op-één-cel beleid en beperkingen van de uren (extra) luchten. De Huizen 
van Bewaring (HvB) en gevangenissen kunnen onder deze bezuinigingsdruk 
soms maar net aan de Beginselenwet voor het Gevangeniswezen voldoen. In 
deze wet zijn de minimumeisen van het verblijf in de open lucht, contact met de 
buitenwereld en dergelijke geregeld. 

Gemiddeld zijn er twee mensen (ik gebruik hier bewust het woord mensen 
en niet ‘gedetineerde’ of ‘ongewenste vreemdeling’) per maand die binnen ons 
detentiesysteem door suïcide overlijden. Nederland behoort hiermee binnen de 
westerse landen tot de groep landen waar een suïcide relatief vaak voorkomt 
(Verhagen, 2005: 231). Voor een ontvluchting of een ernstige recidive (ik wil dat niet 
bagatelliseren) wordt vervolgens een politiek beladen onderzoek ingesteld, maar 
aan het toenemend aantal suïcides per jaar binnen ons detentiesysteem wordt 
nauwelijks aandacht besteed. Het prijskaartje voor een humanere vorm van detentie 
met meer persoonlijke aandacht, meer werk- en studiemogelijkheden, meer sport 
en recreatie waardoor het hoge aantal suïcides beperkt zou kunnen worden is te 
hoog (Verhagen, 2005: 234). Er worden wel ruime middelen beschikbaar gesteld voor 
zaken als elektronisch toezicht, meer detectiepoorten en camera’s, persoonlijke 
identificatie- en herkenningssystemen, etc. Ik zie binnen Justitie een ontwikkeling 
waarbij de techniek het steeds meer gaat overnemen van het persoonlijke contact.

Onder het toenemende en hoge aantal suïcides bevinden zich vaak 
mensen met depressieve klachten of andere psychische problemen en 
wanhopige uitgeprocedeerde asielzoekers. Is dit de moderne homo 
sacer, de mens die uitgesloten wordt en door iedereen straffeloos en 
betekenisloos gedood mag worden?
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Alexander (83)
“Nu kom je met je reflectie aan een grens. Het wordt bijna een politiek pamflet.” 
Ik reageer direct en misschien wat fel. “Daar ben ik me heel erg van bewust. Hier 
zit ook een zekere verontwaardiging in, en zelfs opwinding. Ik heb de laatste jaren 
heel veel directeuren en medewerkers uit het gevangeniswezen gesproken, daaronder 
ook leidinggevenden op het Ministerie. Zowel binnen het gevangeniswezen als 
binnen de jeugdinrichtingen is de zaak zo sober en strak georganiseerd dat ik daar 
de komende jaren veel problemen verwacht. De rek is er helemaal uit binnen een 
aantal instellingen. Ik verwijt dit niemand, het is wat de maatschappij en de politiek 
aan het justitieel apparaat heeft opgelegd.”
“Ja, ja, ga nog maar even door”, zegt Alexander op speelse mopperende toon. “Het is 
wel genoeg zo, je hebt gelijk.” 
Ik ga weer terug naar de tekst over de invloed van externen. 

 
De invloeden van de ‘dreigingspiraal’, de ‘veiligheidsutopie’ of vormen van 
‘uitsluiting’ zullen zich ook aan de Dr. S. van Mesdagkliniek blijven opdringen. Het 
is om die reden dat de menswaardigheid zelf de maat der dingen moet blijven, de 
waarde van het individu en het beschavingsniveau van de samenleving zijn hierbij 
in het geding. Vanuit het geloof in deze menselijke maat (humane waarden) kunnen 
doelstellingen zoals veiligheid van de samenleving vanuit een realistisch en humaan 
perspectief worden nagestreefd. Hierbij staat niet de angst of de bijna neurotische 
behoefte aan steeds meer verfijningen in allerlei vormen van controle centraal, 
maar het respect voor de mens en de beschaving zelf. 

Alexander (84)
“Het is wel een helder betoog”, zegt Alexander vervolgens op geruststellende toon.”
“Ik moest toch even op dit nieuwe thema reflecteren. Het gaf me ook de 
gelegenheid om heel kort de verbinding tussen een regulerend instituut als een TBS-
Kliniek en de ontwikkelingen in de samenleving te maken.” 
“Je hebt hier wel een uitgesproken mening zeg”, mompelt Alexander verder, terwijl hij 
zich lichtelijk verslikt. We schieten allebei even in de lach. 

Het Ministerie van Justitie geeft op dit moment blijk van grote waardering voor 
de ontwikkelingen in de Dr. S. van Mesdagkliniek. De afgelopen jaren werden onze 
Jaarplannen en -verslagen met veel lof ontvangen. De directie en medewerkers 
worden in diverse landelijke werkgroepen gevraagd mee te denken over het 
toekomstige beleid. Daarbij is de Dr. S. van Mesdagkliniek bezig te verzelfstandigen 
en aan te sluiten bij de GGZ Groningen. De Dr. S. van Mesdagkliniek houdt daarbij 
haar eigen directie, maar valt bestuurlijk onder de GGZ Groningen. Door deze 
nauwe samenwerking met de GGZ is er ook sprake van een zekere continuïteit 
van visie en beleid. De directie wacht een schone taak in de verdieping en 
continuering van het humaniseringproces. Bij de directie van de 
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Dr. S. van Mesdagkliniek en het bestuur van de GGZ Groningen ligt dan ook een 
grote verantwoordelijkheid. Ze zullen soms tegen de tijdgeest in moeten koersen 
om zicht te houden een humane horizon. 

9.9.2 Een samenvatting van het open interview
De open interviews leveren een verdieping op het andere materiaal op. Het 
materiaal is minder wijds (breed) maar is persoonlijker en bevat allerlei informatie 
over gedrag, gedachten en gevoelens. Mede gelet op de relatief lage frequenties 
van bepaalde opmerkingen moeten we voorzichtig zijn bij het trekken van 
conclusies. Aan de hand van de drie frequentietabellen heb ik verschillende 
verbanden proberen te leggen en daarbij een richting aan proberen te geven. We 
kwamen er al snel achter dat de percentages zo klein waren dat het onmogelijk 
is om algemene conclusies te verbinden aan een of meerdere uitspraken. Het 
gaat opnieuw om de grote lijn, de beweging en richting van de beweging die de 
organisatie heeft gemaakt. 

Het doel van dit deel van het onderzoek was de vooronderstelling van de 
directie te evalueren. Hierbij stond de vraag naar veranderingen in de organisatie, 
gebaseerd op het humaniseringproces centraal. Daarbij hebben we vooral gekeken 
naar concrete situaties en thema’s die de geïnterviewden zelf aandroegen. Uit de 
gegevens van de drie groepen tezamen komt een algemene positieve waardering 
op de thema’s in relatie tot verandering (75%) naar voren. Als we de thema’s 
zonder het begrip ‘veranderingen’, maar wel gericht op de nieuwe organisatie 
bijeen brengen is het totaal hiervan is nog steeds positief, namelijk 65%. De 
negatieve uitspraken over de nieuwe organisatie zijn zeer divers. Opvallend is 
dat zowel enkele medewerkers als patiënten aan de informele (dorpse) sfeer van 
de oude organisatie de voorkeur geven, boven de sfeer in de nieuwe organisatie. 
Door de groei van het aantal behandelplaatsen en veel nieuwe medewerkers is de 
organisatie anoniemer en dus minder gezellig geworden. 

Bij een nadere analyse van de teksten zien we, evenals in de enquête, dat het 
waardenstelsel zelf niet uitgebreid aan de orde komt maar vooral de uitwerking 
ervan. De cultuur is opener geworden, het gebouw is qua uitstraling en inrichting 
verbeterd en de attitude van medewerkers is professioneler en meer op de patiënt 
gericht. Met name de kunstprojecten en opleidingen en in mindere mate onderzoek 
worden als zinvolle vormen van reflectie gezien. Gemiddeld genomen zijn de meeste 
uitspraken over de veranderingen c.q. nieuwe organisatie positief. Er worden echter 
ook enkele kritische kanttekeningen geplaatst. Met name de invloed van buiten 
krijgt in de verschillende uitspraken van externen, medewerkers en patiënten ruime 
aandacht. Men is positief over de huidige ontwikkeling, maar ziet onder externe druk 
ook weer allerlei beheersmatige aspecten in de organisatie verschijnen die haaks 
staan op de ontwikkelingen (humaniseringsproces) die ingezet zijn.
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Extern onderzoek naar de

cultuurverandering

Inleiding
Dit evaluatieve onderzoek met reflectieve kenmerken is vanuit verschillende 
perspectieven en met behulp van verschillende methoden beschreven. Er is gebruik 
gemaakt van onderzoek in verschillende beleidsdocumenten, er zijn persoonlijke 
verhalen van de onderzoeker in verwerkt en er allerlei anekdotes van derden zijn 
opgenomen in de tekst. Verder is er een enquête onder medewerkers uitgezet en 
er zijn open interviews gehouden. De uitkomsten van deze verschillende gegevens 
tonen aan dat er een aantal zaken in de organisatie ten goede zijn veranderd. Het 
lijkt er op dat de organisatie richting een humane horizon is opgeschoven. Maar 
voordat we nader ingaan op deze conclusie willen we tot slot nog verwijzen naar 
een andere relevante bron. Er heeft namelijk nog een ander cultuuronderzoek 
plaats gevonden in de organisatie.

In de Dr. S. van Mesdagkliniek vinden jaarlijks verschillende vormen van onderzoek 
plaats. Zowel patiënten, medewerkers als stagiaires doen onderzoek naar de 
organisatie als zodanig en ook naar aspecten binnen het primaire proces. In 1999, 
2000 en 2004 heeft de Patiëntenraad met ondersteuning van onderzoekers uit 
de Dr. S. van Mesdagkliniek een enquête onderzoek gedaan naar tevredenheid 
(Patiëntenraad, 1999, 2000, 2004, 2005). Er is door patiënten ook een aantal 
kleinere deelonderzoeken uitgevoerd naar zaken als voeding en wensen voor 
vrijetijdsbesteding en sport. Onderzoek is in de Dr. S. van Mesdagkliniek een van 
de vormen van reflectie geworden. Niet het onderzoek zelf, maar het bespreken 
van de resultaten en het verwerken daarvan worden door allerlei betrokkenen, 
medewerkers, alsook patiënten zeer belangrijk gevonden. Er wordt dan ook 
ruime aandacht gegeven aan verschillende vormen van evaluatieonderzoek, het 
bespreken ervan en het vertalen naar beleidsconsequenties. 

In elk jaarplan vanaf 2003 worden er een of meerdere vormen van onderzoek 
aangehaald die (moeten) leiden tot verbeteracties binnen het primaire proces of 
de organisatie.
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Voorbeelden hiervan zijn:
• Het Evaluatieonderzoek uit 2002 (Spreen,2002); 
• het Beleidsonderzoek aan de hand van het INK-model uit 2005 
 (Anthonio en van der Horst, 2005). 
• In 2004 heeft de Directeur Behandelzaken in het kader van zijn opleiding 

Master Health Care Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam 
onderzoek gedaan naar organisatieveranderingen vanuit een cognitief 
historisch perspectief (Bruinsma, 2004). 

Naast onderzoek dat door medewerkers intern is gedaan wordt er ook 
onderzoek door externen (stagiaires, studenten en onderzoekers) gedaan. 

Voorbeelden hiervan zijn:
• In 2005 hebben twee studenten sociologie onderzoek gedaan naar het thema: 

‘van beheerscultuur naar behandelcultuur’ (Ruitenberg en Lardenoije, 2005). 
• In 2005 zijn er drie onderzoeken gedaan binnen de afdeling Personeelszaken. 

Er werd onderzoek gedaan naar het HRM-Beleid, de positie van de afdeling 
P&O en de mobiliteit van de medewerkers beveiliging (Bles en op de Dijk, 2005, 
Hooiveld, 2005, Kooistra, 2005). 

Deze vormen van onderzoek hebben geleid tot een aantal beleidsaanbevelingen 
waarvan een deel na interne bespreking is overgenomen. In deze onderzoeken 
uit 2004 en 2005 rapporteert men in positieve zin over de ontwikkelingen in 
de organisatie en is men tegelijk kritisch op een aantal aspecten die verbetering 
behoeven. Grofweg zouden we op basis van bovengenoemde onderzoeken 
uit 2005 hier kunnen stellen dat de ideeën over de cultuurverandering en de 
professionalisering van het personeel ver vooruit zijn en de organisatie zich 
daar verder op moet aanpassen. De snelle en ingrijpende veranderingen in de 
organisatie stelden nieuwe eisen aan het beleid, structuur en de bedrijfsprocessen.

In het bestek van dit onderzoek achten wij echter vooral het externe en 
onafhankelijke onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen relevant, namelijk 
het longitudinaal onderzoek (2003–2005) uitgevoerd door Prof. dr. R. Wittek 
en dr. P. Muhlau (Rijks Universiteit Groningen). Dit breed opgezette onderzoek 
betreft namelijk veel thema’s die ook in ons onderzoek aan de orde komen.

Alexander (85)
“Hoe is jullie contact tot stand gekomen? Kun je me uitleggen hoe jullie elkaar 
hebben gevonden en hoe jullie de integriteit van jullie onderzoek hebben bewaard?” 

“Via studenten sociologie die hier een stageonderzoek kwamen doen zijn wij in 
contact gekomen met Prof. dr. R. Wittek. Hij was bezig een cultuuronderzoek 
op te zetten en wij zaten net in een proces van cultuurverandering binnen de 
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organisatie. Wij hebben toen het panel ter beschikking gesteld van de RUG in 
ruil voor een regelmatige samenvatting van de geanonimiseerde gegevens van de 
onderzoeksuitslagen. In het overleg met alle onderzoekers stemden we de planning 
van het gebruik van het panel onderling af. Inhoudelijk bemoeiden we ons niet met 
elkaars onderzoek, logistiek en organisatorisch wel.” 

De onderstaande tekst is een bewerking van een samenvatting die dr. P. Muhlau, 
onderzoeker aan de RUG, heeft gemaakt. Met toestemming van de onderzoeker 
geef ik hieronder in hoofdlijnen de resultaten weer. Hiervoor heb ik een 
onderzoeksverslag en een samenvatting van het onderzoek tot mijn beschikking 
gekregen (Wittek en Muhlau, 2005). Dit verslag heb ik bewerkt en voorgelegd 
aan de dr. P. Muhlau. Het onderzoek beslaat de eerste twee meetmomenten in 
2004 en 2005. Alle veranderingen tussen de eerste en de tweede meting zijn 
onderzocht op statistisch significantie. De onderzochte thema’s bestaan uit 
verschillende onderwerpen. Deze worden boven in de schema’s weergegeven. De 
weergave van de waardering per onderwerp is onderverdeeld in vijf niveaus: van 
heel ontevreden/negatief tot en met heel tevreden/positief.

De significantie is onderzocht aan de hand van de t-test (paired sample t-test, two- 
tailed). Hierbij zijn de gemiddelde waarden tussen t0 en t1 bekeken en is onderzocht 
of er een significante verandering in de beantwoording van de vragen binnen de 
populatie heeft plaats gevonden. Hierbij moet worden opgemerkt dat de test uit 
gaat van een algemene populatie, terwijl er in dit onderzoek sprake is van een 
populatie binnen hetzelfde domein (de Dr. S. van Mesdagkliniek). Er is geen gebruik 
gemaakt van een controle groep -naast het feit dat dit veel extra werk betekent- 
omdat we met dit onderzoek meerdere jaren achtereen de interne ontwikkeling van 
de organisatiecultuur over een langere periode willen onderzoeken.

Achtereenvolgens zullen we stilstaan bij de thema’s: het management en de 
veranderingen, de organisatiecultuur, de behandelvisie, de cultuurverandering, de 
betrokkenheid van medewerkers en tot slot de mate van identificatie en zingeving 
die medewerkers bij de veranderingen ervaren.

10.1 Management en de veranderingen
Medio 2004 en in het voorjaar van 2005 werden onder de panelleden van de Dr. 
S. van Mesdagkliniek metingen gedaan in het kader van het cultuuronderzoek. 
Het panel bestond uit ongeveer 160 medewerkers die op basis van een 
gecontroleerde getrapte steekproef zijn geselecteerd. In dit panel zijn zowel 
uitvoerenden als leidinggevenden van de organisatie vertegenwoordigd. In dit 
hoofdstuk worden de bevindingen op het gebied van de veranderingen in de 
organisatie beknopt weergegeven. Niet alleen de waardering op de schalen zelf, 
maar ook de vergelijking met de uitkomsten van de eerste (2004) en de tweede 
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meting (2005) worden hier besproken. Aan de tweede meting hebben 112 
medewerkers meegedaan, een respons van bijna 77%; bij de eerste meting waren 
dit 135 medewerkers (88%). 

Het management en de veranderingen in de organisatie zijn op drie 
thema’s onderzocht: 

1.  Invloed op beleid 
 Dit thema geeft aan in hoeverre medewerkers het gevoel hebben dat 

beslissingen op basis van het verkennen van verschillende standpunten worden 
genomen, en in hoeverre de medewerker voldoende mogelijkheden ervaart 
om invloed uit te oefenen op het beleid. 

2.  De informatievoorziening door de leiding 
 Dit thema geeft aan in hoeverre medewerkers vinden dat de organisatie hen 

voldoende en tijdig op de hoogte brengt van de geplande veranderingen. Deze 
variabele geeft ook aan in hoeverre men het management eerlijk acht over 
mogelijke negatieve gevolgen van de veranderingen voor de medewerkers. 

3.  De bekwaamheid van de leiding
 De bekwaamheid van de leiding geeft aan in hoeverre de medewerkers het 

idee hebben dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen 
de visie en vaardigheden hebben om de juiste doelen te stellen en deze 
doelgericht te implementeren. 

Tabel 10.1

Uitspraak
Invloed op beleid Bekwaamheid leiding Informatievoorziening

Meting 1 Meting 2 Meting 1 Meting 2 Meting 1 Meting 2

Heel tevreden/positief  4%  4%  3%  6% 26% 20%

Tevreden/positief 25% 26% 18% 16% 24% 35%

Deels neg./deels pos. 45% 46% 41% 42% 32% 21%

Ontevreden/negatief 22% 19% 31% 26% 12% 20%

Heel ontevreden/negatief  4%  5%  7% 10%  6%  4%

Voor alle thema’s is er nauwelijks een verandering tussen de eerste (2004) en 
de tweede meting (2005) waarneembaar. Ongeveer 30% was bij beide metingen 
tevreden/positief of heel tevreden/positief over de mogelijkheden om invloed 
op het beleid uit te oefenen. Rond de 25% was ontevreden/negatief of heel 
ontevreden/negatief. Met name de informatievoorziening door de leiding werd als 
ontoereikend gezien. Meer dan 35% van de medewerkers was bij beide metingen 



259

ontevreden/negatief of heel ontevreden/negatief over de openheid en het tijdstip 
van informatie over de veranderingen. Slechts iets meer dan 20% was tevreden/
positief of heel tevreden/positief. 

In tegenstelling tot de informatievoorziening wordt de bekwaamheid van het 
management heel positief beoordeeld. Bij de eerste meting was 50% en bij de 
tweede meting zelfs 55% overtuigd van de visie en doelgerichtheid van de leiding van 
de organisatie. Tegelijk is ook het aantal mensen met een minder positieve kijk op 
de bekwaamheid van het management gestegen, van 18% tot 24% dat ontevreden/
negatief of heel ontevreden/negatief is. Ten opzichte van de eerste meting is men bij 
de tweede meting over het thema bekwaamheid van de leiding meer verdeeld.

10.2 De organisatiecultuur 
Bij de eerste meting is naar voren gekomen dat de omgangscultuur binnen de 
Dr. S. van Mesdagkliniek een van de sterkste positieve punten binnen de 
organisatie is. Dit heeft zowel betrekking op de omgang tussen leidinggevende 
en medewerker, als op de omgang tussen de medewerkers onderling en binnen 
de verschillende teams. 

De organisatiecultuur is op twee thema’s onderzocht: 

1. Interactionele rechtvaardigheid: respect en openheid
 Het thema interactionele rechtvaardigheid geeft aan in hoeverre medewerkers 

vinden dat de door de leidinggevende gehanteerde omgangsvormen 
rechtvaardig zijn en of de medewerkers met respect en openheid worden 
behandeld. 

2. Teamcultuur:respect en openheid
 Het thema teamcultuur meet dezelfde dimensies als bij de interactionele 

vaardigheden, maar dan met name in de omgang tussen teamleden. 

Tabel 10.2

Uitspraak

Interactionele 
rechtvaardigheid Teamcultuur

Meting 1 Meting 2 Meting 1 Meting 2

Heel tevreden/positief 32%  18%  24%  17%

Tevreden/positief 41%  48%  47%  50%

Deels neg./deels pos. 20%  21%  22%  28%

Ontevreden/negatief  6%  12%  7%  5%

Heel ontevreden/negatief  1%  1%  0%  0%
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Uit de tweede meting blijkt dat de heel tevreden/positief waardering van de 
eerste meting op het thema interactionele rechtvaardigheid niet gehaald wordt. 
Het percentage dat tevreden/positief of heel tevreden/positief oordeelt over het 
thema interactionele rechtvaardigheid is van 73% naar 66% terug gegaan. Vooral 
de sterke teruggang van 32% naar 18% valt hierbij op. Het aantal medewerkers 
dat ontevreden/negatief scoort is van 6% naar 12% toegenomen. Het verschil 
tussen de beide meetmomenten is statistisch significant (1%- niveau). Er is hier 
dus sprake van een negatieve trend. Een aantal medewerkers is dus van mening 
dat de interactionele rechtvaardigheid is afgenomen. 

In de eerste meting was 24% heel tevreden/positief met de teamcultuur en de 
omgangsvormen tussen medewerkers. Bij de tweede meting is dit percentage 
gedaald naar 17%. De verschillen tussen de beide meetmomenten zijn statistisch 
significant (5%-niveau). Dit betekent dat het eerdere enthousiasme ten aanzien 
van de teamcultuur wat afneemt, maar tegelijk gemiddeld genomen niet negatiever 
wordt. De waardering ligt bij de tweede meting dus meer in het midden. Ondanks 
dat de beide thema’s relatief hoog blijven scoren is hier sprake van een afname 
van de positieve waardering. 

10.3 De behandelvisie, cultuurverandering en verwachtingen.
In de vooronderstelling van de nieuwe directie moest er vooral veel aandacht 
worden besteed aan de organisatiecultuur. Hierbij stond de patiënt en zijn 
behandeling centraal. De patiënt moest op een humane en professionele manier 
worden behandeld. Het waardenstelsel dat hierbij hoorde, respect bevorderen 
en vernederingen verminderen, moest leiden tot concrete veranderingen in de 
organisatie. Hierbij was het van belang dat dit geen ‘opgelegd’ waardenstelsel 
was, maar van binnenuit, vanuit persoonlijke en gedeelde overtuigingen werd 
gedragen. In deze paragraaf wordt gekeken naar de relatie tussen de beoogde 
cultuurverandering van de organisatie en de overtuiging van de medewerkers. Dit 
thema raakt het aspect van zingeving: de mate waarin men zich kan identificeren 
met inhoudelijke veranderingen in de organisatie. Hieronder zien we of men de 
behandelvisie deelt, overtuigd is van het belang van cultuurverandering en de 
verwachte positieve gevolgen. 
 
1. Achter de behandelvisie staan
De medewerkers delen in grote mate de behandelvisie van de Dr. S. van 
Mesdagkliniek. Daarbij is nauwelijks een verandering tussen de eerste en de 
tweede meting opgetreden. 75% beweerde bij de eerste meting achter de 
behandelvisie van de Dr. S. van Mesdagkliniek te staan; slechts 7% deelde deze 
visie niet. Bij de tweede meting reageerde 73% positief op dit thema en 8% 
beweerde het niet eens te zijn met de behandelvisie. De implementatie van de 
behandelcultuur kan dus ook op grote steun van de medewerkers rekenen. 
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2. Overtuiging van het belang van de cultuurverandering
Bij de eerste meting geloofde 80% van de medewerkers in het belang van de 
cultuurverandering. Men was het ermee eens dat dit een goede strategische keuze 
was. Dit percentage is nog hoger bij de tweede meting (84% gaf een tevreden/
positief of heel tevreden/positief oordeel). Opvallend hierbij is het grote aantal 
medewerkers dat heel tevreden/positief oordeelde met betrekking tot het thema 
overtuiging van het belang van de cultuurverandering, namelijk 51% bij de eerste 
meting en 63% bij de tweede meting. Tot deze relatief hoge positieve waardering ten 
opzichte van de cultuurverandering heeft het gegeven dat de meeste medewerkers 
ook van de doelgerichtheid van de cultuurverandering overtuigd zijn, en blijkbaar 
ook in toenemende mate de positieve gevolgen hier van zien, bijgedragen. 

3. Verwachte positieve gevolgen
Het thema verwachting positieve gevolgen heeft betrekking op het geloof van 
de medewerkers, dat de cultuurverandering substantieel positieve gevolgen voor 
de cultuur binnen de Dr. S. van Mesdagkliniek zou hebben. Het percentage van 
medewerkers dat aangeeft dat de cultuurverandering daadwerkelijk iets oplevert, 
is gestegen van 58% naar 70% (heel tevreden/positief en tevreden/positief). In de 
tweede meting vindt slechts 14% van medewerkers dat de cultuurverandering 
geen reëel verschil uitmaakt. Bij de eerste meting was dit percentage 22%. Er 
is een duidelijk significant verschil (5%-niveau) tussen de eerste en de tweede 
meting. Er is hierbij sprake van een positieve trend. 

Tabel 10.3

Uitspraak
Sta achter behandel
visieMesdagkliniek

Overtuiging van 
het belang van 
cultuurverandering

Verwachting 
positieve gevolgen

Meting 1 Meting 2 Meting 1 Meting 2 Meting 1 Meting 2

Heel tevreden/positief 32%  26% 51%  63% 19% 18%

Tevreden/positief 43%  47% 29%  21% 39% 52%

Deels neg./deels pos. 18%  20% 15%  11% 23% 13%

Ontevreden/negatief  4%  5%  4%  4% 16% 14%

Heel ontevreden/ negatief  3%  3%  1%  1%  3%  3%
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10.4 Cultuurverandering en de patiënt
Het thema cultuurverandering en de patiënt is op drie schalen onderzocht. 

1. Cultuurverandering en behandeling
Op deze schaal wordt nagegaan of de medewerkers verwachten dat de 
cultuurverandering de behandeling ten goede komt. Volgens een grote 
meerderheid van de medewerkers zal de cultuurverandering de behandeling van 
de patiënten ten goede komen. Deze verwachting van medewerkers is stabiel 
gebleven. Bij de eerste meting is 73% heel tevreden/positief of tevreden/positief. Bij 
de tweede meting is dit 72%. Slechts 17% (eerste meting) en 16% (tweede meting) 
is heel ontevreden/negatief of ontevreden/negatief. Het aantal medewerkers dat 
heel tevreden/positief scoort is iets teruggegaan: van 43% naar 37%. 

2. Cultuurverandering menselijker (humaner)
Een grote meerderheid van de medewerkers vindt ook dat door de nieuwe 
behandelcultuur de omgang met de patiënten menselijker (humaner) is geworden. 
Bij de eerste meting reageerde 70% heel tevreden/positief of tevreden/positief 
op dit thema. Bij de tweede meting was zelfs 76% heel tevreden/positief of 
tevreden/positief. Het percentage medewerkers dat ontevreden/negatief of heel 
ontevreden/negatief was, 17% (eerste meting) en 16% (tweede meting) is stabiel 
gebleven. Er is hier sprake van een significant (5%-niveau) verschil tussen de beide 
meetmomenten in positieve zin. 

3. Balans in de relatie
Het positieve effect van de cultuurverandering is ook waarneembaar in de 
omgang tussen medewerkers en patiënten. Het thema balans meet in hoeverre 
medewerkers in staat zijn de balans tussen afstand en nabijheid in de omgang 
met patiënten te vinden en daarbij ook de regie te houden. Het percentage 
medewerkers dat hier heel tevreden/positief en tevreden/ positief over is, is van 
92% naar 94% gestegen. 

Tabel 10.4

 Cultuurverandering Cultuurverandering Balans in de  

Uitspraak behandeling menselijk (humaan) relatie

 Meting 1 Meting 2 Meting 1 Meting 2 Meting 1 Meting 2

Heel tevreden/positief 43% 37% 35% 34% 41% 45%

Tevreden/positief 30% 35% 35% 42% 51% 49%

Deels neg./deels pos. 10% 12% 17% 11% 7% 6%

Ontevreden/negatief 11% 8% 6% 8% 1% 0

Heel ontevreden/negatief 6% 8% 7% 5% 0 0
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10.5 Cultuurverandering en veiligheid
Het thema cultuurverandering en veiligheid is op twee schalen onderzocht. 

1.Cultuurverandering en bedreiging
Bij de eerste meting kwam naar voren dat de medewerkers verdeeld waren in hun 
mening over de veiligheid en vooral over de effecten van de cultuurverandering 
op de veiligheid. Dit kan betekenen dat de veranderingen (humaniseringsproces) 
in eerste instantie toch een periode van onzekerheid ten aanzien van de veiligheid 
met zich meebrachten. Met betrekking tot veiligheidsvraagstukken is een positieve 
trend tussen de eerste en de tweede meting waarneembaar. Zo zijn bij de tweede 
meting meer medewerkers ervan overtuigd dat de cultuurverandering niet 
tot gevoelens van verminderde veiligheid of tot meer bedreigende situaties en 
calamiteiten heeft geleid (cultuurverandering als een bedreiging). Het percentage 
positieve waardering (heel tevreden/positief of positief/tevreden) op dit thema is 
van 52% naar 56% gestegen.

2. Regels en regimes
Het thema regels en regimes geeft aan hoe doelgericht de medewerkers de regels 
en procedures over de veiligheid in de Dr. S. van Mesdagkliniek achten, en in 
hoeverre aan patiënten verleende vrijheden ten koste gaan van de veiligheid. Bij 
de eerste meting was 34% van de medewerkers heel tevreden/positief of positief/
tevreden over de doelgerichtheid van de regels en regimes. Dit percentage is 
behoorlijk omhoog gegaan, naar 46% bij de tweede meting. Aan de andere kant 
is het aantal medewerkers dat negatief (ontevreden/negatief en heel ontevreden/
negatief) op dit thema scoorde teruggelopen van 25% naar 19%. 

Tabel 10.5

 Cultuurverandering Regels

Uitspraak bedreiging en regimes

 Meting 1 Meting 2 Meting 1 Meting 2

Heel tevreden/positief 22% 23% 11% 12%

Tevreden/positief 30% 33% 23% 34%

Deels neg./deels pos. 30% 27% 41% 35%

Ontevreden/negatief 17% 14% 21% 17%

Heel ontevreden/negatief 1% 3% 4% 2%

10.6 Betrokkenheid, sociale ‘druk’ en plichtgevoel
Voor het slagen van een duurzame organisatieverandering is het een voorwaarde 
dat de medewerkers zich met het waardenstelsel en de doelen van de 
verandering kunnen identificeren. Met andere woorden, voor het welslagen van de 
organisatieveranderingen moeten medewerkers zich kunnen identificeren met het 
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humaniseringproces dat de beoogde cultuurverandering teweeg moet brengen. Als 
dit het geval is zullen zij immers hun best doen de verandering tot een succes te 
maken. Zich kunnen identificeren met de beoogde veranderingen alleen is echter 
niet genoeg. Het elkaar stimuleren, aanmoedigen of zelfs corrigeren is hierbij 
ook van belang. Een cultuurverandering is geen vrijblijvende zaak, maar moet in 
gezamenlijkheid worden opgepakt, wat een zekere ‘druk’ om mee te (blijven) 
doen geeft op de betrokkenen. Het thema de cultuurverandering, betrokkenheid 
en ‘druk’ is op drie schalen onderzocht. 

1. Betrokkenheid bij de cultuurverandering
Het thema betrokkenheid bij de cultuurverandering meet de mate waarin de 
medewerkers de doelen van de cultuurverandering geïnternaliseerd hebben, 
zich erbij betrokken voelen en ook bereid zijn hier extra inspanningen ervoor 
te leveren. Bij de eerste meting was de mate van betrokkenheid heel hoog: 
62% was heel tevreden/positief of tevreden/positief op deze schaal en slechts 
8% ontevreden/negatief en heel ontevreden/negatief. De organisatie kon 
deze positieve houding ten opzichte van de cultuurverandering echter wel 
vasthouden. De resultaten van de tweede meting laten zien dat het hoge niveau 
van betrokkenheid stabiel is gebleven, met 63% positieve (heel tevreden/positief 
of tevreden/positief) en 9% negatieve oordelen (ontevreden/negatief en heel 
ontevreden/negatief). 

Een duurzame cultuurverandering moet plaatsvinden binnen de verschillende 
facetten van de organisatie. Voor een langdurige verandering is, naast een hoge 
betrokkenheid, het ook belangrijk dat de verandering geïnstitutionaliseerd is. Met 
institutionalisering wordt bedoeld dat de medewerkers het humaniseringproces 
als vanzelfsprekend ervaren en dat het een deel van het gemeenschappelijke 
waardenstelsel binnen de Dr. S. van Mesdagkliniek is geworden. De vraag is dan 
ook of het humaniseringsproces, het bevorderen van het respect en verminderen 
van vernederende situaties voor patiënten, ook door betrokken medewerkers 
als zodanig wordt ervaren. Van hoge institutionalisering is sprake indien men 
in hoge mate overtuigd is van de waarde van de verandering en men zich 
betrokken voelt, zoals dat in de organisatie ondersteund wordt door het gevoel 
dat de medewerker ook de plicht heeft de cultuurverandering te ondersteunen 
en daarnaast het gevoel heeft dat de collega’s ‘druk’ zouden uitoefenen als de 
medewerker niet zou meedoen bij de verandering. 
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Tabel 10.6

Uitspraak

Betrokkenheid bij
cultuurverandering

Sociale ‘druk’ Plichtgevoel

Meting 1 Meting 2 Meting 1 Meting 2 Meting 1 Meting 2

Heel tevreden/positief 23% 19% 4% 5% 9% 14%

Tevreden/positief 39% 44% 17% 26% 45% 42%

Deels neg./deels pos. 31% 28% 47% 36% 36% 35%

Ontevreden/negatief 7% 7% 24% 23% 9% 9%

Heel ontevreden/ negatief 1% 2% 8% 10% 1% 0

2. Sociale ‘druk’
Voor de Dr. S. van Mesdagkliniek zijn duidelijke aanwijzingen voor een 
toenemende institutionalisering van een nieuwe (humanere) organisatie cultuur. 
Zo is het percentage medewerkers dat heel tevreden/positief en tevreden/positief 
is over de sociale ‘druk’ om actief bij te dragen aan de cultuurveranderingen 
gestegen van 21% in de eerste meting naar 31% in de tweede meting. Dit is een 
statistisch significant (5%-niveau) verschil tussen de beide meetmomenten. 

3. Plichtgevoel
Meer dan de helft van de medewerkers is positief (heel tevreden/positief en tevreden/
positief) over de gevoelde plicht om de cultuurverandering te ondersteunen. In de 
eerste meting is dit 54% en in de tweede meting 56%. Het percentage medewerkers 
dat hier heel tevreden/positief in scoort, is zelfs van 9% naar 14% gestegen. 

10.7 Zingeving en de organisatiecultuur
Bij de eerste meting in 2004 geloofde 80% van de medewerkers in de beoogde 
cultuurverandering en bij de tweede meting in 2005 maar liefst 84% (zie 10.1.2). 
Op de andere thema’s die betrekking hebben op de behandeling wordt deze 
positieve waardering ook gemeten. Kennelijk kunnen medewerkers zich vinden in, 
c.q. identificeren met, de inhoudelijke ontwikkelingen van de organisatie.

De organisatie moest minder gericht zijn op het beheersen en meer op de 
behandeling. De patiënten staan bij deze verandering centraal. De waarden die 
in dit humaniseringsproces een rol spelen zijn het bevorderen van het respect 
voor de patiënt en het verminderen van de vernederingen. Dit betekende een 
ingrijpende cultuurverandering. De medewerkers kunnen zich in hoge mate 
vinden in deze veranderingen. Hun eigen waardenstelsel sluit dus goed aan 
bij de waarden binnen de organisatiecultuur en omgekeerd. Medewerkers 
kunnen zich dus (van binnenuit) in positieve zin identificeren met de beoogde 
cultuurveranderingen. Deze positieve betekenisverlening draagt bij aan aspecten 
van zingeving in relatie tot het dagelijkse werk in de organisatie. 
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Alexander (86)
“Je noemde net het begrip ‘zingeving’. Kun je daar nog iets meer over vertellen. 
Ik knik instemmend. “ Prof. R. Wittek en dr. P. Muhlau gaven aan dat een clustering 
van verschillende thema’s uit hun onderzoek op het gebied van zingeving in relatie tot 
werk voor de Dr. S. van Mesdagkliniek als rapportcijfer een ruime acht zou opleveren, 
wat neerkomt op ruim 80% positieve waardering. Volgens beide onderzoekers hadden 
bepaalde bedrijfsresultaten, zoals het relatief lage ziekteverzuim, mogelijk eerder 
te maken met het sterke verband tussen zingeving en werk dan met het ARBO-
procedures of andere structurele maatregelen. Een dergelijk positief sterk verband 
tussen zingeving in relatie tot werk hadden ze in andere vergelijkbare onderzoeken 
nog niet eerder gemeten, zo verklaarden zij. 
Alexander onderbreekt me. “Hier heb je een belangrijk punt te pakken. Was het niet 
zo dat je in de vooronderstelling niet alleen naar de bedrijfsresultaten wilde kijken 
maar ook naar de betekenisverlening?” 
Ik voel dat mijn gezicht begint te glimmen. Ik voel nog steeds de vreugde in me 
opkomen toen ik deze uitslag voor het eerst onder ogen kreeg. 

“Ja inderdaad, en ik ben ontzettend blij dat beide onderzoekers dit thema hebben 
opgepakt. Ik kan hiermee aangeven dat de organisatie betekenisvol is voor 
de medewerkers en dat de waardering hiervoor de afgelopen tijd zelfs iets is 
toegenomen.” 
Alexander ziet me genieten. “Dat scheelt je ook een hoop werk”. 
Ik neem de tijd voor een slokje wijn. “Zoals ik al eerder aangaf had ik veel meer extern 
onderzoek beschreven. Ik had een overzicht gemaakt van 7 onderzoekslijnen (periode 
2003–2005) en de resultaten in een overzicht gezet. Ik had veel informatie 
(ruim 70 pagina’s) opgenomen in een apart hoofdstuk. Maar toen ik dit materiaal nog 
eens goed doornam leek het wel een groentewinkel waarin een splinterbom 
was ontploft.”
Alexander grinnikt bij dit beeld en wacht even met zijn volgende stukje pizza.

“Het was dus heel veel prut en moes. En het was wel duidelijk dat alles oorspronkelijk 
groente was, maar wat kon je er nog mee?. Met andere woorden, het voegde 
weinig nieuws toe aan de uitkomsten van mijn eigen onderzoek en het hierboven 
beschreven onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Zeg, Alexander, het wordt tijd. Ik moet écht om 20.00 uur in de Kliniek zijn voor een 
vergadering. Graag wil ik dit hoofdstuk afsluiten en met je naar de eindconclusie gaan.”
Alexander knikt instemmend en prikt de laatste stukjes pizza aan zijn vork. 

10.8 Samenvatting extern onderzoek
In dit externe onderzoek zitten twee meetmomenten, die van 2004 en 2005. Na 
de evaluatie van de reorganisatie in 2002 is vanaf 2003 de ‘nieuwe organisatie’ 
een feit. De uitslag betreft hier dus alleen de periode van de nieuwe organisatie. 
In deze twee meetmomenten zien we over het algemeen een lichte groei in 
de positieve waardering van de verschillende thema’s. Op het gebied van de 



267

communicatie over de beleidsveranderingen loopt de waardering iets terug. 
Over het geheel genomen laat dit externe onderzoek een positief beeld zien. De 
behandelvisie wordt breed gedragen en onderschreven door medewerkers. Men 
onderschrijft de positieve invloed op de behandeling én op de beveiliging. Met 
name op het punt van de beveiliging neemt, na een aanvankelijk lichte aarzeling 
(lagere waardering), de positieve waardering iets toe. De cultuurverandering 
lijkt breed in de organisatie te zijn ingebed. Beide onderzoekers gaven in een 
mondelinge toelichting aan dat deze uitzonderlijk hoge waardering, waarbij de 
zingeving in relatie tot de organisatiecultuur uitzonderlijk hoog scoort, uniek is. 

10.9 Een betekenisvolle en geslaagde verandering?
In deze paragraaf staan we stil bij de vraag welke betekenis en resultaten de 
veranderingen in de organisatie hebben opgeleverd. Het humaniseringsproces 
vindt plaats in een organisatie met een duidelijke doelstelling, de behandeling van 
TBS gestelden. Het humaniseringsproces moet deze doelstelling dan ook niet 
belemmeren maar op de een of andere manier ondersteunen. 

De doelstelling van de Dr. S. van Mesdagkliniek kunnen we als volgt samenvatten: 
De doelstelling van een TBS-Kliniek, zoals de Dr. S. van Mesdagkliniek, is uitvoering 
geven aan de TBS-maatregel. Daarbij is de behandeling gericht op de resocialisatie 
van patiënten met een zo beperkt mogelijke kans op recidive. Hiermee wordt een 
bijdrage geleverd aan de veiligheid van de samenleving.

Dit brengt ons bij de volgende vraag: 
Op welke manier heeft het sterke accent op de organisatiecultuur, waarbij 
humanisering de rode draad vormde bij de veranderingen, bijgedragen aan een 
geslaagde en betekenisvolle organisatie veranderingen?

Deze vraag kunnen we in twee aparte vragen opsplitsen:
Is er sprake van een betekenisvolle organisatieverandering?
Is de verandering geslaagd? Met ander woorden: zijn de doelen en resultaten 
van de organisatie gehaald?

Of iets betekenisvol is hangt af van de mate waarin mensen zich met een bepaald 
fenomeen kunnen identificeren. Door deze positieve ‘relatie’ kunnen mensen 
een bepaalde waarde (een betekenis geven) aan een fenomeen of gebeurtenis. 
Hieronder zullen we, gebaseerd op de vorige hoofdstukken, vanuit verschillende 
invalshoeken nagaan of men zich kon identificeren met het humaniseringsproces 
in de organisatie en welke betekenis men daar aan toekende. 
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Alexander (87)
“Nu wordt het zaak het humaniseringsproces te verbinden aan de doelstelling van de 
organisatie.”

“Dat is ook precies wat ik hieronder probeer te doen. We zullen eerst stilstaan bij 
het thema ‘betekenisvol’ en vervolgens bij het thema ‘geslaagd’. Dit hoofdstuk is 
tevens een terugblik op het voorgaande. Ik grijp hieronder terug naar eerdere 
hoofdstukken. Per periode, die van de oude en de nieuwe organisatie, zullen we 
naar de betekenisverlening gaan kijken. Ik zal hieronder eerst het beschrijvende 
deel aanhalen, vervolgens de enquête en de open interviews en tot slot het externe 
onderzoek. Daarna zal ik een overzicht geven van de bedrijfsresultaten, en deze 
daar waar mogelijk vergelijken met landelijke normen.”

10.9.1 De betekenisverlening in de crisisperiode 
In Hoofdstuk 6 hebben we de crisis aan de hand van Goffmans dramaturgisch 
concept beschreven en geanalyseerd. Goffman beschrijft het leven in een 
sociale instelling in de vorm van een soort toneelstuk (Goffman, 1959). In 
deze voorstelling moeten teksten, rollen en zaken als het decor met elkaar in 
overeenstemming zijn. Daarbij moeten de hoofdrolspelers en het publiek in de 
voorstelling geloven. Als de illusie te vaak wordt doorbroken krijgt de voorstelling 
een onvoldoende en zal het publiek het stuk afwijzen. 

In de beschrijving van de crisisperiode (1997–1999) aan de hand van Goffmans 
concept hebben we het gezien dat het publiek de voorstelling een zware 
onvoldoende gaf. Het drama begint met een ontvluchting van twee TBS-
gestelden en een drietal suïcides. De medewerkers klaagden over het gebrek aan 
eenduidige visie en besturing. Hierbij werden er uit de inrichting naar Justitie, 
de politiek en media berichten ‘gelekt’. De patiënten kwamen met negatieve 
verhalen naar buiten. Hierbij speelden verhalen over onprofessioneel gedrag van 
medewerkers en vermeende seksuele relaties een centrale rol. De Rijksrecherche 
en de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelden vast dat de kwaliteit van 
zorg ver beneden de maat was en de situatie in de organisatie als risicovol 
was te bestempelen. De media kwamen vervolgens met een stroom negatieve 
berichten over de Dr. S. van Mesdagkliniek naar buiten. De Minister moest zich 
verantwoorden in de Tweede Kamer. Allerlei interne en externe krachten gingen 
de voorstelling bepalen. 

Alexander (88)
“Je geeft steeds de ontvluchting als start van de crisis aan, maar kun je ook iets 
zeggen over de achterliggende oorzaak?” 
Ik slik even, en leg mijn vork neer. “Onlangs sprak ik een van de medewerkers die in 
de cisisperiode werkzaam was in de Kliniek. Die zei het als volgt: op die afdelingen 
waar zich dit voordeed was er sprake van een soort anarchie. De afdelingshoofden 
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waren anarchisten en lieten alles als het ware op zijn beloop. Dit was een heel 
bewuste strategie. Het was wachten op incidenten. Ik werkte in een ander 
gebouwdeel en sloot me er gewoon voor af. Ik wilde er niets mee te maken hebben. 
Het was een vorm van verwaarlozing vond ik. Ik denk zelf dat daar een kern van 
waarheid in zit. Maar het is ook maar een van de vele verklaringen.”
Alexander knikt begrijpend. 

In deze periode konden medewerkers zich niet met de voorstelling identificeren. 
De illusie van de regie en controle werd te vaak doorbroken. In dit drama slaagden 
de bestuurders er niet meer in de onderdelen van het stuk kloppend te maken. 
Reorganisatievoorstellen en zelfs interim-management mochten niet meer baten. 
De teksten, het decor en de verschillende rollen kwamen niet meer met elkaar 
overeen. Daarbij namen allerlei andere, ongenodigde spelers zoals de media, 
politiek, de Ondernemingsraad, patiënten en medewerkers een plaats in op het 
podium. Toen die reddingspogingen ook niet meer lukten ontstond er verzet. Dit 
verzet kwam voort uit een vorm van vervreemding. Het zich niet meer kunnen 
identificeren met de voorstelling. De voorstelling was vanaf dat moment niet meer 
te redden en mislukte. Het publiek en de recensenten keurden het stuk definitief 
af. De sponsor van het theater, de Minister, greep in op directieniveau. Er kon door 
geen van de betrokkenen een positieve betekenis worden gegeven aan de ontstane 
situatie. De directie werd aan het eind van de crisisperiode in fasen vervangen.

10.9.2 De betekenisverlening en de organisatieveranderingen
In de beschrijving van de reorganisatie (2000–2002) en de nieuwe organisatie 
(2003–2005) in Hoofdstuk 7 aan de hand van Goffmans van theorie zien we een 
ander beeld ontstaan. In de organisatie ontstaat een zekere veranderbereidheid. 
Er is een duidelijke aanleiding, de crisis en er is weer enige hoop: een nieuwe 
directie. In die zin wordt er een positieve betekenis gegeven aan de reorganisatie. 
Dit blijkt onder andere uit het Evaluatieonderzoek uit 2002 waarin de oude 
organisatie van de medewerkers een onvoldoende kreeg, de nieuwe organisatie 
een voldoende (6) en het perspectief naar de toekomst als hoopvol werd 
beoordeeld met een ruime voldoende (7) (Directie, 2002b).

Niet alleen het interne onderzoek laat zien dat medewerkers achter de 
organisatieveranderingen stonden, maar ook een extern onderzoek toont deze 
richting aan (Wittek en Muhlau, 2005). Bij de eerste meting onder panelleden 
in dit onderzoek (in 2004) geloofde ruim 80% van de medewerkers in het 
belang van de cultuurverandering. Zij waren het ermee eens dat dit een goede 
strategische keuze was (Wittek en Muhlau, 2005). Dit percentage is nog hoger bij 
de tweede meting in 2005, waarbij 84% een positief of heel positief oordeel gaf. 
Opvallend hierbij is het grote aantal medewerkers dat heel positief oordeelt met 
betrekking tot het thema overtuiging van het belang van de cultuurverandering. 



270

Dit is 51% bij de eerste meting en 63% bij de tweede meting. Tot deze hoge 
positieve waardering ten opzichte van de cultuurverandering draagt zeker 
het gegeven bij dat de meeste medewerkers ook van de doelgerichtheid van 
de cultuurverandering overtuigd zijn, en blijkbaar ook in toenemende mate 
de positieve gevolgen hiervan zien. In de enquête en de open interviews 
zien we een vergelijkbaar beeld. Een ruime meerderheid is positief over de 
cultuurveranderingen en de verschillende thema’s en concrete voorbeelden die 
daarbij onderzocht zijn. 

De nieuwe spelers op het podium beginnen aan de hand van nieuwe teksten het 
theater opnieuw in te richten. De spelers nemen plaats tussen het publiek en het 
publiek mag door middel van deelname aan coördinatiegroepen deelnemen aan 
de voorstelling. De organisatie wordt hierdoor transparanter en medewerkers 
en patiënten worden nadrukkelijker betrokken bij de beleidsontwikkelingen. Het 
publiek en de tot dan toe kritische recensenten worden steeds enthousiaster in 
deze periode. In toenemende mate verschijnen er positieve berichten in de media 
over de organisatie. Hierbij is de organisatie zelf niet het onderwerp, maar de 
zaken zoals opleiding, onderzoek en kunst worden uitgebreid beschreven. 

10.9.3 De betekenisverlening en de nieuwe organisatie
Medewerkers kunnen zich in toenemende mate identificeren met de 
ontwikkelingen in de organisatie. Zij treden zelf al dan niet samen met patiënten 
op in de media, waarbij de veranderingen in de organisatie op een positieve manier 
worden uitgedragen. Deze positieve identificatie blijkt onder andere uit het enquête 
onderzoek (hoofdstuk 8), de open interviews (hoofdstuk 9), en uit het INK-
beleidsonderzoek uit 2005. Hierin wordt de oude organisatie met een onvoldoende 
gewaardeerd (5) en de actuele, nieuwe organisatie met een ruime voldoende (7) 
(Directie, 2004a). Niet alleen uit intern maar ook uit extern onderzoek (Wittek en 
Muhlau, 2005) blijkt de positieve identificatie met de nieuwe organisatie.

Een gedeelde behandelvisie
In de enquête en ook in de open interviews komt duidelijk naar voren dat 
medewerkers de beoogde cultuurverandering onderschrijven. Er worden 
voorbeelden aangehaald die illustreren hoe het humaniseringsproces zichtbaar 
is geworden in het gedrag van medewerkers en de fysieke omgeving. Zowel 
patiënten, als medewerkers en de externen noemen de cultuurverandering als een 
positieve ontwikkeling. Niet alleen het waardenstelsel, maar ook het reflecteren 
op allerlei ontwikkelingen werd hoog gewaardeerd.

Alexander (89)
“Misschien is dat ook niet zo verwonderlijk als in 2003 bijna een kwart van de 
medewerkers nieuw is ten opzichte van de crisisperiode (1999). Deze nieuwe 
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medewerkers zijn natuurlijk tijdens hun inwerktraject op de hoogte gesteld van 
de beoogde cultuurveranderingen. Voor deze groep is de ‘nieuwe’ cultuur iets 
vanzelfsprekends in het kader van hun nieuwe functie, of niet soms?” 

“Je hebt helemaal gelijk. Maar je vergeet dat ik juist om die reden in mijn enquête 
en bij de open interviews nadrukkelijk geen nieuwe medewerkers, maar allemaal 
medewerkers die ruim 5 jaar in dienst zijn heb benaderd. Zij hebben de oude 
organisatie, de crisisperiode en de veranderingen van dichtbij meegemaakt.” 

“Tja, daar had ik even niet aan gedacht,” mompelt Alexander. “Maar er zijn ook andere 
externe gegevens die dezelfde richting uit wijzen. In de verschillende panelonderzoeken 
zitten de oudgedienden en de nieuwe medewerkers wel door elkaar”.

Uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de 
behandelvisie gedeeld wordt en de betrokkenheid van medewerkers bij de 
cultuurveranderingen zeer groot is. Alle medewerkers delen in grote mate de 
behandelvisie van de Dr. S. van Mesdagkliniek (Wittek en Muhlau,2005). Daarbij is 
nauwelijks een verandering tussen de eerste (2004) en de tweede meting (2005) 
opgetreden. Van de medewerkers beweert 75% bij de eerste meting achter de 
behandelvisie van de Dr. S. van Mesdagkliniek te staan; slechts 7% deelde deze 
visie niet. Bij de tweede meting reageerde zelfs 73% positief op dit thema en 8% 
beweerde het niet eens te zijn met de behandelvisie. De implementatie van de 
behandelcultuur kan dus ook op grote steun rekenen van zowel de medewerkers 
die langer dan 5 jaar in dienst zijn, als van de nieuwe medewerkers. 

Uit dit externe onderzoek blijkt tevens dat medewerkers overwegend positief zijn 
over de beoogde cultuurverandering. In ons eigen onderzoek, in de enquête, als 
ook in de open interviews komen we op een gemiddelde van 60% tot 70%. Het 
onderzoek onder alle panelleden van de Rijksuniversiteit Groningen bevestigt dit 
beeld. In de jaren 2004 en 2005 is er zelfs een toename in positieve zin gemeten. 
Bij het thema betrokkenheid bij de cultuurverandering meet men de mate waarin 
de medewerkers de doelen van de cultuurverandering geïnternaliseerd hebben, 
zich erbij betrokken voelen en ook bereid zijn extra inspanningen te leveren om 
deze doelen te bereiken. Bij de eerste meting was de mate van betrokkenheid al 
hoog: 52% had een positief of zeer positief oordeel over dit thema, slechts 8% 
negatief of zeer negatief. De organisatie kon deze positieve houding ten opzichte 
van de cultuurverandering vasthouden. De resultaten van de tweede meting laten 
zien dat het hoge niveau van betrokkenheid stabiel is gebleven, met 53% positieve 
en 9% negatieve oordelen. 

Er zijn duidelijke aanwijzingen voor een toenemende institutionalisering van 
de behandelcultuur. Zo is het percentage medewerkers dat het gevoel heeft 
dat ‘verzet’ tegen de cultuurverandering geen keuze is vanwege de sociale 
druk om mee te doen (gevoelde pressie), van 21% in de eerste meting naar 
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31% in de tweede meting omhoog gegaan. Ook voelen de medewerkers in 
grote en toenemende mate de sociale plicht om actief mee te werken aan de 
cultuurverandering (gevoelde plicht). Meer dan de helft van de medewerkers 
(56%) voelt zich verplicht de cultuurverandering te ondersteunen. Dit onderzoek 
dat door de Rijks Universiteit is uitgevoerd komt tot dezelfde of vergelijkbare 
conclusies als ons eigen onderzoek, waaronder de enquête en de open interviews.

Alexander (90)
“Je hebt mazzel met dat externe onderzoek. Hierdoor kun je een en ander 
onafhankelijker presenteren.” 

“Ja, daar ben ik zelf ook blij mee. Dit is dus het voordeel van die open houding die 
we hebben aangenomen. Dan haal je onderzoek naar binnen met reflectie op de 
organisatieontwikkeling als doel. Toen de Rijksuniversiteit Groningen ons benaderde 
of ze onderzoek mochten doen naar de cultuurveranderingen hebben we vrij snel 
ja gezegd. We hebben dit niet aan politieke doelen geijkt, we waren eigenlijk gewoon 
nieuwsgierig hoe dat zou uitpakken.”

10.10 De organisatiedoelstelling en resultaten
Iedere organisatie streeft bepaalde doelen na. Deze doelen kunnen ook in termen 
van diensten of producten beschreven worden. Het enige ‘product’ van de Dr. S. van 
Mesdagkliniek is de behandeling van patiënten die een TBS-maatregel hebben. Aan 
dit product worden kwaliteitseisen gesteld. De rechtbank, de Inspectie, maar ook 
de politiek en de maatschappij stellen eisen aan het product TBS-behandeling. Naast 
deze eisen ten aanzien van het primaire proces zijn er ook secundaire doelstellingen 
die gerealiseerd moeten worden. Dit betreft zaken als budgetbeheersing, goed 
werkgeverschap en het onderhoud van gebouw en terreinen. Dit worden ook 
wel de prestatie-indicatoren genoemd. Deze indicatoren zeggen iets over de 
bedrijfsvoering en indirect natuurlijk ook iets over het primaire proces. Een TBS-
Kliniek maakt jaarlijks met het Ministerie van Justitie afspraken in het kader van de 
P&C cyclus over de productie en de prestatie-indicatoren. In die zin functioneert 
het Ministerie van Justitie als een soort zorgkantoor waarmee namens de overheid 
en verzekeraars met zorginstellingen productieafspraken worden gemaakt. We zullen 
hieronder een aantal van deze resultaten nader beschouwen.

10.10.1 De bedrijfsresultaten in de crisisperiode 1997–1999
In de crisisperiode werd een groot deel van de beleidsdoelstellingen niet 
gehaald. De bezettingsgraad was gemiddeld 10% lager dan het afgesproken 
aantal. De jaarverslagen over deze periode zijn een somber en kort verslag van 
een organisatie in een ernstige crisis. De verslagen verhullen echter weinig. De 
oorzaken en de problemen worden weliswaar beknopt, maar wel duidelijk en 
transparant weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de jaarverslagen 
zeer beperkt, voornamelijk intern, werden verspreid.
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De conclusie van de directie in 1999:
Gezien de problematiek waarin de Dr. S. van Mesdagkliniek in 1999 verzeild is 
geraakt is er geen resultaat geboekt van het voorgenomen beleid zoals in het 
jaarplan 1999 beschreven zijn (Jaarverslag, 1999: 6).

Ondanks het feit dat door het hoofdkantoor voldoende budget is toegekend is 
er in de crisisperiode een steeds verder oplopend tekort. De overschrijding in 
1999 bedraagt op personeel en materieel samen ruim 1 miljoen gulden (ongeveer 
453.500 euro). Bedrijfseconomisch gezien verkeert de organisatie in een situatie 
van liquiditeitsproblemen (Jaarverslag, 1999: 13). Deze zijn voornamelijk te 
wijten aan de extra personele bezetting die nodig was in verband met het zeer 
hoge ziekteverzuim (14%) en een groot aantal (35) zogenaamde frictiedossiers 
(arbeidsconflicten). Als we hier de onderproductie als gevolg van vertraagde 
instroom van nieuwe patiënten bij optellen komt deze ‘roodstand’ nog hoger uit.

Daarbij is de financiële positie ten tijde van de crisisperiode, mede als gevolg van 
onvoldoende financieel beheer van de uitgaven voor aanpassingen aan het gebouw 
(in verband met capaciteitsuitbreiding), in feite nog veel slechter dan hierboven 
geschetst. De totale claim van verschillende partijen, waaronder een technisch 
installatiebedrijf en een (financiële) lease-maatschappij, komt op ruim 8 miljoen 
gulden (3,63 miljoen euro) (Jaarverslag, 1999: 10). Zonder de financiële dekking 
vanuit het Ministerie van Justitie zou de organisatie in 1999 door oplopende 
tekorten en te lage productie failliet zijn gegaan. Deze kosten worden buiten de 
organisatie om in de periode 2000 en 2001 door het Departement afgewikkeld, 
waardoor de organisatie weer een nieuwe start kan maken.

 Alexander (91)
“De organisatie was dus én inhoudelijk én materieel failliet. Op basis van het 
voorgaande hebben we natuurlijk al een idee waar dit op uitdraait. Het komt weer 
goed. Toch ben ik nog wel benieuwd of je er in slaagt om de resultaten op een juiste 
manier te verbinden met het humaniseringproces. Deze causaliteit moet je qua 
redenering wel duidelijk opbouwen.”
Ik aarzel. Alexander ziet dat en nodigt me non-verbaal uit me uit te spreken. 

“Kijk, er lopen allerlei stromingen in dit onderzoek naast en door elkaar. Ik heb 
positivistische, zeg maar gerust modernistische, elementen in dit onderzoek zitten. 
Er is soms sprake van een causaliteit die ik min of meer probeer aan te tonen, maar 
tegelijk zitten er ook postmodernistische elementen in. Bepaalde tegenstellingen, 
verschillende methoden en schrijfstijlen worden naast en door elkaar gebruikt. De 
eindjes worden dan niet aan elkaar geknoopt, maar blijven los naast elkaar liggen.
Ik zal mijn best doen om een relatie te leggen, maar ik wil daar ook weer niet te ver 
in gaan. Het is immers geen doel van dit onderzoek om dat aan te tonen. Ik probeer 
hier niet aan te tonen dat humanisering ook meteen een gezonde financiële positie 
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en goede behandelresultaten oplevert of zo, maar ik zal eerst de vergelijking tussen 
de crisisperiode en de periode na de reorganisatie afmaken. Laten we eens naar de 
nieuwe organisatie gaan kijken. Daarna kom ik op een aantal normen terug.”

10.10.2 Resultaten van de nieuwe organisatie
Uit de Jaarverslagen 2003–2005 blijkt dat bijna alle beleidsvoornemens zijn 
gehaald. De productie, de budgetten en verschillende projecten, etc. worden 
conform het uitgezette Jaarplan gerealiseerd. De kwaliteitsverbeteringen van 
de behandeling worden door de opeenvolgende rapporten van de Inspectie 
en andere externen bevestigd. De Dr. S. van Mesdagkliniek is weer een van de 
vooraanstaande TBS-Klinieken in Nederland geworden.

De organisatie wordt geregeld vanwege haar expertise gevraagd deel te nemen 
aan congressen en landelijke (GGZ/Jusititie) werkgroepen. In 2004 en 2005 helpt 
een team medewerkers uit de Dr. S. van Mesdagkliniek een andere Kliniek met 
een verbetertraject op de werkvloer. De ontwikkelde kennis op het gebied van 
forensisch-psychiatrische behandelmethoden wordt ook naar andere organisaties 
(nationaal en internationaal) overgedragen, waaronder het werken met 
signaleringsplannen (Jaarverslagen 2004–2005). Het ziekteverzuim daalt in 2005 
naar een gemiddelde van 5%. De bezuinigingsdoelstelling van 2004, om in twee jaar 
tijd 800.000 euro te bezuinigen, is al na 14 maanden gehaald. In 2005 heeft de Dr. S. 
van Mesdagkliniek over de voorgaande jaren een bescheiden reserve van ongeveer 
1,5 miljoen euro (5%) opgebouwd, op een jaarbegroting van ruim 30 miljoen euro. 
De financiële positie is in de nieuwe organisatie dus redelijk gezond te noemen.

Alexander (92)
“Het klinkt als een soort kritische massa die bereikt is, waardoor het proces als 
vanzelf doorgaat.”

“Zo zou je het kunnen zeggen, ja. In eerste instantie is er natuurlijk maar een heel 
kleine groep die achter een organisatieverandering staat, een grote middengroep 
wacht gewoon af wat er gebeuren gaat, en een kleine groep (achterhoede) is gewoon 
tegen en zet zich schrap.”

“Als de beoogde veranderingen een bepaald niveau hebben bereikt, zowel wat 
betreft de regulerende waarden als het aantal deelnemers, gaat de rest dus vanzelf 
meedoen?”
Ik knik instemmend en slik mijn eten door om vervolgens de draad weer 
op te pakken. “Het is ook aardig om even naar de ‘bedrijfsvoering’ van het 
humaniseringsproces zelf te kijken. Ook daar zijn kosten mee gemoeid en zijn er 
investeringen gedaan.”
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10.10.3 Investeringen in relatie tot humanisering
De bedrijfsresultaten in relatie tot het humaniseringproces gaan over de 
kostenbeheersing en de waardering op de investeringen. Het humaniseringsproces 
als zodanig is niet in kosten of investeringen uit te drukken. Het waardenstelsel en 
het gedrag zit in de mensen zelf en niet in materie. Wel kunnen we hier naar een 
aantal specifieke activiteiten kijken.

Het bevorderen van de open aanspreekcultuur, aangedreven door reflectie, is een 
specifiek doch herkenbaar onderdeel van het humaniseringsproces. Allereerst is 
er een cultuurdocument vastgesteld dat door alle leidinggevenden onderschreven 
werd. Hierin is het gewenste gedrag van een leidinggevende in het kader van 
de cultuurveranderingen beschreven. Daarnaast zijn drie vormen van reflectie 
geïntroduceerd. Er is zowel in opleiding, onderzoek als in kunst geïnvesteerd. 
In hoofdstuk 6 is hier een overzicht van gegeven. Zowel in financiële, als in 
formatieve zin hebben opleiding, onderzoek en kunst een vaste plaats binnen de 
organisatie gekregen. Op het gebied van opleiding, onderzoek en kunst zijn in de 
crisisperiode de budgetten niet overschreden. De middelen bleken voldoende en 
de begrotingsdoelstellingen zijn ruimschoots gehaald. Het beleidsmatige resultaat 
dat hier vervolgens aan de orde is betreft de mate waarin deze uitgaven als 
positief beoordeeld worden.

Reflectie als instrument om te komen tot verbeteringen in relatie tot de 
organisatiecultuur kon op grote steun onder de geënquêteerden rekenen, maar 
liefst 90%. Niet alleen de waardering voor reflectie zelf, maar ook de concrete 
werkvormen daarvan, opleiding onderzoek en kunst, werden hoog gewaardeerd. 
Opleiding kreeg in de enquête een positieve waardering van 90%, onderzoek 70% 
en kunst 68%. Uit de open interviews met medewerkers, patiënten en externen 
komt met name de hoge waardering voor veranderingen in het gebouw en 
de verschillende vormen van kunst tot uiting, ruim 70%. Opleidingen worden 
gemiddeld ook met een ruime voldoende gewaardeerd. Onderzoek komt in de 
waardering van de enquête en open interviews minder duidelijk en positief naar 
voren. De frequentie op onderzoek is relatief laag (met veel neutralen), maar wijst 
nog steeds in een positieve richting.

Hieruit kunnen we concluderen dat de financiële en beleidsmatige resultaten 
in relatie tot het humaniseringproces zijn gehaald. Het aangewende budget is 
doelgericht ingezet en kon rekenen op een hoge waardering van medewerkers.

Alexander (93)
“De organisatie lijkt soms wel het beste jongetje van de klas te willen zijn?”
“Ja en nee. Natuurlijk is het mooi als je weer een compliment krijgt van het Ministerie 
of de Minister zelf op bezoek komt, maar ik denk niet dat dit onze drijfveer is. 
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Voor wie doen we het allemaal? Niet voor de meester (Ministerie) alleen, maar in 
de eerste plaats voor de patiënten én de samenleving. In 2005 zijn er in totaal 13 
TBS-instellingen, c.q. Forensisch Psychiatrische Instellingen in Nederland. De totale 
capaciteit bedraagt ongeveer 1400 plaatsen, waarvan 197 in de Kliniek. De Kliniek 
wordt door een aantal TBS-Klinieken en het Ministerie als een van de richtinggevende 
‘gidsorganisatie’ beschouwd, en daar zijn we als Kliniek eigenlijk wel trots op.”

10.10.4 De doelstelling en de behandelresultaten

Hierboven hebben we kunnen zien dat de beleidsmatige doelstellingen die 
verbonden zijn met de cultuurverandering zijn gehaald. Daarbij hebben we 
ook stilgestaan bij de bedrijfsmatige doelstellingen van de organisatie. Deze 
doelen zijn in ruime mate, of in ieder geval in voldoende mate gehaald. Tot slot 
zullen we ons richten op de centrale doelstelling van de organisatie: de veilige 
tenuitvoerlegging van de behandeling van TBS-gestelden, waarbij het streven is de 
patiënten te resocialiseren. Om te bepalen of iets geslaagd is heb je een nulmeting, 
vergelijkingsmateriaal of norm nodig. Waarmee kunnen we de resultaten van de 
nieuwe organisatie (2003–2005) mee vergelijken? We zullen eerste de gegevens 
over de crisisperiode (1997–1999) beschrijven en deze vervolgens vergelijken met 
de periode van de nieuwe organisaties. Met name de jaarplannen en jaarverslagen 
uit de periodes 1997–1999 en 2003–2005 dienen hierbij als bronnenmateriaal. 
Beide perioden beslaan precies 3 jaar. Dit is dus een interne vergelijking tussen 
twee perioden.

Tabel 10.7 Resocialisatie en recidives 1997–1999

1997 1998 1999 Gemiddelden en totalen

Capaciteit 161 181 181

Aantal patiënten dat resocialiseert per jaar 12 14 12 Gemiddelde uitstroom 12,5

Recidives aantal tijdens resocialisatie per jaar 5 1 4 Totaal recidives 10

Recidive percentage per jaar en totaal 42% 7% 33% Totaal recidives 27%

Tabel 10.7 toont een relatief hoog recidivepercentage in de crisisperiode, bijna 
30%. Het aantal onttrekkingen in deze periode is ook relatief hoog: 12 in 1997, 9 
in 1998 en 5 in 1999.

Ten aanzien van de recidives moet worden opgemerkt dat het niet altijd duidelijk is 
om wat voor soort recidive het hier gaat. Het is gebruikelijk om in de jaarverslagen 
recidives te benoemen die een strafvordering van 4 jaar of meer hebben. Het gaat 
hierbij dus om ‘TBS waardige delicten’. Er is echter geen verschil gemaakt tussen 
delicten met een strafvordering van tenminste 4 jaar (ernstig) of 8 jaar (zeer 
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ernstig). De gegevens uit deze periode zijn voornamelijk getalsmatig weergegeven 
en de toelichting verder zeer kort en bondig (Jaarverslagen 1997–1999).

Alexander (94)
“Waarom zijn hier zo weinig inhoudelijke gegevens over?”
Ik wil dit niet afwentelen op de directie in de crisisperiode, integendeel, dus leg ik 
eerst uit hoe dit ook de afgelopen jaren door ons zelf is gehanteerd.

“Ook in onze huidige jaarverslagen weiden we niet te veel uit over incidenten. De 
jaarverslagen zijn openbaar en leveren in velerlei opzicht allerlei rumoer in de 
media op. Zelfs het minimale aantal van 5 onttrekkingen per jaar op ruim 10.000 
verlofactiviteiten wordt onmiddellijk in de media aangehaald. Op dit moment is 
ieder incident er een te veel. Ik denk echter ook dat de directie in 1999 er heel 
bewust voor gekozen heeft deze gegevens niet expliciet te publiceren vanwege haar 
kwetsbare positie in de crisisperiode. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik weet 
zelf dat het in die periode geregeld voorkwam dat een patiënt recidiveerde en/of zich 
onttrok aan de behandeling. Daar zat meestal een heel verhaal om heen. Maar het 
kwam slechts als een getal, een streepje op de balk terug in de jaarverslagen. Het 
algemene beeld bij mij en veel medewerkers is dat het ten tijde van de crisisperiode 
vaker voor kwam dan nu. De cijfers onderschrijven dat beeld.”
Alexander kijkt even in het door zijn vingers mat geworden glas en neemt daarna 
een slokje wijn. “En hoe ga je nu verder aantonen dat er een positief verband bestaat 
tussen de cultuurveranderingen en de centrale doelstelling van de organisatie?”

Dit onderzoek vormt een verslag dat een bepaalde periode in de geschiedenis 
van de Dr. S. van Mesdagkliniek beschrijft en evalueert. We trachten hierin op het 
spoor te komen van een beweging, een richting. Deze beweging bestaat uit kleine 
stappen richting een humane horizon. Dit evaluatieonderzoek met reflectieve 
kenmerken is niet bedoeld om een direct verband tussen maatregelen en een 
bepaald bedrijfsresultaat aan te tonen. In dit onderzoek wordt door verschillende 
methoden en analyses aannemelijk gemaakt dat er een positieve tendens op gang 
is gebracht zonder te willen claimen dat het einddoel al volledig is bereikt.

Alexander (95)
“Hoe bedoel je dat?” Zonder een antwoord af te wachten gaat Alexander door. “Een 
horizon verschuift immers met de reis mee en zal dus als ideale situatie per definitie 
altijd onbereikbaar blijven!”

“Ja, inderdaad”, onderbreek ik hem. “Zo wordt de reis zelf het doel, dat wil zeggen: het 
proces van verandering staat centraal en niet zozeer het bereiken van het einddoel.”

“Maar hoe zie je dan je onderbouwing van dit proces?”, vraagt Alexander met 
opgetrokken wenkbrauwen.

“De ‘bewijsvoering’ of ‘onderbouwing’ van het verhaal blijft altijd een kwestie van een 
interpretatie van de gegevens, waarbij het speculatieve element zoveel mogelijk 
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dient te worden vermeden. De gegevens zijn om die reden uit verschillende bronnen 
verzameld en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Ook is in kaart gebracht 
in hoeverre de organisatie in de periode 2003–2005 haar doelen heeft gehaald. We 
hadden hier ook de vraag kunnen stellen of de organisatie op bepaalde gebieden 
qua productie en prestatie-indicatoren achteruit is gegaan. Dit had namelijk ook 
heel goed gekund en was mogelijk nog legitiem ook. Als er namelijk veel extra tijd 
en energie in de ontwikkeling van een organisatie gaat zitten gaat dit geregeld met 
meer kosten en verlies van productie gepaard. Na deze interne vergelijking tussen 
beide periodes zullen we de doelstelling van de organisatie vergelijken met externe 
normen. Hierbij vergelijken we de doelstelling (resultaten) van de Kliniek in relatie tot 
andere TBS instellingen c.q. landelijke normen”.

10.10.5 De (politieke) norm en het gemiddelde
Voor normen geldt in het algemeen dat men die zowel in een kwalitatieve 
als in een kwantitatieve definitie kan hanteren. De politiek richt zich daarbij 
voornamelijk op de kwantiteit: minder patiënten die in herhaling vallen. Ze heeft 
daarbij ruimte gelaten aan de uitvoerders hoe dit verder ingevuld moet worden. In 
dit verband is het dus de taak van de directie van een TBS-Kliniek om de inhoud, 
de kwaliteit van de behandeling, te definiëren. De organisatieveranderingen binnen 
de Dr. S. van Mesdagkliniek betroffen allereerst de kwalitatieve verandering: het 
ging om een nieuwe visie, ander beleid en een andere aanpak. Het accent werd 
daarbij verlegd van een beheersmatige naar een inhoudelijke definiëring. In de 
vooronderstelling ging de nieuwe directie er van uit dat door deze benadering 
de politieke en maatschappelijke doelstelling ook gehaald konden worden. Kort 
gezegd: kwantiteit door kwaliteit.

 Er is formeel tussen de TBS-instellingen of in relatie met het Ministerie van 
Justitie geen landelijke norm voor de resocialisatie, c.q. recidives na een TBS-
behandeling vastgesteld. Maar wat is redelijk? Wat is wetenschappelijk, sociaal of 
op basis van internationaal onderzoek een passende kwaliteitsnorm? Wat zijn 
acceptabele of aanvaardbare risico’s? Op dit moment geen enkele. Ieder incident 
is in deze tijd een aanleiding voor Kamerleden om, met de individuele dossiers op 
schoot, de Minister van Justitie kritische vragen te stellen, moties in te dienen en 
daarbij het hele TBS-systeem aan de orde te stellen.

De behandeling van TBS-patiënten brengt tot op zekere hoogte altijd een risico 
met zich mee. Zowel tijdens de behandeling in de instelling zelf, tijdens de 
verloffase of daarna kunnen er delicten plaats vinden. De keus voor behandeling 
creëert immers per definitie ruimte voor de patiënt om zelf morele en praktische 
keuzes te maken, zijn leven te beteren of weer in zijn oude gewoontes te 
vervallen. Daarbij moeten we bedenken dat de wijze van behandeling ook mede 
bepaalt hoe de patiënt daarop reageert. Een benadering in een atmosfeer van 
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wantrouwen en afwijzing wekt bijna automatisch een reactie van verzet en 
agressie op. Daarentegen worden vertrouwen en respect meestal ook positief 
door patiënten beantwoord. Maar welke behandeling er ook wordt geboden, er 
zullen altijd patiënten zijn die niet kunnen worden geresocialiseerd. De grens ligt 
daarbij niet zonder meer vast, maar is altijd op maat gesneden. Zij moet van geval 
tot geval worden bepaald.

 Hoewel er dus geen landelijke norm is vastgesteld, is er wel een politiek kader 
dat als norm zou kunnen gelden. Het aantal recidiverende TBS-patiënten moest 
immers de afgelopen jaren onder politieke druk afnemen. Eind 2001 nam de 
Tweede Kamer een motie aan waarin het percentage van 20% recidive met zeer 
ernstige delicten moest worden teruggedrongen met 50% (Verhagen, 2005: 252). 
Dit betekende dat het recidivepercentage bij de resocialisatie van de totale groep 
TBS-patiënten nog maar 10% mocht zijn. We zouden hier kunnen spreken van 
een landelijke (politieke) norm. Als we het gemiddelde van alle TBS-Klinieken 
afzetten tegen deze (politieke) norm zien we in welke mate de organisaties in 
staat zijn de politieke richtlijnen te volgen. In dit verband is het interessant om op 
te merken dat de (politieke) norm (10%) zo goed als gelijk is aan het gemiddelde 
actuele recidivecijfer van alle TBS-Klinieken, namelijk 10% (Verhagen, 2005: 253). 
De 10%-norm is vanwege het politieke kader en het landelijke gemiddelde 
uitgangspunt voor dit onderzoek. Hieronder zullen we straks de (politieke) 
norm en het gemiddelde recidivecijfer van 10% op zeer ernstige recidivedelicten 
gaan vergelijken met de resultaten van de Dr. S. van Mesdagkliniek in de periode 
2003–2005, de periode van de nieuwe organisatie.

Het recidivepercentage onder ex-TBS-gestelden is lager dan na andere 
sancties (gevangenis/jeugdinrichtingen). De TBS-Klinieken slagen er, naar het 
zich laat aanzien, gaandeweg steeds beter in om diegenen te identificeren die 
daadwerkelijk recidive gevaarlijk zijn (Verhagen, 2005: 252).

Uit de recidivegegevens van ex-gedetineerden blijkt dat ongeveer 70% recidiveert 
en bij jeugdigen is dit zelfs 80%. Bij de voormalig TBS-gestelden is dit minder dan 
4 op de 10 (Verhagen, 2005: 250–251). Ongeveer 35% van de TBS-gestelden komt 
na hun TBS-behandeling weer met Justitie in aanraking. In de meeste gevallen gaat 
het hier om relatief lichte vergrijpen, maar in ongeveer 10% van de gevallen is 
hierbij sprake van een zeer ernstig delict (Verhagen, 2005: 253). In die zin doen 
de TBS-instellingen het relatief gesproken dus helemaal niet slecht. Er is sprake 
van een dalend recidivecijfer, waarbij de resocialisatie dus in toenemende mate 
succesvol is en de (politieke) norm van 10% wordt gehaald. Vergeleken met 
andere justitiële maatregelen kunnen we spreken van een duidelijk verschil in het 
voordeel van de TBS-instellingen.
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10.10.6 De Dr. S. van Mesdagkliniek en de landelijke norm
Hieronder geven we een overzicht van de gegevens uit de periode van de nieuwe 
organisatie.

Tabel 10.8 Resocialisatie, recidive en onttrekkingen 2003–2005

Onderwerp 2003 2004 2005

1. Capaciteit 181 185 185

a. Behandelplaatsen 183 185 187

b. Productie 101 100 101

2. Uitstroom

a. Resocialisatie (naar zelfstandig woning of een 

voorziening zoals het RIBW (begeleid wonen))

20 19 22

b. Naar andere TBS-Kliniek (m.n long stay) 22 13 24

c. Totaal 44 32 46

3. Verlofactiviteiten (bij benadering) 14.000 14.500 14.500

4. Onttrekkingen tijdens verlof 5 6 2

5. Ontvluchtingen 0 0 0

6. Suïcides 0 0 0

7. Recidive

a. Zeer ernstig 0 0 0

b. Ernstig 1 1 0

c. Recidive total 1 1 0

Toelichting:
1.  Productie is de benutting van het aantal behandelplaatsen ten opzichte van de 

capaciteit. In principe is een productie (bezettingsgraad) van 95% voldoende.
2.  Tot de feitelijke resocialisatie met relatief veel vrijheden moeten we met 

name de uitstroom onder 2a. rekenen. Een enkele keer, gemiddeld 3 keer per 
jaar, resocialiseert een patiënt via een andere Kliniek, dit in verband met de 
woonomgeving van familie of relaties. Ook dit aantal mag gerekend worden bij 
het totaal van de groep resocialisatie.

3.  Er zijn per jaar ongeveer 10.000 verlofactiviteiten vanuit de Dr. S. van 
Mesdagkliniek en tot 5000 activiteiten vanuit de twee TMV woningen op het 
buitenterrein.

4.  Het aantal onttrekkingen tijdens verlof betekent dat patiënten zich niet aan 
afgesproken tijden hebben gehouden (substantieel te laat komen) en/of dat ze 
zich hebben ontrokken aan het toezicht, variërend van enkele uren tot enkele 
dagen/weken.
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5.  Ontvluchtingen, uitbraak of ontsnapping uit het gebouw, de Dr. S. van 
Mesdagkliniek zelf.

6.  Suïcides die in de Dr. S. van Mesdagkliniek hebben plaatsgevonden met 
dodelijke afloop. Hieronder vallen niet de suïcidepogingen of vormen van 
(ernstige) automutilatie.

7.  Recidives: opnieuw een zwaar of licht (al dan niet TBS-waardig) delict plegen.
 a)  Zeer ernstig: delicten waarvoor meer dan 8 jaar detentiestraf opgelegd kan  

 worden.
 b)  Ernstig: delicten waarvoor meer dan 4 maar minder dan 8 jaar   

 detentiestraf opgelegd kan worden.
 c)  Recidive totaal: de door ex-TBS patiënten gepleegde delicten in de periode  

 2003–2005.
 d)  Vanuit de ‘zuivere uitstroom’ (resocialisatie, punt 2a) gerekend, dus zonder 
  de overplaatsingen naar andere TBS-Klinieken, komen we tot het 
  onderstaande overzicht.

Tabel 10.9 Resocialisatie en recidive percentage 2003–2005

2003 2004 2005 Gemiddeld en totalen

Aantal patiënten dat resocialiseert per jaar 20 19 22 Gemiddelde uitstroom/jaar: 20,5 

Recidive aantal tijdens resocialisatie per jaar 1 1 0 Totaal recidives: 2 

Recidive percentage per jaar en totaal 5 5 0 Totaal recidivepercentage: 3,3

Toelichting: 
Deze recidivecijfers zijn afkomstig uit de Bijzonder Voorvalmeldingen uit de Dr. S. van 
Mesdagkliniek (2003–2005) en de Jaarverslagen 2003–2005.
Iedere justitiële inrichting is verplicht recidivevoorvallen te melden aan het 
Ministerie en deze conform de P&C cyclus in de Jaarverslagen te vermelden.

Uit deze gegevens kunnen we opmaken dat het recidivepercentage in de 
Dr. S. van Mesdagkliniek ruim beneden het landelijk gemiddelde blijft. Hierbij 
moeten we echter wel enkele kritische kanttekeningen plaatsen. Allereerst 
moeten we rekening houden met het feit dat de recidive percentages landelijke 
gezien, bij de verschillende TBS instellingen dalende is. Hoewel het recidive 
percentage in de Dr. S. van Mesdagkliniek zeer laag is ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde, past dit dus wel in een landelijke trend. Vervolgens moeten 
we er rekening mee houden dat we hier alleen over gegevens beschikken waarbij 
een recidive is aangetoond, c.q. een veroordeling heeft plaatsgevonden. We weten 
dus niet zeker of er ook andere delicten hebben plaatsgevonden. En tot slot 
moeten we hier opmerken dat het materiaal (de Bijzonder Voorvalmeldingen 2003–
2005) handmatig is onderzocht en daardoor mogelijk een kleine vertekening 
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kan geven. Over het algemeen is het echter wel zo dat een (zeer) ernstige 
recidive, mede gelet op het effect hiervan op de organisatie (verplicht evaluatie 
onderzoek), de publiciteit dat dit oplevert en de verplichte vermelding in het 
Jaarverslag, nauwelijks over het hoofd gezien kan worden.

In de zogenaamde recidivemonitor die Justitie centraal uitvoert worden ex-
TBS patiënten over een langere periode gevolgd (Verhagen, 2005: 250–254). Het 
blijkt uit deze recidivemonitor dat de meeste recidives binnen de eerste 3 jaar 
plaatsvinden (Verhagen, 2005: 250). Met name de eventuele recidives uit 2003 
zouden in 2005 dan min of meer bekend moeten zijn. Het totale percentage van 
zeer ernstige bekende recidives is in 2003–2005 gelijk aan nul, en de ernstige 
recidives komen in de periode 2003–2005 uit op 3,3%. Dit betekent dat er 
ongeveer 20 geslaagde resocialisaties per jaar plaats vinden waarbij het in termen 
van een ernstige recidive hooguit éénmaal per jaar niet lukt. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat niet alle patiënten volledig zelfstandig zijn gaan wonen. Een deel 
woont onder begeleiding of bijvoorbeeld in een open psychiatrische inrichting 
waar men relatief gesproken veel vrijheden heeft. De gemiddelde uitstroom over 
deze periode is ruim 20% van de hele patiëntenpopulatie. Dit betekent dat de 
gemiddelde behandelduur in de Dr. S. van Mesdagkliniek op ongeveer 5 jaar staat.

Alexander (96)
“Dit lijkt mij een aanvaardbaar percentage”
Ik knik instemmend, “Mijn broer Rutger is arts, cardioloog om precies te zijn. Hij 
heeft wel eens gezegd dat als hij dit percentage van geslaagde behandelingen 
zou halen, hij een superdokter zou zijn. Nu gaat deze vergelijking aan alle kanten 
mank, want een medisch probleem is iets anders dan een recidive. Maar ik vond de 
vergelijking wel aardig. De behandeling van TBS-patiënten is immers ook een vorm 
van professionele behandeling.”
Alexander kijkt hierbij voor zich uit. In het kort vertelt hij een verhaal over zijn vader 
die enkele jaren geleden hartklachten had. Hij werd te laat behandeld, met alle 
gevolgen van dien. Alexander spoelt de emoties weg met een paar slokken wijn en 
bestelt prompt nog een glas.

Er blijken in de periode 2003–2005 geen ontsnappingen en suïcides in de Dr. S. van 
Mesdagkliniek te hebben plaats gevonden. De onttrekkingen vormen een miniem 
percentage ten opzichte van de hoeveelheid verlofactiviteiten (15.000 in 2005). Er 
hebben zich geen ernstige recidives voorgedaan tijdens deze onttrekkingen. Het 
landelijk gemiddelde voor ontsnappingen (uitbraak) uit TBS-Klinieken was in 1995 
ongeveer 7 op 600 TBS-gestelden en is gedaald naar gemiddeld 3 op 1300 TBS-
gestelden in 2004. Ten aanzien van alle vormen van detentie behoort Nederland 
gemiddeld genomen tot best presterende landen in termen van het minste aantal 
ontvluchtingen uit detentie-inrichtingen in de westerse wereld (Verhagen, 2005: 196).



283

Als we de recidivecijfers van de crisisperiode 1997–1999 vergelijken met die 
van de nieuwe organisatie 2003–2005 zien we een opmerkelijk verschil in het 
voordeel van de nieuwe organisatie. Rekening houdend met het gegeven dat er 
sprake is van een landelijke dalende trend blijft dit zeer lage recidive percentage 
een opvallend gegeven. In de crisisperiode was het recidivepercentage tijdens 
resocialisatietrajecten 27% en in de periode van de nieuwe organisatie slechts 
3,3%. Als we de landelijke (politieke) norm en het gemiddelde van 10% zeer 
ernstige recidive (delicten waarvoor een detentiestraf van meer dan 8 jaar staat) 
inclusief de nodige opmerkingen en kanttekeningen over de gegevensverzameling 
in beschouwing nemen, kunnen we stellen dat de doelstelling van de Dr. S. van 
Mesdagkliniek in de periode 2003–2005 in ruime mate gehaald is.

10.11 Een samenvatting van de bedrijfs- en behandelresultaten
Op basis van dit onderzoek kunnen we niet stellen dat het behalen van de 
doelen en de verschillende positieve resultaten alleen het gevolg zijn van het 
humaniseringproces. Andere randvoorwaardelijke factoren zoals beschikbare 
budgetten, de kwaliteit van de medewerkers, een verdere professionalisering 
zoals de inzet van risicotaxatie instrumenten e.d. spelen ook een belangrijke rol 
in de eindresultaten van de organisatie. Het humaniseringsproces heeft echter 
alle lagen en onderdelen van de organisatie positief beïnvloed. De cultuur is sterk 
veranderd en minder op beheersing en meer op behandeling gericht. Zo vormt 
de cultuurverandering een kader waarbinnen zich allerlei processen op meerdere 
niveaus afspelen. Wat we hier waarnemen is een positieve ontwikkeling op 
meerdere aspecten binnen de organisatie die door deze aanpak op gang is gebracht.

De doelstelling van de organisatie bestaat uit twee onderdelen. De 
bedrijfsresultaten die noodzakelijk zijn om de organisatie te laten functioneren en 
in stand te houden, en de inhoudelijk behandelresultaten. De organisatie heeft in 
de periode 2003–2005 haar Jaarplanafspraken met het Ministerie in het kader van 
de P&C cyclus ruimschoots behaald. De financiën blijken op orde, de personele 
formatie is voldoende op sterkte en het ziekteverzuim is van 14% naar 5% gedaald.

De behandeling van de TBS-patiënten heeft tot doel hen te resocialiseren en 
daarbij het risico van recidive tot een minimum te beperken. In die zin kunnen 
incidenten en recidives als belangrijke resultaten van de behandeling worden 
gezien. In de periode van de nieuwe organisatie (2003–2005) bleek het aantal 
incidenten zoals onttrekkingen en suïcides, in tegenstelling tot de crisisperiode 
1997–1999, nihil te zijn. Dit geldt ook voor het aantal recidives van 3,3% 
in de periode 2003–2005 ten opzichte van de 27% tijdens de crisisperiode. 
De 3,3% is ruim beneden de landelijke (politieke) normen van 10%. In de 
onderzochte periode (2003–2005) was de cultuurverandering op basis van 
het humaniseringproces kenmerkend voor de organisatie. In die periode is de 
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organisatie qua doelstelling en resultaten er niet op achteruit gegaan, integendeel. 
We kunnen dan ook stellen dat de bedrijfs- en behandeldoelen in deze periode 
van humanisering ruimschoots zijn gehaald. Het humaniseringsproces heeft het 
behalen van de doelstellingen van de organisatie in belangrijke mate ondersteund. 
Humanisering lijkt in die zin een belangrijke variabale te zijn die de organisatie 
heeft geholpen om de crisis te boven te komen en de organisatie en haar 
doelstelling in positieve zin te ondersteunen. Humanisering is echter niet de enige 
variabele, maar wel een van de belangrijkste, zoals we hier in het voorafgaande 
hebben kunnen zien.
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De probleemstelling en de deelvragen

Dit hoofdstuk gaat over de probleemstelling en de deelvragen. Per onderdeel 
zal dit kort worden beantwoord waarbij de belangrijkste elementen uit de 
voorgaande hoofdstukken kort worden aangehaald.

11.1 De probleemstelling
Is de organisatie op basis van de beoogde veranderingen ook daadwerkelijk 
humaner geworden?

De deelvragen die hieruit volgen zijn gebaseerd op vier kernbegrippen:
1.  De vooronderstelling
2.  De explicitering 
3.  De evaluatie
4.  De opbrengst

11.1.1 Vooronderstelling
Welke vooronderstellingen hanteerde de directie bij het leidinggeven 
aan de organisatieveranderingen?

De vooronderstelling van de nieuwe directie was gebaseerd op de ideeën die zij 
had rondom een omvangrijke organisatieverandering, met een sterke nadruk op 
de cultuur van de organisatie. Deze cultuurverandering werd vormgegeven door 
het humaniseringproces. 

De kerngedachte van het humaniseringsproces bestaat uit het volgende 
waardenstelsel: het respect naar patiënten bevorderen en onnodige vernederende 
situaties voor de patiënten bestrijden. 

Het humaniseringsproces moest de organisatiecultuur, het gedeelde en voor deze 
organisatie in die tijd (1997–1999) kenmerkende stelsel van waarden beïnvloeden. 
In plaats van een gerichtheid op het beheersen moest men meer gericht zijn op 
de behandeling van de patiënten. Hiermee kwam de patiënt centraal te staan in
de organisatie.

De directie koos niet zozeer voor een vaststaand ontwerp van de nieuwe 
beoogde organisatie, maar richtte zich op een veranderingsproces dat 
gebaseerd was op bepaalde regulerende gedachten (menselijke waarden). 
De vooronderstelling was dat deze strategie allereerst de cultuur en 
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vervolgens ook de structuur van de organisatie zou beïnvloeden. Niet alleen 
de organisatie en haar cultuur, maar ook de doelstelling in termen van de 
bedrijfs- en behandelresultaten zouden hierdoor op positieve wijze beïnvloed 
worden. Op deze wijze trachtte de directie een betekenisvolle en geslaagde 
organisatieverandering te bewerkstelligen. 

11.1.2 Explicitering
a.  Het beschrijven van de historie en doelstelling van de Dr. S. van 

Mesdagkliniek.

In de beschrijving van de Dr. S. van Mesdagkliniek hebben we gezien dat de 
ontwikkeling van deze organisatie altijd nauw verbonden is geweest met 
de maatschappelijke opvattingen over straffen en sancties. Met name in de 
periode na de Tweede Wereldoorlog hebben Nederlandse strafrechtjuristen 
en beleidsmakers het strafrechtstelsel ingrijpend veranderd. Hierbij stond de 
gedachte centraal dat straffen niet alleen in dienst staan van de samenleving in 
termen van veiligheid en vergelding, maar ook ten dienste staan van de dader 
zelf. Dit zogenaamd dadergericht straffen betekende een ingrijpende hervorming 
van het strafrechtstelsel. In die periode zijn de begrippen humanisering en 
resocialisatie geïntroduceerd. De TBS-maatregel, die zich op het snijvlak tussen 
Justitie en de (geestelijke) gezondheidszorg bevindt, is in wezen een direct 
gevolg van deze naoorlogse omslag in het denken over straffen en sancties. Het 
begrip humanisering, de rode draad in dit onderzoek, is dus op historische wijze 
verbonden aan de doelstelling van organisatie. 

De TBS-maatregel is gebaseerd op een persoonlijkheidsonderzoek. Op basis 
van dit persoonlijkheidsonderzoek kan een rechter, mits uit een onderzoek 
blijkt dat de dader niet volledig toerekeningsvatbaar is, als gevolg van een 
stoornis of gebrekkige ontwikkeling, kiezen voor een behandelingsmaatregel 
(TBS) in plaats van of aanvullend op een gevangenisstraf. Een TBS-Kliniek is in 
die zin een uitvoeringsorganisatie die zorgdraagt voor een adequate uitvoering 
van de maatregel. De behandeling in de TBS-Kliniek is gericht op een veilige 
tenuitvoerlegging van de maatregel teneinde de patiënt te resocialiseren, waarbij 
de kans op recidive zeer klein geacht wordt. Periodiek rapporteert de Dr. S. van 
Mesdagkliniek aan de rechtbank over vorderingen van de behandeling. Het is de 
rechtbank die beslist over het al dan niet verlengen of beëindigen van de TBS-
maatregel. 
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b.  Het beschrijven van de organisatorische crisis en veranderingen in de 
organisatie.

De crisisperiode en de veranderingen in de organisatie zijn onder andere
beschreven aan de hand van de theorieën van Goffman. Goffman beschrijft het leven 
in een sociale instelling in de vorm van een toneelvoorstelling (Goffman, 1959).

De crisisperiode
In de beschrijving van de crisisperiode (1997–1999) aan de hand van Goffman’s 
theorie hebben we gezien dat het publiek de voorstelling een zware onvoldoende 
gaf. Het drama begint met de ontvluchting van twee TBS-gestelden en een drietal 
suïcides. De medewerkers klaagden over het gebrek aan eenduidige visie en 
besturing. Hierbij werden er vanuit de inrichting naar Justitie, politiek en media 
berichten ‘gelekt’. De Rijksrecherche en de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
stelden vast dat de kwaliteit van zorg ver beneden de maat was en de situatie 
in de organisatie als risicovol was te bestempelen. In de Dr. S. van Mesdagkliniek 
werden allerlei onprofessionele en risicovolle situaties geconstateerd. De cultuur 
in de organisatie was daarbij te veel gericht op beheersing in plaats van op de 
behandeling van de patiënt. 

Uit verschillende verhalen, waaronder mijn sollicitatiegesprekken voor de 
kortstondige functie van divisiemanager in 1997, blijkt dat er binnen de directie 
sprake was van een gebrek aan regie. Uit een verslag van een project voor de 
long-stay doelgroep blijkt dat er in die periode organisatorisch en inhoudelijk 
geen eenduidige visie op directieniveau werd uitgedragen. In de enquête en de 
open interviews worden allerlei voorbeelden gegeven van de beheerscultuur en 
de vormen van verwaarlozing van de patiënten in deze periode. 

De media kwamen vervolgens met een stroom negatieve berichten over de Dr. 
S. van Mesdagkliniek naar buiten. De Minister moest zich verantwoorden in de 
Tweede Kamer. Allerlei in- en externe krachten gingen de voorstelling bepalen. De 
bedrijfsresultaten in termen van productie en kostenbeheersing waren onder de 
maat gedurende de crisisperiode. De stroom negatieve recensies was niet meer 
te stoppen. Er was geen overzicht en geen regie meer, en de directie moest uit 
deze voorstelling vertrekken. 

De veranderingen en nieuwe organisatie
In de beschrijving van de reorganisatie (2000–2002) en de periode daarna 
zien we dat de nieuwe directie nieuwe teksten voor de organisatie maakt. 
Voorbeelden hiervan zijn het Positioneringstatement en het Cultuurdocument. 
Hierin geeft de directie haar visie op de beoogde cultuurveranderingen en 
een humane en professionele behandeling, waarbij de patiënt centraal staat. 
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Ondanks de nodige frustraties in verband met personele veranderingen en 
wijzigingen in de organisatiestructuur, waaronder het differentiëren van de 
afdelingen naar doelgroepen, weet de organisatie deze turbulente periode van 
formele reorganisatie op een positieve manier af te sluiten. Na de evaluatie 
van de reorganisatie is de nieuwe organisatie vanaf 2003 een feit. In dit 
evaluatieonderzoek krijgt de oude organisatie (1997–1999) een onvoldoende, 
de actuele (in 2002) organisatie een voldoende (6) en de verwachtingen van de 

nieuwe organisatie een ruime voldoende (7).

De directie tracht door voorbeeldgedrag, waaronder het betrekken van 
kantoren dicht bij het primaire proces, in plaats van op afstand te blijven in 
een voorgebouw, een open aanspreekcultuur te bevorderen. Daarbij neemt de 
directie elke ochtend deel aan het ochtendrapport waarbij allerlei inhoudelijke 
en organisatorische zaken worden besproken. Hiermee tracht de directie het 
dagelijkse reflecteren op inhoudelijke en organisatorische zaken te bevorderen. 
Daarnaast werden er drie vormen van reflectie, zijnde opleiding, onderzoek en 
kunst, geïntroduceerd. Uit het enquêteonderzoek en de open interviews blijkt 
dat reflectie op zich en ook de gekozen drie uitingsvormen daarvan zeer hoog 
gewaardeerd werden. 

In de periode 2003–2005 verschijnen er nagenoeg geen negatieve berichten 
meer in de media over de Dr. S. van Mesdagkliniek. De berichten in de media 
gaan niet meer over incidenten, maar over het feit dat de crisis voorbij is, en 
er worden zaken als opleiding, onderzoek en kunst beschreven. In het INK-
beleidsonderzoek in 2005 onder panelleden naar de waardering op verschillende 
organisatieonderdelen krijgt de nieuwe organisatie gemiddeld een ruime 
voldoende als rapportcijfer (7).

c. Het beschrijven van het humaniseringproces in de organisatie.

In de beschrijvingen van de veranderingen in de organisatie aan de hand van het 
dramaturgische concept van Goffman zien we dat niet alleen de voorstelling, 
waaronder de teksten en het decor, verandert maar ook het theater zelf een 
verandering ondergaat. De scheiding tussen podium, waarop managers in de 
regel moeten acteren, wordt ook door patiënten en medewerkers bevolkt. De 
Patiëntenraad en medewerkers in allerlei coördinatie groepen oefenen direct 
invloed uit op de beleidsontwikkeling van de organisatie. Daarbij wordt de media 
en andere belangstellenden niet meer angstvallig buiten de deur gehouden maar 
worden ze in contact gebracht met patiënten en medewerkers. Er verschijnen in 
toenemende mate positieve recensies over de nieuwe werkwijze en ‘voorstelling’ 
in de Dr. S. van Mesdagkliniek. 
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Naast de beschrijving aan de hand van Goffmans dramaturgische concept leveren 
ook de gesprekken met medewerkers, patiënten en externen veel informatie op 
over hoe veranderingen in de organisatie vanaf 2000 worden ervaren. In de open 
interviews zijn verschillende thema’s onderzocht naar aanleiding van het begrip 
‘veranderingen’. Deze thema’s zijn bijvoorbeeld de organisatie cultuur, omgang 
met de patiënten, maar ook de procedures zijn naast concrete situaties zoals het 
gebouw onderzocht. In de beschrijving en verhalen over de veranderingen in de 
periode van de reorganisatie (2000–2002) en de nieuwe organisatie (2003–2005)
zien we een positief beeld over de organisatie ontstaan. Verschillende 
belanghebbenden, patiënten, medewerkers en externen onderschrijven de 
positieve ontwikkeling met allerlei voorbeelden, maar plaatsen nadrukkelijk ook 
aantal kritische kanttekeningen. 

De voorbeelden die naar voren komen zijn zaken als cultuurverandering, 
het humaner omgaan met patiënten, toename van kennis over de pathologie 
en gedrag van patiënten en waardering voor zaken als opleiding, onderzoek 
en kunst. Met name de veranderingen in het gebouw door middel van kunst 
en kleurgebruik en het ‘open deuren’ beleid worden door betrokkenen als 
voorbeelden van positieve veranderingen gezien. 

11.1.3 Evaluatie
a.  Het evalueren van het humaniseringproces op basis van de 

vooronderstellingen ten aanzien van humane waarden.

Uit het enquêteonderzoek en in de open interviews blijkt dat de beoogde 
cultuurverandering door medewerkers onderschreven wordt. In het algemeen vindt 
men dat de organisatie humaner is geworden. Er worden door belanghebbenden 
allerlei voorbeelden van genoemd. Men is van mening dat de organisatie meer 
gericht is op de behandeling en minder uitgaat van allerlei beheersstrategieën. Als 
we hierbij specifiek kijken naar de waarden ‘respect bevorderen’ en ‘vernedering 
verminderen’, is men hier over het algemeen positief over. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat dit licht positief is, omdat er ook veel neutrale waardering op dit 
vlak is gemeten. Negatieve scores worden nauwelijks gevonden.

Tegelijk geven patiënten, medewerkers en externen aan dat het humaniseringsproces 
gecontinueerd moet worden. Het risico van afglijden naar de beheerscultuur, mede 
op basis van externe druk, is volgens betrokkene duidelijk aanwezig. In een aantal 
gevallen menen patiënten en medewerkers tendensen te zien die duiden op een 
onvoldoende bekendheid onder medewerkers met de cultuurverandering of melden 
ze soms zelfs terugval naar het beheersmatig optreden. In gesprekken over deze 
situaties blijken het humaniseringsproces en het geïntroduceerde waardenstelsel als 
ijkpunten en regulerende gedachten te functioneren.
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b.  Het evalueren van de organisatieveranderingen aan de hand van de 
betekenisverlening van de direct belanghebbenden, de patiënten en 
medewerkers.

Het humaniseringproces heeft de verschillende lagen en onderdelen van de 
organisatie sterk beïnvloed. Patiënten geven in de verschillende deelonderzoeken 
aan dat er duidelijk zaken zijn veranderd, maar dat het wat hun betreft nog niet ver 
genoeg gaat. Op een enkele uitspraak na blijken de meeste patiënten zich te kunnen 
vinden in de beoogde veranderingen in termen van het humaniseringsproces. Ook 
kunnen ze voorbeelden geven die zij als een positieve ontwikkeling beschouwen. 
Medewerkers kunnen zich ook met de veranderingen en de ‘nieuwe organisatie’ 
identificeren, en daar dus op een positieve wijze betekenis aan verlenen. Deze 
positieve waardering wordt niet alleen in dit eigen onderzoek, maar ook in extern 
onderzoek teruggevonden. Ook andere (indirect) belanghebbenden, zoals de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg, de media, de reclassering, een vrijwilliger en 
een journalist bij de regionale krant, noemen de veranderingen op basis van het 
humaniseringsproces in de organisatie als iets positiefs.

Tegelijk worden er door de verschillende belanghebbenden ook kanttekeningen 
gemaakt bij deze ontwikkeling. De invloed van buiten de organisatie, en dan 
met name de media, politiek en maatschappelijke opinie, moet niet worden 
onderschat. Diverse belanghebbenden geven aan dat deze invloed, mede aan de 
hand van enkele incidenten waarbij TBS-patiënten betrokken waren, duidelijk 
merkbaar is in de organisatie. Zo is het verlofbeleid veel stringenter geworden 
en worden er door het Ministerie en de Rechtbank uitvoerige rapportages 
over de behandeling en eventuele risico’s verwacht. Hierdoor is de organisatie 
bureaucratischer geworden, hetgeen heeft geleid tot een vermindering van het 
directe behandelcontact tussen medewerkers en patiënten. 

c.  Het evalueren van de organisatieveranderingen aan de hand van 
bedrijfs- en behandelresultaten.

Het humaniseringsproces kan niet los gezien worden van de doelstelling van 
de organisatie. Deze doelstelling kent grofweg twee hoofdonderdelen. De 
bedrijfsresultaten, die zorgen voor de instandhouding van de organisatie zelf, en 
de inhoudelijke behandeldoelstelling. 

De organisatie heeft haar doelstellingen volgens de jaarplanafspraken in het 
kader van de P&C cyclus met het Ministerie van Justitie in de periode 2003–2005 
steeds gehaald. Niet alleen de cultuurverandering maar ook de ‘gewone’ bedrijfs- 
en behandelresultaten zijn in deze periode ruimschoots gehaald. Zaken als de 
financiële positie en de personele formatie, en normen zoals het ziekteverzuim 
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bleken allemaal ruimschoots op orde te zijn. Het gebouw is er qua aankleding 
en inrichting sterk op vooruit gegaan. Door diverse kunsttoepassingen en het 
beheer van een galerie, waar patiënten nauw bij betrokken zijn, krijgt het gebouw 
een positievere waardering van in- en externen. Uit een aantal beleids- en 
welzijnsonderzoeken onder medewerkers blijkt dat de ook organisatie over het 
algemeen positief wordt beoordeeld. 

De TBS-behandeling heeft tot doel de patiënt te resocialiseren, waarbij het 
risico op recidive tot een minimum beperkt moet blijven. In die zin kunnen we 
incidenten en de recidives van patiënten als een belangrijke graadmeter voor de 
resultaten van de behandeling zien. Ten aanzien van het aantal incidenten in de 
Dr. S. van Mesdagkliniek, zoals suïcides en onttrekkingen bij verloven, was dit 
ten tijde van crisisperiode (1997–1999) onaanvaardbaar hoog, in de nieuwe 
organisatie (2003–2005) is het cijfer nihil. Ten aanzien van de resocialisatie 
(uitstroom) van patiënten en recidives daarbij bleef dit ruim beneden de norm 
(3,3%). Dit in tegenstelling tot de recidives ten tijde van de crisisperiode (27%). 
Mede afgezet tegen de crisisperiode en de landelijke (politieke) norm van <10% 
ernstige recidive heeft de nieuwe organisatie haar inhoudelijke doelstelling 
ruimschoots gehaald. 

Het humaniseringproces, dat kenmerkend is voor deze periode binnen de 
organisatie, heeft bijgedragen aan de realisatie van de cultuurverandering en de 
organisatiedoelstellingen, waaronder de bedrijfsresultaten en de behandeling zelf. 

Alexander (97)
“Een gewetensvraag: Als je nu naar deze slotscènes kijkt, hoe zie je dan je eigen rol en 
positie daarin?” 
Ik borduur voort op dit bekende beeld van een voorstelling dat Alexander hier aanreikt: 
“Een goede voorstelling wordt niet alleen door enkele hoofdrolspelers gedragen. Het is 
de complete situatie, inclusief het publiek, dat de voorstelling maakt, maar zij kan wel 
door één slechte speler of een verkeerd decor of verkeerde belichting verprutst worden. 
Als onderzoeker en deelnemer aan het proces heb ik uiteraard een positie moeten 
innemen vanuit mijn eigen optiek, daar ontkom je niet aan. Mijn perspectief is daarbij 
ook persoonlijk gekleurd en misschien enigszins vertekend. Daar leg ik voor mezelf 
regelmatig verantwoording voor af. Dit onderzoek is een evaluatief verslag met 
reflectieve kenmerken. Het is dus voor een deel van binnenuit geschreven. 
Echter, vanuit het meervoudig kijken heb ik de objectiviteit willen waarborgen en meen 
ik te hebben aangetoond hoe verschillende oorzaken tot het doel hebben geleid. Een 
belangrijke rol in het slagen van onze opzet ken ik toe aan de sterke coalitie binnen 
de directie, met het middenkader en met verschillende andere sleutelfiguren in de 
organisatie. Al die andere hoofdrolspelers, zoals mijn twee collega-directeuren Sjoerd 
en Corstiaan, het middenkader en de bestuurders van de GGZ, de voorzitter en de 
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leden van de Ondernemingsraad, de Patiëntenraad, enzovoort, hebben de voorstelling 
gedragen en ook mede vormgegeven. Ik heb met dit onderzoek alleen een kader willen 
geven, waarbinnen de organisatieveranderingen worden gedocumenteerd en daardoor 
betekenis krijgen.
Ik hoop dat het onderzoek blijft doorgaan en dat alles ertoe leidt dat de situatie zowel 
voor patiënten als medewerkers blijft verbeteren.”

“Het lijkt wel een afscheidsrede die je hier houdt”, glimlacht Alexander. “Is dit jouw 
persoonlijke positioneringstatement?”

“Dat kun je wel zo zeggen. Ik voel me op de een of andere manier altijd verbonden met 
de underdog en tegelijk met mensen die pogingen doen om anderen er weer bovenop 
te helpen.”
Ik zwijg even en voel een brok in mijn keel. 

11.2 De beoogde opbrengst van het onderzoek
Het algemene doel van dit onderzoek kunnen we als volgt samenvatten: 
Kennis en inzicht van een in de praktijk beproefde organisatie 
veranderingen op basis van humane waarden

Onderdeel van dit onderzoek is een evaluatie van de vooronderstelling van de 
directie dat vanuit een meervoudig en reflectief perspectief belicht wordt. Dit 
onderzoek beoogt op verschillende domeinen een bijdrage aan kennis en inzicht 
te leveren. Hierbij staat niet zozeer het vergroten van kennis centraal, als wel de 
toegankelijkheid ervan. Dit onderzoek is dus niet alleen bedoeld als kennis van, 
maar ook als kennis voor. 

1.  Dit onderzoek is een vorm van geschiedschrijving en draagt daardoor bij aan 
de ontwikkeling van de organisatie.

2.  Het onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop een humaniseringsproces in 
gang gezet kan worden en levert in die zin een beleidsmatige bijdrage aan onze 
kennis over organisatieontwikkeling.

3.  Het onderzoek draagt bij aan inzicht in de positie van een manager die 
onderzoek doet in zijn eigen organisatie en geeft aan welke mogelijkheden er 
zijn om binnen het kader van een onderzoek daar mee om te gaan. 

4.  Dit evaluatieonderzoek levert een bijdrage aan de wetenschappelijke 
kennis over organisatieveranderingen en in het bijzonder over het 
humaniseringsproces en de rol van humane waarden daarbij.

5.  Dit onderzoek levert een bijdrage aan het publieke debat, waarin vraagstukken 
over veiligheid in de samenleving en humaniteit in het detentiestelsel, 
waaronder de TBS- instellingen, geregeld onderwerp van discussies zijn. 
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In dit onderzoek heeft de auteur een dubbelrol: hij is zowel onderzoeker als 
directeur. Dit betekent dat er meerdere perspectieven in een en dezelfde persoon 
samenkomen. De organisatie is eveneens vanuit verschillende bronnen beschreven. 
Niet alleen onderzoek in documenten, maar ook het onderzoeksmateriaal dat 
onder verschillende belanghebbenden is verzameld geeft een rijk overzicht aan 
informatie en allerlei voorbeelden en anekdotes. Tot slot is er ook gekeken 
naar de doelstelling van de organisatie en bepaalde normen, zoals financiën, 
ziekteverzuimcijfers en de resocialisatie en recidives van patiënten. Er is niet 
gekozen voor één bepaalde vorm van evaluatieonderzoek. Elementen uit diverse 
generaties en vormen van evaluatieonderzoek zijn hierbij van nut gebleken. 

Alexander (98)
“Eerlijk gezegd vind ik je onderzoek erg boeiend, maar soms ook wel wat verwarrend. 
Je gebruikt hier verschillende schrijfstijlen en methoden naast en door elkaar. 
Tegelijk redeneer je via de vooronderstelling, het expliciteren en evalueren wel naar 
een soort logisch eindpunt met vrij eenduidige conclusies. Het lijkt allemaal erg 
vanzelfsprekend.”
Ik beaam dit. “Goed dat je me ter verantwoording roept over mijn aanpak. Toch moet 
je wel onderscheid blijven maken tussen de wijze van onderzoek en de conclusies. Ik 
denk, dat een zuiver journalistiek verslag praktisch dezelfde resultaten zou hebben 
laten zien. Ik heb gewoon wat meer wetenschappelijke omwegen bewandeld om 
alle aspecten ervan te kunnen belichten. Daartoe heb ik verschillende manieren 
gekozen om onderzoek te doen en er een leesbaar en wetenschappelijk verslag 
van te maken. Ik weet ook dat ik me door deze manier van werken kwetsbaar 
opstel, omdat ik verschillende onderzoeksmethoden heb toegepast, maar die niet 
gedetailleerd uitdiep en ook weer snel loslaat. Een zeker eclecticisme is mij dus niet 
vreemd. De reden daarvoor is dat ik niet wilde verzanden in de methodologie en de 
verantwoording daarvan, waardoor we ons te veel op zijpaden zouden begeven en 
wellicht het spoor van het ‘verhaal’ bijster zouden raken.
In mijn onderzoek zie je ook een zekere invloed van de begeleiders terug: 
Hugo Letiche, die met name geïnteresseerd was in het ‘managementspel’ 
en mij daarbij Goffman aanraadde. Harrij Kunneman richtte zich meer op 
het humaniseringsproces zelf en het meervoudig kijken. Beide thema’s, het 
managementspel en het humaniseringsproces, zijn twee lijnen die door mijn hele 
onderzoek lopen. Ze vullen elkaar goed aan en maken er een samenhangend geheel 
van. Tijdens de begeleidingsgesprekken vroegen de beide promotoren soms ook een 
advies aan elkaar. Ik vond dat in het begin wel apart om te zien, maar later werd dit 
heel gewoon. De besprekingen kregen hierbij het karakter van een open dialoog. Dit 
past helemaal in de geest waarin ik dit onderzoek heb willen doen.”
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11.3 Grenzen verleggen
Dit onderzoek gaat over organisatieveranderingen, waarbij het verleggen van 
grenzen en het verkennen van nieuwe landschappen beschreven worden. De 
organisatie is op basis van een humaniseringproces op verschillende onderdelen 
veranderd. Hiermee zijn enkele stappen gezet richting een humane horizon. 
De organisatie is hierdoor humaner geworden. De manier waarop regulerende 
gedachten in de vorm van een samenhangend waardenstelsel hierbij een rol 
spelen is hiervoor uitvoerig beschreven. Niet alleen het gedachtengoed zelf, maar 
ook de resultaten hiervan hebben we in beeld gebracht. Dit onderzoek is echter 
niet bedoeld om de resultaten zelf te beschrijven, maar om inzicht te krijgen 
in het proces dat tot deze resultaten heeft geleid. Dit onderzoek bewandelt 
een smal spoor. Het spoor van één organisatie, in één bepaalde periode. De 
uitkomsten kunnen dus niet zonder meer veralgemeniseerd worden. Wel kunnen 
de uitkomsten een aanleiding zijn voor een vergelijkbare managementstrategie of 
onderzoek met een vergelijkbare opzet. 

In het onderzoek hebben verschillende groepen belanghebbenden, patiënten, 
medewerkers, en externen, een plaats gekregen. Aan het slot van dit onderzoek 
ben ik nogmaals met hen in gesprek gegaan. Het doel hiervan was om te zien 
of de aanbevelingen en acties die uit dit onderzoek voortvloeien niet alleen een 
bepaalde groep belanghebbenden (bijvoorbeeld managers) zou dienen, maar 
meer vanuit een gezamenlijk belang konden worden geformuleerd. We hebben in 
dit onderzoek dus niet geprobeerd om tot een bepaalde theorievorming of een 
nieuwe formule voor organisatieverandering of evaluatief onderzoek te komen, 
maar veel eerder de verbeeldingskracht proberen aan te spreken. We hopen 
dat de lezer zich kan voorstellen, zich voor de geest kan halen, wat er in deze 
organisatie heeft plaatsgevonden. Mogelijk dat dit hem of haar inspireert tot 
aanvullende of nieuwe persoonlijke inzichten en wellicht tot eigen acties. 

Alexander (99)
Alexander geniet zichtbaar van zijn pizza. Hij draait enkele draden kaas om zijn 
vork heen. 
Ondertussen glijden mijn gedachten af. Alexander heeft me gedurende het 
onderzoek steeds terzijde gestaan. Hij was nieuwsgierig en kritisch. Op verschillende 
plaatsen heb ik persoonlijke zaken, overwegingen en dilemma’s met hem kunnen 
delen en heb ik verschillende ontboezemingen kunnen doen. Deze zaken, die naar 
mijn mening relevant zijn voor dit onderzoek, kon ik in de tekst zelf niet goed kwijt. 
Na 4 jaar intensief met Alexander te hebben opgetrokken moet ik afscheid van hem 
nemen. Ik zal hem missen. 
De tijd vliegt voorbij. Alexander luistert aandachtig naar de laatste delen van het 
onderzoek. De pizza heeft goed gesmaakt. Een beetje aan de zoute kant, en dat 
wekt onze dorst op. We schenken nog een laatste glaasje wijn in. Alexander neemt 
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daarbij het woord, terwijl ik nog een stukje van het Turks brood afbreek. 
“Als ik je onderzoek samenvat gaat het eigenlijk over respect tonen aan je 
medemens. Ik denk dat zoiets kan werken en positieve energie geeft. De uitslag 
van je onderzoek wijst ook die kant uit. Er kwam een nieuw soort elan. Dit soort 
waardeoriëntaties hebben we nodig om niet te verzanden in een door politieke of 
economische machten gedomineerde organisatie. Hierbij kom je ook op het domein 
van zingeving en persoonlijke overtuigingen” mijmert Alexander voort. 
Ik knik instemmend. “Ja, ik denk dat ik een inhoudelijk georiënteerd en beschouwend 
mens ben. Ik wil daarbij de mens in de mens aanspreken en niet de verwording! Er is 
al zoveel stukgegaan in het leven van deze mensen (patiënten). Het is zoals je zegt; 
respect voor die ander, het is naastenliefde, maar dat is een beetje een ouderwets 
woord. Als je naar het leven van Jezus kijkt, waar dit thema zo nauw mee verbonden 
is, was dat wel de kern van zijn boodschap. Heb je naaste, ja, zelfs je vijanden, lief. 
Nou, een TBS-er kun je beschouwen als je vijand, je kunt er bang voor zijn, toch?” 
Alexander kijkt even op, hij kijkt me diep in de ogen en knikt voorzichtig. 
Met het laatste slokje wijn spoel ik het broodkorstje weg. We geven elkaar een hand 
en zwijgen. Ik reken af, daarna gaat ieder zijn eigen weg. Het is al donker en stil op 
straat, ik trek mijn kraag omhoog, doe mijn sjaal wat steviger om en loop richting het 
massief grote gebouw recht voor me uit: de Dr. S. van Mesdagkliniek in Groningen. 

11.4 Conclusies op hoofdlijnen
Op basis van het voorgaande en de beantwoording van de probleemstelling 
en deelvragen komen we tot de volgende conclusies en aanbevelingen. De 
belangrijkste conclusies zijn in hoofdlijnen:

1. De organisatie is humaner geworden.
In de periode 1997–1999 was de organisatie in een diepe crisis beland. Zowel 
de bedrijfs- als de behandelresultaten waren ver beneden het gewenste niveau. 
Er ontsnapten twee patiënten uit het gebouw, er vonden 3 suïcides plaats en 
medewerksters werden beschuldigd van intieme relaties met patiënten. In 
die periode werd de organisatiecultuur gekenmerkt door een op beheersing 
gerichte strategie waarbij patiënten onheus bejegend werden en verwaarloosd. 
Dit onprofessionele en risicovolle klimaat is beschreven in een onderzoek van 
de Rijksrecherche en een Inspectierapport. In de periode 2000–2002 is een 
reorganisatie doorgevoerd. Parallel aan deze personele en organisatorische 
veranderingen is een cultuurverandering, op basis van een humaniseringsproces 
op gang gebracht. 
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De kenmerken van de nieuwe organisatie (2003–2005) zijn:
1. De organisatie is humaner geworden.
2. De organisatie is meer op behandeling en minder op beheersing gericht.
3. De organisatie gaat respectvoller met patiënten om.
4. De organisatie is minder vernederend geworden.
5. De organisatie haalt haar beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd in de 

Jaarplanafspraken.
6. De bedrijfs- en behandelresultaten zijn goed.
7. De organisatie draagt, mede gelet op haar resultaten, bij aan de veiligheid van 

de samenleving.

Het forensisch psychiatrisch ziekenhuis in Groningen, de Dr. S. van Mesdagkliniek, 
heeft de afgelopen jaren een verregaande verandering ondergaan. De crisis in 
de periode 1997–1999 vormde de aanleiding tot een veranderingsproces. De 
nieuwe directie beoogde de organisatie van deze inhumane situatie naar een 
humanere situatie toe te leiden. Zowel de structuur als de organisatiecultuur 
zijn sterk veranderd. Deze verandering is met name tot stand gekomen door de 
introductie van een humaan en regulerend waardenstelsel: het respect voor de 
patiënt bevorderen en de vernederende situaties voor de patiënten verminderen. 
Dit waardenstelsel vormt de kern van het humaniseringsproces dat zich in deze 
organisatie heeft voltrokken. 

2. Er daadwerkelijk zaken zijn veranderd.
Het humaniseringsproces is duidelijk gerelateerd aan het gedrag van de directie en 
de medewerkers. We zien het humaniseringsproces ook terug in concrete situaties, 
zoals in de fysieke leefomgeving van de patiënten, het gebouw en de aankleding 
ervan. Het humaniseringsproces raakt allerlei werkinstructies, protocollen en 
beleidsvoorschriften. Het ‘open deurenbeleid’ en de bejegening door de beveiliging 
bij calamiteiten zijn hier sprekende voorbeelden van. Het humaniseringsproces is 
niet (nooit) af en moet dan ook onderhouden worden. Het is een continu proces 
waarbij er vanuit een duidelijke waardenoriëntatie telkens nieuwe grenzen kunnen 
worden verkend en verlegd. Verschillende vormen van reflectie, zoals opleiding, 
onderzoek en kunst, bleken hierbij behulpzaam te zijn.

3. Het oordeel van de belanghebbenden overwegend positief is.
Volgens patiënten, medewerkers en externen is de organisatie onder invloed van 
de beoogde veranderingen humaner geworden. In verschillende onderzoeken van 
externen, stagiaires en medewerkers van de organisatie wordt deze conclusie 
gedeeld en onderschreven. Deze veranderingen worden door de diverse 
belanghebbenden als betekenisvol bestempeld. 
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Daarbij zijn in de periode van veranderingen zowel de bedrijfs- als de 
behandelresultaten goed te noemen. De personele formatie is op sterkte, de 
financiën en zaken als arbeidsverzuim (van 14% naar 5%) zijn op orde gekomen. 
Van de patiënten die resocialiseren valt in de periode 2003–2005 slechts een 
zeer beperkt deel terug in ernstig delictgedrag (3,3%). Dit is ver beneden de 
gestelde politieke recidivenorm van <10% en ver beneden het percentage uit de 
crisisperiode 1997–1999 (27%). 

4. Het evaluatieonderzoek zaken inzichtelijk heeft gemaakt.
Dit evaluatieonderzoek, dat vanuit een meervoudig en reflectief perspectief 
is opgezet, beschrijft een deel van de geschiedenis van een unieke organisatie. 
De TBS-Kliniek is een organisatie op het snijvlak van Justitie en de Geestelijke 
Gezondheidszorg. De recente, turbulente geschiedenis van de organisatie 
geeft ons kennis en inzicht over organisatieveranderingen en over deze vorm 
van evaluatieonderzoek daarnaar. Hierbij is de positie van mijzelf als directeur 
en onderzoeker complex en tegelijk bijzonder te noemen. Als ‘reflectieve 
practioner’ heb ik veel nieuwe inzichten en ervaringen opgedaan over hoe 
organisatieveranderingen op een betekenisvolle en resultaatgerichte wijze 
vorm kunnen krijgen. Niet alleen de organisatieveranderingen, maar ook de 
manier waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden hebben mij verschillende 
nieuwe inzichten gegeven in de manier waarop het meervoudig kijken en 
reflectief onderzoek samen de pijlers vormen van een evaluatief onderzoek. Als 
onderzoeker kende ik het onderzoeksdomein voornamelijk van binnenuit. Een 
deel van de gevoerde veranderstrategieën kwam dan ook voort uit persoonlijke 
overtuigingen en gedeelde idealen met collega’s en had een beperkte gefundeerde 
basis. De verschillende onderzoeksstrategieën hielpen mij hier het onderwerp 
nader te bestuderen, er enige afstand van te nemen en er vervolgens weer diep 
in te duiken. Langs deze weg ontsluit dit onderzoek ook kennis en ervaring voor 
anderen, en draagt daardoor bij aan de wetenschappelijke kennis over organisat
ieontwikkelingen. Tevens geeft dit onderzoek een wenkend perspectief voor een 
alternatieve strategie bij vraagstukken over verandermanagement. Tot slot draagt 
dit onderzoek bij aan het publieke debat rondom vormen van detentie in het 
algemeen, een TBS-Kliniek en de rol van humane waarden daarbij in het bijzonder.

11.5 Door humanisering alleen?
In dit onderzoek hebben we stil gestaan bij de gedachte dat het 
humaniseringproces in zekere mate de crisis heeft bezworen en ook de verdere 
ontwikkeling van de organisatie in positieve zin beïnvloed heeft. In dit bestek 
zijn verschillende streefdoelen aan de orde gekomen: meer respect en minder 
vernederingen, van beheersen naar behandelen (waar beheersen dominant is 
geworden) etc.. Kortom, de organisatie is van een inhumane naar een humanere 
situatie gegaan. Het doel en de strategie bij de crisisinterventie en de ontwikkeling 
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van de organisatie kunnen we samenvatten als een proces van humanisering. De 
gegevens in dit onderzoek zijn anekdotisch (diverse observaties, gedachten en wat 
mensen er over zeggen) en deels systematisch verzameld (enquête, interviews), 
dus kwalitatief en kwantitatief van aard.

Hierbij concluderen we onder andere dat:
• Er gestreefd is naar humanisering van de organisatie. 
• Dat medewerkers en patiënten in de organisatie van mening waren dat dit ook 

daadwerkelijk plaats vond.
• We kunnen stellen dat de humanisering in gang is gezet, c.q. geslaagd is.
• Dat de crisis overwonnen is en de organisatie zich in positieve zin ontwikkeld.
• Dat het proces van humanisering een belangrijke, doorslaggevende oorzaak 

was van het overwinnen van de crisis en de positieve ontwikkelingen in de 
organisatie.

• Dat humanisering niet alleen effect heeft gehad op de oude organisatiecultuur 
die te veel gericht was op beheersing, maar ook op zaken als ziekteverzuim, 
de inrichting van het gebouw, de benutting van de capaciteit (bedbezetting), 
competentie kwesties tussen behandelaren en managers, motivatie en 
betrokkenheid van medewerkers en de resultaten van de behandeling 
(onttrekkingen en recidives) en dit positief heeft beïnvloed.

Hierbij kunnen we de vraag stellen of de sleutelvariabele ’humanisering’ de enige 
factor is die heeft bijgedragen aan het overwinnen van de crisis en de positieve 
ontwikkeling van de organisatie er na. Theoretisch kunnen we hier de vraag 
stellen of een ander directie team met een vergelijkbare of zelfs andere strategie 
ook dezelfde resultaten zou kunnen bereiken. 

Alexander (100)
Alexander steekt even zijn rechterhand op als aankondiging dat hij iets belangrijks 
wil gaan zeggen. “Als er nu in jou plaats een gedragstherapeut met management 
ervaring aan deze klus was begonnen. En stel dat die gedragstherapeut net als jij 
ook contactueel vaardig en overtuigend was en:

• De organisatie functioneler maakte.
• De psychoanalyse als behandelmethode afzwakte, (cognitieve) gedragstherapie  
 ervoor in de plaats promootte.
•  Een duidelijke visie presenteerde en als persoon een anker belichaamde?
•  Veel nadruk gaf aan een functionele organisatie met respect voor de manier
 van omgaan van zowel personeelsleden met patiënten als personeelsleden 
 onderling?

Stel dat dit alles zou plaats vinden. Zou die gedragstherapeut geslaagd zijn? Het 
antwoord is niet makkelijk te geven. Mijns inziens is het antwoord: het zou kunnen, 
het zou ook niet kunnen. Dat zul je met me kunnen navoelen, denk ik. Het zou er 
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vanaf hangen of hij handig zou opereren. Zou hij streven naar humanisering? Dat 
weet ik niet, maar veel, in wezen inhumane aspecten zou hij waarschijnlijk wel willen 
veranderen. Mogelijk omdat hij iets liever humaan zag dan inhumaan als hij er wat 
aan kon doen, maar ook omdat hij (zonder zich over humanisering uit te spreken, 
wellicht zonder er zelfs aan te denken) vond dat de ontwikkelingspsychologie, 
orthopedagogische noties en filosofie geen andere optie boden. Anders gezegd: 
voor hem zou humanisering terloops zijn, een ‘technisch’ aspect. Zoals voor jou 
mogelijk het functioneler maken van de organisatie en het invoeren van goede 
behandelmethoden een ‘technisch’ aspect was?” 

Alexander pauseert even. Ik wacht op wat verder komen gaat. 

“Als er een mogelijkheid is dat die gedragstherapeut geslaagd zou zijn, waar jij ook 
slaagde, komt wel de vraag aan de orde: gaat het dan in wezen om humanisering? 
Het antwoord erop is dat jij hier in dit onderzoek aantoont dat humanisering als 
leidraad positief werkte. Maar je toont niet aan dat het dé enige oorzaak was van 
de verbetering (want anderen kunnen het proces ook in andere termen analyseren 
en de organisatieverandering anders uitleggen, wat overigens niet strijdig hoeft te 
zijn met het humaniseringidee). Anders gezegd: koersen op humanisering werkt 
(bij bepaalde minimale vereisten inzake de competenties van degene die het 
veranderingsproces uitvoert). Maar of dat ligt aan de humanisering zelf of aan één 
of meer andere factoren die je er ‘automatisch’ mee beïnvloedt, blijft de vraag.
Wel kun je stellen dat er een goede kans is dat humanisering ook een 
(belangrijke) oorzakelijke factor is. Maar er is niet aangetoond dat het de enige of 
doorslaggevende was. Dat zou overigens ook wel wat veel gevraagd zijn binnen dit 
bestek.” Ik neem even pauze en denk na over dit ‘college’ van Alexander. Het lijkt 
alsof hij alles heeft opgespaard en het in een keer aan mij presenteert. Het duizelt 
me even. Maar ik denk dat hij hier een belangrijk punt heeft.

Er zijn verschillende factoren te benoemen die een belangrijke (rand-)
voorwaarde waren voor het welslagen van de organisatieverandering: 
• Het Ministerie steunde de organisatieveranderingen en stelde extra middelen 

voor opleidingen beschikbaar.
• De normbedragen voor de behandeling zijn relatief hoog, waardoor er 

voldoende gekwalificeerd personeel kon worden aangetrokken.
• Het directie team en het niveau daar onder hadden een consensus over de te 

volgen koers.
• De samenwerking met de GGZ Groningen heeft deze koers, van een 

‘behandel-bajes’ naar een forensisch psychiatrisch ziekenhuis versterkt.
• Behandelaren ontwikkelde passende en goede methodieken.
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• Het onderwijs en de arbeid werd door de nieuwe leidinggevenden beter 
in de organisatie gepositioneerd (sloot beter aan op de behandeling van de 
verschillende doelgroepen).

• Het gebouw bood allerlei mogelijkheden om tot substantiële verbeteringen te 
komen.

• De Ondernemingsraad en de Patiëntenraad stonden positief tegenover alle 
voorgestelde veranderingen. 

• Er hebben zich geen incidenten voorgedaan, waardoor de politiek of 
ambtelijke top heeft ingegrepen in de organisatie. 

 
Humanisering als regulerende gedachte was bepalend voor het doordenken van 
het dagelijkse leven vanuit het perspectief van de patiënten. De omgang met de 
patiënten, veranderingen in het gebouw en het vertrouwen dat de patiënten 
kregen om zelf, mee de verantwoordelijkheid te dragen voor de veiligheid en 
het klimaat zijn hier voorbeelden van. Als we hier de vraag aan de orde stellen 
of humanisering de enige aanpak was om deze doelen te bereiken kunnen we 
hier twee dingen op zeggen. Ja, zou kunnen, nee mogelijk niet. Het had dus heel 
goed gekund dat en ander directie team, c.q. andere directeur met een andere 
strategie vergelijkbare resultaten had bereikt. Dit betekent dat we hier moeten 
concluderen dat humanisering een zeer belangrijke doch niet de enige variabele 
was die de crisis heeft bestreden en die de verdere ontwikkelingen in de 
organisatie in positieve zin heeft beïnvloed. 

11.6 De aanbevelingen: Een advies bij organisatieveranderingen
Een crisis in een organisatie kan op verschillende manieren aangepakt worden. Er 
zijn allerlei modellen en theorieën die een �recept � bieden om dit probleem aan 
te pakken. In dit onderzoek komt naar voren dat humanisering een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan de bestrijding van de crisis in de organisatie en de 
positieve ontwikkelingen daarna. Bepaalde elementen uit de gekozen strategie 
zouden de moeite waard zijn om elders in vergelijkbare situaties ook toe te 
passen. De reden hiertoe is dat we hier niet alleen dat we hier een mogelijke 
alternatieve methode hebben om een crisis in een organisatie aan te pakken, maar 
ook dat het humaniseringconcept nader beproefd kan worden en zich verder kan 
ontwikkelen. 

• Humanisering wordt hier als een proces omschreven waarbij een 
waardenstelsel dat binnen deze organisatie én binnen het tijdsbestek paste en 
werd geïntroduceerd ten tijde van een crisisperiode.

• Humanisering heeft niet alleen bijgedragen aan de bestrijding van de crisis, maar 
ook aan de positieve ontwikkelingen van de organisatie en haar resultaten. 

• Humanisering bestaat uit het bevorderen van bepaalde humane waarden en 
bestrijden van inhumane elementen. 
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• Deze strategie heeft ideaaltypische elementen en is gebaseerd op een 
positieve mensvisie. 

• Humanisering moet vrij concreet worden vertaald naar waarneembare 
activiteiten. Zowel gedragsveranderingen, verandering in werkwijze en 
instructies en de veranderingen in het gebouw zijn hier voorbeelden van. 

• Humanisering kan als regulerende gedachte een organisatie helpen om tot een 
verandering te komen die zowel door cliënten als door medewerkers wordt 
gedragen.

Humanisering heeft in deze casus historische wortels, maar is ook gebaseerd op 
een actuele aanleiding, de crisis in de organisatie. Door deze crisis was er in de 
organisatie er een zekere mate van veranderingsbereidheid (sense of urgence). 
Er moest iets gebeuren, het kon zo immers niet door gaan. Het introduceren 
van het humaniseringconcept betekende ook dat er niet gekozen werd voor 
een ontwerpmodel maar voor een ontwikkelingsmodel. In de loop der tijd 
konden bepaalde thema’s aangepakt worden en allerlei organisatieveranderingen 
doorgevoerd worden. Hierdoor kreeg de organisatieontwikkeling een min of 
meer organisch verloop, waarbij humanisering de leiddraad was. Het gevolg 
was dat er een grote betrokkenheid van patiënten en medewerkers ontstond. 
Gedurende de ‘rit’ was er invloed mogelijk op het tempo en de koers. Hieronder 
worden de aanbevelingen nader toegelicht. 

1.  Een ontwikkelingsmodel:
 In plaats van zich bij organisatieveranderingen primair te richten op het 

veranderen van de structuur, zouden leidinggevenden zich ook moeten 
bezighouden met de cultuur van de organisatie, c.q. het waardenstelsel dat 
richting geeft aan de organisatieontwikkeling. 

 De organisatieontwikkeling wordt hiermee geen statisch stappenplan maar 
een dynamisch proces waarin verschillende belanghebbenden een rol en 
verantwoordelijkheid krijgen. Hierbij kunnen organisatorische ontwikkelingen 
(structuur) en ontwikkelingen binnen de organisatiecultuur (inhoud) parallel 
aan elkaar verlopen. Tussen beide trajecten vindt over en weer voortdurende 
beïnvloeding plaats, die vanuit het waardenstelsel gereguleerd kan worden. 
Organisatieveranderingen zouden dus niet zozeer van ‘bovenaf ’, of van 
‘onderop’, maar veel meer van ‘binnenuit’, dus op een door waarden gedreven 
manier, vorm moeten krijgen. 

 Het humaniseringsproces, dat de motor vormde van allerlei veranderingen 
in de organisatie, werd gekenmerkt door waarden die bij de concrete 
situatie van alle dag in de organisatie pasten. Het nastrevenswaardig 
humane waardenstelsel dat geïntroduceerd werd was daarom niet ‘vreemd’, 
maar sloot aan bij de overtuigingen van patiënten en medewerkers. In dit 
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humaniseringsproces werden twee tegengestelde bewegingen gemaakt: 
het bevorderen van respect voor de patiënten en het verminderen van 
vernederingen. Bij een humaniseringsproces kunnen dus niet alleen positieve 
waarden worden nagestreefd, maar kunnen ook negatieve inhumane 
elementen actief aangepakt worden. Beide bewegingen versterken elkaar en 
leveren een humanere situatie op.

2.  Humane waarden als regulerende gedachte:
 Humane waarden als regulerende gedachten moeten in verband worden 

gebracht met dagelijkse concrete situaties. Als een organisatie, zoals de Dr. 
S. van Mesdagkliniek, de patiënten daadwerkelijk centraal wil stellen zal dit in 
concrete situaties teruggevonden moeten worden. Deze concrete situaties 
zullen door betrokkenen niet alleen als een feitelijk resultaat, maar ook als 
betekenisvol moeten worden aangemerkt. De belanghebbenden, zoals de 
patiënten en medewerkers, zijn degenen die primair kunnen beoordelen of de 
organisatie humaner is geworden en, zo ja, op welke wijze en onderdelen dat 
heeft plaatsgevonden. Om die reden moeten de belanghebbenden nadrukkelijk 
betrokken worden bij evaluatief onderzoek. 

3.  Humanisering en externe invloed:
 Bij een humaniseringsproces zoals zich dat in de Dr. S. van Mesdagkliniek 

heeft voltrokken moet de invloed van buitenaf niet worden onderschat. 
De maatschappelijke opinie, de media, de politiek en het Ministerie van 
Justitie oefenen sterke invloed uit op dit type organisaties. Hierin staat het 
‘beheersen’ van TBS-patiënten vaak voorop. Om die reden is het van belang 
dat de organisatie opgewassen is tegen deze externe invloeden en een 
duidelijke eigen professionele identiteit, c.q. organisatiecultuur heeft. Deze 
organisatiecultuur wordt bepaald door de gedeelde overtuigingen van de 
leidinggevenden en de medewerkers. In die zin is het bewust beïnvloeden 
en onderhouden van een humane organisatiecultuur geen luxe, maar een 
belangrijke voorwaarde om patiënten respectvol en zonder onnodige 
vernederingen te kunnen blijven bejegenen. Naast het opgewassen zijn tegen 
deze externe invloed moet de organisatie ook naar buiten treden met haar 
eigen ‘verhaal’. In die zin kan een TBS-Kliniek een politieke en maatschappelijke 
speler zijn en moet het soms tegen de publieke opinie in uitleggen dat de 
roep om steeds meer te willen beheersen en te controleren geen passende 
oplossing is voor mogelijke recidives en voor gevoelens van onveiligheid. Een 
professionele en humane bejegening van delinquenten met een stoornis, vanuit 
verbindende waarden, lijkt binnen deze casus een goed alternatief te zijn.
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4.  Belanghebbende betrekken bij evaluatieonderzoek:
 Bij evaluatief onderzoek naar organisatieveranderingen kunnen verschillende 

strategieën worden gebruikt. Bepaalde normen, bedrijfsresultaten en 
bepaalde kwaliteitscriteria kunnen hierbij aangewend worden. Hierbij 
geldt dat belanghebbenden, zoals de patiënten en medewerkers, zelf ook 
betrokken worden bij het onderzoek. Deze belanghebbenden zijn meer dan 
een reservoir gegevensdragers dat geregeld door onderzoeker afgetapt kan 
worden. Zij, de belanghebbenden, ondervinden dagelijks de effecten van allerlei 
beleidsvoornemens en organisatieveranderingen. Een evaluatief onderzoek 
neemt aan geloofwaardigheid toe als belanghebbenden erbij betrokken 
worden en hun eigen stem daarin kunnen laten horen. 

5.  Een cultuurverandering is complex:
 Ruime aandacht voor de organisatiecultuur betekent niet dat er geen 

duidelijke resultaten geboekt worden. Integendeel, zoals we hebben 
kunnen zien ondersteunen de organisatieveranderingen de bedrijfs- en 
behandelresultaten. De organisatiecultuur wordt wel eens de ‘softe’ kant van 
het management genoemd. Naar mijn overtuiging is de organisatiecultuur een 
complex en dynamisch geheel dat zeer hardnekkig kan zijn. Het doelbewust 
beïnvloeden van een organisatiecultuur is weggelegd voor managers en 
medewerkers die niet de organisatie, maar de mens en zijn waarden 
daadwerkelijk centraal willen stellen, en daarbij een reflectie hierop, met 
anderen en met zichzelf niet uit de weg gaan. 

6. Een werkend alternatief:
 Veel organisatieveranderingen blijken te mislukken en dan vooral degenen 

die van een ontwerpmodel uit gaan. Ontwikkelingsmodellen blijken bij 
veranderingstrajecten overwegend succesvoller te zijn (Boonstra, 2000). 
Ten aanzien van bepaalde aspecten van een ontwikkelingsmodel biedt 
het humaniseringconcept mogelijk een interessant alternatief. Bij een 
ontwikkelingsmodel zullen er immers bepaalde regulerende gedachten als 
grondslag voor de richting moeten worden geïntroduceerd. Anders zou 
een organisatie wel eens kunnen stranden op de harde rotsen van zaken als 
interne weerstanden, elementen uit de ‘oude’ cultuur of de externe politieke 
druk. Met dit onderzoek en de vele voorbeelden die hierin verwerkt zijn 
hopen we een handreiking te doen naar managers of beleidsmakers die 
worstelen met de vraag hoe een crisis of organisatieverandering op een 
betekenisvolle manier tot stand kan worden gebracht. Humanisering biedt 
daartoe een mogelijk alternatief dat de moeite waard is. 
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H12  De conclusies voorbij 

Er zijn verschillende soorten van evaluatief (beleids-)onderzoek. Een van de 
kenmerken van de vierde generatie evaluatief onderzoek is dat er allerlei stappen 
in de onderzoeksopzet en in de uitvoering met belanghebbenden worden 
besproken. Guba en Lincoln (1989) menen dat de uitkomst van de evaluaties aan 
de belanghebbenden toebehoort. Het voorbijgaan aan de belanghebbenden die 
het beleid uitvoeren of ondervinden is een teken van een gebrek aan respect 
en waardering voor hen. Door een hermeneutisch en dialectisch proces met 
verschillende belanghebbenden wordt getracht het onderzoek niet te veel in één 
richting te laten verlopen. Guba en Lincoln streven naar een vorm van consensus op 
basis van een gezamenlijk proces van ‘onderhandelen’ (Guba en Lincoln, 1989: 244).
Abma stelt dit laatste ter discussie (Abma, 1996: 210–212). Zij onderschrijft 
in grote lijnen de methode van evaluatieonderzoek van Guba en Lincoln doch 
stelt het bereiken van een consensus niet als doel. Abma pleit voor het schrijven 
van een dialogisch verhaal waarin zaken als inconsistentie, ambiguïteiten en 
discontinuïteiten overeind kunnen blijven (Guba en Lincoln, 1989: 213). 

Een half jaar nadat het verzamelen van de onderzoeksgegevens beeindigd was en 
ik een ruwe conceptversie van de tekst klaar had, heb ik een aantal gesprekken 
gevoerd met verschillende direct belanghebbenden, te weten 2 patiënten en 4 
medewerkers. De gesprekken hebben op vrijdag 14 juli 2005 plaatsgevonden. 
Deze belanghebbenden hebben het onderzoek vooraf in conceptvorm gekregen. 
De planning van de patiënten en medewerkers heb ik aan het secretariaat 
overgelaten. Ik wilde in ieder geval met twee patiënten uit de Patiëntenraad 
spreken. Daarbij wilde ik ook verschillende medewerkers spreken, waaronder 
tenminste één die in de Ondernemingsraad zitting heeft, en een of meerdere 
medewerkers van de beveiliging. Door deze brede vertegenwoordiging van 
belanghebbenden, die tevens een zekere achterband vertegenwoordigen, 
verwachtte ik dat het onderzoek op een kritische wijze besproken zou kunnen 
worden. Op vrijdagmorgen 14 juli zag ik de complete lijst met namen die het 
secretariaat had ingepland. 

De gesprekken zijn opgenomen op band en letterlijk uitgewerkt. Allereerst wordt 
hieronder een korte impressie van de gesprekken gegeven. De hieronder gebruikte 
citaten zijn een zo letterlijk mogelijke weergave, met slechts een enkele correctie 
in verband met de leesbaarheid. Na de weergave van de drie gesprekken met de 
afzonderlijke groepen belanghebbenden zullen we bij het vierde en laatste gesprek 
met vertegenwoordigers uit de drie groepen de aanbevelingen en acties weergeven.
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12.1 Het doel van de gesprekken
Het doel van de gesprekken was om met een representatieve groep 
belanghebbenden in gesprek te gaan over het onderzoek en uitkomsten. Hierbij 
zijn we nagegaan of we vanuit gemeenschappelijke belangen een aantal conclusies 
en aanbevelingen konden doen. De gesprekken hadden een open karakter. Als 
onderzoeker nam ik zelf in beperkte mate deel aan het gesprek. De betrokkenen 
gingen met mij en onderling het gesprek aan. Mijn rol was voornamelijk die van 
‘facilitator’ en ‘procesbegeleider’. 

De volgende vragen zijn onder andere aan de orde gesteld: 
• Wat waren jullie eerste gedachten toen je dit onderzoek en de samenvatting las?
• Wat vinden jullie van de beschrijving van de organisatie en hoe is het nu? 
• Welke aanbevelingen en/of acties zouden hier uit kunnen volgen? 

De volgende groepen belanghebbenden hebben deelgenomen aan de 
gesprekken: 
1.  Leden van de Patiëntenraad (2)
2.  Leidinggevende en coördinator van de beveiliging (2)
3.  Een sociotherapeut en eerste medewerkers civiele dienst (2)
4.  Een gesprek met vertegenwoordigers uit iedere groep bovengenoemde 

belanghebbenden (3)

12.2 Het verloop van de gesprekken
De gesprekken met de verschillende belanghebbenden verliepen in een 
ontspannen sfeer. Alle gesprekspartners kenden elkaar min of meer. Voor mij als 
‘procesbegeleider’ waren het ook geen nieuwe gezichten, ondanks het feit dat ik 
al ruim 6 maanden elders werkte. 

Al snel werd het onderzoek door de belanghebbenden aangeduid als 
geschiedschrijving en als bruikbaar informatiemateriaal voor bijvoorbeeld nieuwe 
medewerkers en patiënten. Ondanks dat de concepttekst van het onderzoek hen 
als vertrouwelijk was toegezonden en ik deze het liefst weer terug wilde, vroegen 
de deelnemers of ze deze versie mochten behouden. Ik heb hier mee ingestemd, 
en gevraagd of ze het voorlopig niet verder wilden verspreiden.

Een van de patiënten had het onderzoek zelfs zeer gedetailleerd gelezen. Alle 
taalfoutjes of fouten in de nummering heeft hij aangegeven op enkele vellen 
papier. Tevens heeft deze patiënt na afloop van de gesprekken de ruwe tekst 
van zijn eigen boek, een soort levensverhaal, aan mij gegeven. Deze tekst bevat 
zeer persoonlijke informatie en beschouwingen over zijn leven, het delict, de 
behandeling en de TBS-maatregel.
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Per toeval bleek een ander persoon, die medewerker van de beveiliging was 
tijdens een ernstige calamiteit, waarbij een patiënt dreigde met een ernstige 
zelfbeschadiging (met een scheermes op zijn halsslagader), in dezelfde 
gespreksronde te zitten. Beiden hebben dit gesprek als aanleiding genomen om 
hierover nog eens nader met elkaar van gedachten te wisselen. De patiënt gaf 
aan dat hij in eerste instantie vond dat hij inhumaan was bejegend. Door het 
gedrag van medewerkers van de afdeling was hij volkomen in paniek geraakt, 
maar door de deëscalerende reactie van de betreffende medewerker beveiliging 
kwam hij weer tot rust. Dit werd weer als positief (humaan) gedrag van de kant 
van medewerkers bestempeld. De medewerker beveiliging bleef heel neutraal 
over de collega’s op de afdeling en vroeg min of meer om begrip voor hun 
houding. Dezelfde patiënt vertelde vervolgens dat hij geregeld, vooral ’s avonds, 
angstaanvallen had in zijn kamer (cel), maar er nu voor het eerst over durfde te 
praten met anderen. 

Een andere patiënt gaf aan dat hij een drugsprobleem had en soms erg agressief 
was. Hij had door de behandeling geleerd om zich beter te beheersen. Hij sprak 
daarbij over zijn eigen humane waarden ten opzichte van anderen (medewerkers). 
Daarbij gaf hij aan dat medewerkers door hun gedrag hem soms onder zeer grote 
druk zetten en hem juist weer agressief maakten, iets dat hij juist niet meer wilde. 
Deze bekentenis en de worsteling hoe hij hier aan werkte kwamen als eerlijk en 
oprecht over. 

Niet alleen het onderzoek en de organisatieveranderingen, maar ook het gesprek 
zelf werd geëvalueerd. Zowel de medewerkers alsook de patiënten gaven aan zij 
dat open gesprek als zeer zinvol ervaren hadden en dat dit eigenlijk vaker moest 
plaatsvinden. Een van de patiënten gaf aan nu meer begrip te hebben voor allerlei 
veranderingen die medewerkers moesten ondergaan. Een medewerker gaf aan 
dat hij vond dat we door het gesprek met de drie verschillende belanghebbenden 
weer op een ‘hoger niveau van het elkaar begrijpen’ waren gekomen. 

Het onderzoek zelf gaf voldoende gespreksstof en als gesprekleider volstond het 
doorvragen, of vragen om verduidelijking of een samenvatting om het gesprek 
gaande te houden. Hieronder volgt een aantal kenmerken of bijzondere gedeelten 
uit de vier verschillende gesprekken. Per gesprek wordt afgesloten met een korte 
samenvatting.

12.2.1 Eerste gesprek: Twee leden van de Patiëntenraad
De leden van de Patiëntenraad geven aan een groot deel van het onderzoek 
te hebben gelezen. Een van de leden, dhr. J.W. Boswinkel verzoekt om met zijn 
volledige naam opgenomen te worden in het onderzoek. Ze geven beiden aan 
dat ze veel elementen uit het onderzoek herkennen. Tevens geven ze daarbij aan 
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dat er in termen van een humanere omgang nog wel veel moet veranderen in de 
organisatie. In algemene zin is er veel veranderd, met name in de cultuur van de 
organisatie, maar in het directe contact met medewerkers en patiënten gaat er 
volgens hen nog veel mis. Beiden geven verschillende persoonlijke voorbeelden van.

Een patiënt geeft aan, na weggelopen te zijn tijdens het verlof, dat hij onevenredig 
zwaar beperkt is in zijn vrijheden. Betrokkene geeft ook aan onschuldig te zijn aan 
het hem ten laste gelegde delict en dat niemand daar echt oor naar heeft. Hij wil 
zelfs gebruik maken van de leugendetector om dit aan te tonen. Los van de uitslag 
heeft het Ministerie volgens hem aangegeven dat dit geen versnelde vrijheden kan 
betekenen. Hij geeft verder aan dat zijn problemen hun oorzaak vinden in een 
lichte vorm van autisme.

Een andere patiënt is minder persoonlijk, alhoewel hij ongevraagd uitleg geeft hoe 
hij met zijn drugsprobleem en agressie probeert om te gaan. Hij geeft met name 
aan dat een gemeenschappelijk humane visie en doelstelling hem erg aanspreken. 

De patiënten vragen of ze het onderzoek mogen houden. Ze willen het lezen en 
aan anderen laten zien.

Toelichting op het eerste gesprek:
• Patiënt J. spreekt redelijk Nederlands. Tussen haakjes wordt soms een 

toelichting gegeven. 
• Patiënt B. spreekt makkelijk en vlot, en staat uitgebreid stil bij allerlei 

persoonlijke zaken en overwegingen. 
• de onderzoeker wordt aangeduid met I, zoals ook verder in het verslag 
 wordt gedaan.

Enkele citaten:

De mening van een patiënt over de veranderingen 
J:  Maar ik denk persoonlijk dat het ook heeft te maken met dat de bewoners 

(ander woord voor patiënten) nu in het algemeen bepaald vertrouwen in 
het doen van de organisatie hebben. Mijn eigen idee daarover is dan ook 
dat dat iets is dat behouden moet worden. Vroeger, op het moment dat een 
personeelslid iets had, begon hij direct al te piepen (drukte op de alarmpieper). 
Nu is er meer ruimte voor praten en gesprekken. En ik kan merken dat het op 
dit moment soms weer minder gaat. 

 In het boek bijvoorbeeld wordt het zo’n beetje beschreven. De nieuwe 
organisatiecultuur is een duidelijke oriëntatie op de kernwaarden waar je 
dagelijks mee bezig bent. Op het moment dat je iets doet en dat je dan merkt 
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dat je daar dan ook een terugkoppeling op krijgt (effect ziet) op een plezierige 
manier, dan vind ik dat je daar verder aan moet blijven werken.

J:  Wat mij persoonlijk betreft: het onderzoek is duidelijk genoeg. Voor mij heeft 
het ook veel waarde dat je nu weer terug bent nu je er mee bezig bent geweest 
(het onderzoek en de organisatieveranderingen). Dat is dan mijn mening erover. 
De directeuren Anthonio en Bruinsma hebben heel veel betekend voor gewone 
patiënten, het zou zonde zijn als dat helemaal weg zou gaan.

Een dialoog over de veroordeling(delict) en de behandeling:
B (J.W. Boswinkel): Als je bijvoorbeeld een zitting (verlengingszitting bij de 

rechtbank) hebt, dan heb je een evaluatieadvies dat wordt uitgebracht. Ik 
heb ook heel vaak aangekaart: dit verlengingsadvies is niet eerlijk en vaak 
onvolledig. De gegevens worden nooit nagetrokken door de Kliniek. Ik heb 
dit dus ook in mijn boek staan, dat ik er dus ook nog ben. In het Pieter Baan 
Centrum legde ik mijn levensverhaal neer, daar werden dingen onderzocht. Ze 
halen de negatieve stukken eruit en dan wordt je hele verdere leven daarop 
bepaald. Ik ben ervoor dat mensen opnieuw voor hun TBS een levensverhaal 
schrijven. Want stel bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld wat ruzie gehad in mijn 
familie, voordat ik in het Pieter Baan Centrum kwam, en die ruzie is allang 
voorbij. Dat is allang opgehelderd.

I:  Bedoel je, dat sommige dingen van je verleden, die al opgelost waren, nog 
steeds doorwerken?

B:  Ja, die werken nog steeds door.

J:  Je blijft gewoon veroordeeld worden voor dezelfde feiten die je 16 jaar 
geleden gedaan hebt.

B:  Ik hoor bijvoorbeeld ook mensen die in hun jonge jaren gegokt hebben. Dat 
hebben ze nu niet meer gedaan, maar dit stuk uit het verleden wordt dan 
meteen naar de toekomst gebruikt, zo van oh. Dus dat wordt te pas en te 
onpas allemaal gebruikt in de behandeling. 

Een dialoog over wat belangrijk is voor de patiënten:
B:  Ik denk in het algemeen openheid en eerlijkheid. Dat vind ik zeer belangrijk. En 

dat de communicatie beter wordt doorgevoerd in de breedte. Als ik bijvoorbeeld 
tegen jou zeg, bel die en die mensen op, dat dit ook gedaan wordt. En niet dat er 
wordt gezegd van: ja, daar zijn we niet voor, om dat te onderzoeken.

I:  Dus openheid, eerlijkheid en dat de communicatie beter geregeld wordt?
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B:  En dat dingen op feiten worden uitgezocht. Dus niet dat men denkt van: het 
zal wel zo zijn, met een houding van: het interesseert ons niets, zoek jij het 
maar uit.

J:  Wat hierin staat (in het onderzoek) dat mij toch het meest aanspreekt is de 
gezamenlijke overtuiging, dus een eigen persoonlijke doelstelling hebben. En in 
combinatie met het gezamenlijke. Dan praat je over je werk en een doel, het 
naleven van een bepaald (humaan) beleid. 

Het optreden van de beveiliging:
I:  Ik beschrijf in het proefschrift eigenlijk twee situaties. Vroeger was er een 

standaardprocedure. Als iemand agressief was, dan hup standaard separeren, 
geen contact maken maar eerst fysiek ingrijpen. Daarbij werd er relatief ook 
snel alarm gegeven. Op basis van mijn onderzoek zie ik dat er in toenemende 
mate toch eerder een gesprek wordt gevoerd. Er wordt nog wel gesepareerd, 
maar er wordt nu eerst geprobeerd contact te maken? Herkennen jullie dat?

B:  Ja, dat is heel herkenbaar. Vroeger was het gewoon meteen paf, separatie, klaar. 
Tegenwoordig proberen ze eerst te praten, totdat ze een compromis hebben 
geregeld. Als die persoon toch agressief wordt, dan gaat-ie ook nog in gesprek, 
maar wel naar de separeer. 

I:  Dus toch eerst contact leggen.

B:  Ja.

Samenvatting van het eerste gesprek:
• Er is veel veranderd in de organisatie, maar er moet ook nog veel gebeuren.
• Het contact met personeel is verbeterd.
• Er moet eerlijker, en meer op basis van feiten en waarheid, worden gewerkt.
• De overtuiging dat humanisering goed is moet niet alleen breed uitdragen 

worden, maar vooral ook in het dagelijks contact gestalte krijgen.
• Het onderzoek moet meer bekend worden gemaakt.
• Op deze manier met elkaar in dialoog gaan geeft meer begrip voor elkaar.
• We vallen straks misschien onder externe druk (politiek/justitie) terug in het 

beheersen.

12.2.2 Tweede gesprek: Een leidinggevende en coördinator van de beveiliging 
Een van de medewerkers geeft aan de concepttekst volledig te hebben gelezen en 
een ander geeft aan het gedeeltelijk te hebben gelezen. Een medewerker (D) geeft 
aan in eerste instantie het gevoel te hebben een soort onemanshow te lezen. 
Vervolgens wordt volgens hem het verhaal breder en duidelijker en kan hij het 
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meer los zien van de directeur als persoon. Het is volgens hem vanuit een bepaald 
perspectief geschreven en hij is het daar op onderdelen niet mee eens. De 
crisis begon volgens hem bijvoorbeeld niet met een ontvluchting, maar met het 
anarchistische klimaat op een aantal afdelingen. Deze medewerker geeft aan dat 
er veel veranderd is in de organisatie. “Maar we zijn er nog lang niet!”. Sommige 
afdelingen draaien op dit moment niet goed. Het is daar voor medewerkers soms 
een vorm van overleven. Zij grijpen soms terug op de oude beheersstrategieën. 
Er is volgens hem op een aantal afdelingen een soort strijd gaande tussen de oude 
beheerscultuur en de nieuwe humane omgangscultuur. 

De leidinggevende (P) en coördinator van de beveiliging (D) hebben beiden 
de laatste tijd het idee dat zaken nu omgedraaid zijn. Niet de beveiliging is aan 
het beheersen, maar sommige medewerkers op bepaalde afdelingen vallen in 
dit patroon van repressie terug. De beveiliging werkt nadrukkelijker vanuit het 
contact en niet meer vanuit de beheersing met patiënten. Volgens de medewerker 
(P) zou het humaniseringsproces gedetailleerder in 1-op-1 contact met patiënten 
vorm moeten krijgen. Het trainen van basisvaardigheden om op een professionele 
en humane manier contact te maken zou moeten worden aangewend om dit 
te bereiken. Deze manager beveiliging merkt op dat hun bestaansrecht, als 
beveiligingsgroep is ontleend aan het feit dat ze een toegevoegde waarde hebben 
op de behandeling. Hij wil beveiliging of het beheersen dan ook niet meer als een 
apart onderdeel beschouwen, maar ziet dit als een onderdeel van de behandeling. 

Enkele citaten:

Coördinator beveiliging geeft een eerste reactie op het onderzoek:
D:  Het eerste wat bij mij opkwam was, is dit de onemanshow van Gabriël? Aan 

de ene kant ben ik het gewoon aan het lezen. Aan de andere kant denk ik van 
nee, en soms ergens ook weer wel. Het is hoe jij tegen dingen aankijkt en 
wat jij belangrijk vindt. Wat dat betreft vertelt het een deel over de Kliniek 
en vertelt het daarnaast ook een hele hoop over jou. Dus wat dat betreft 
denk ik van, ja, het is ook heel specifiek jouw stuk. Door iedere bladzijde zit 
jij geweven en dat vind ik zelf wel heel leuk, vandaar dat ik die vergelijking heb 
met het boek Zen en de Kunst van het Motoronderhoud. Ken je dat boek?

Een dialoog met een voorbeeld over het behandelen en het beheersen:
D:  Ik vind dat de focus daar waar het gaat over het creëren van een plezierige 

behandelsetting, licht en kunst en invulling van buitenaf nu vooral ligt op 
nieuwe impulsen. En waar P. en ik het samen veel over hebben is wat deze 
organisatie mist en wat er nog moet gebeuren. Dat is dat we nog veel meer 
moeten investeren in de humanisering van het 1-op-1-contact. Wij zien hier 
niet zomaar de mensen achter de patiënt. Je beschrijft dat ook ergens op een 
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van de laatste bladzijden: Je kan een TBS-er beschouwen als een soort vijand, 
en daar ben je toch bang voor? En dan zet jij er dat vraagteken achter. En dat 
vraagteken is jouw eigen vraagteken, maar ik denk dat heel veel mensen in de 
Kliniek geen vraagteken maar een uitroepteken zien. En dat zorgt ervoor dat 
mensen bejegend worden op een manier die (a) niet nodig is, (b) onvoldoende 
professioneel is en (c) onnodig krenkend is. Het is gericht op het beheersen 
vanuit je eigen angst en onzekerheid over de patiënt die gevaarlijk is of 
gevaarlijk is geweest. En in het contact met medewerkers zien wij vaak dat 
medewerkers ook zo reageren op patiënten. (De visie van deze medewerkers 
is:) Je moet de patiënt beheersen en er mag geen discussie zijn, er mag geen 
conflict zijn, je moet erboven staan, hij moet naar je luisteren, er moet iets 
opgelegd worden. Je mag steeds niet laten merken dat je het niet weet.
Feitelijk is men alleen maar aan het overleven als sociotherapeut op de 
afdeling. We hebben het er ook veel over gehad dat er een ongelooflijke 
investering hebben gedaan vanuit de Kliniek, zoals allerlei opleidingen en zo, 
maar dat dat vooral gedaan is om opleidingen op het hogere niveau om CHB-
ers (psychiaters/psychologen) te ondersteunen. Waar het aan schort is: hoe ga 
ik normaal in contact met een patiënt? En ken ik het fenomeen dat wanneer ik 
op een afdeling werk, ik na een tijdje net zoveel van hun gedrag overneem als 
dat zij van mijn gedrag overnemen? Hoe houd ik dit in de gaten en hoe houd 
ik mijn collega’s in de gaten op dit punt. En durf ik kritisch naar mezelf te zijn 
en naar mijn collega’s, dat soort zaken, daar mis ik nog een aantal van. 

I:  Het reflecteren op die relatie, dat is eigenlijk een item zeggen jullie, en ook de 
humanisering van de relatie is daarbij een belangrijk onderwerp. Je kunt hier 
dus wel zeggen dat de organisatie is veranderd, maar hoe zit dat nou met het 
1-op-1-contact? 

P:  Ja, ik vind dat dat toch de basis is. Je kunt heel veel doen met de faciliteiten, 
het gebouw. Dat is hartstikke belangrijk en ik ben ook hartstikke blij dat dat 
gebeurd is. Het gebouw voelt heel plezierig aan, maar in de basis is het van 
wezenlijk belang dat de 1-op-1 contacten, daar waar je het toch van moet 
hebben, je hebt sociotherapeuten die immers alle dagen werken, dat het 
duidelijk wordt van hoe beleef ik die man (patiënt) nou? Wat doet zo’n man 
met mij? Wat roept-ie bij me op? Wat betekent dat voor mezelf en hoe kan ik 
er toch voor zorgen dat ik deze man toch op een gelijkwaardige manier met 
mijn eigen belang en mijn eigen verantwoordelijkheden bejegen? 

I:  Want de neiging is dan toch om weer te gaan beheersen c.q. te krenken, 
noemde jij het niet zo?
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D:  Ja. Gisteravond was er nog een situatie waarin een patiënt blijkbaar, zo hoorde 
ik later, al langere tijd opmerkingen heeft gemaakt op de afdeling in de trant 
van “ik wil er wel een eind aan maken” en “ik zie het niet meer zitten”. 
“Dit weekend komt mijn dochter op bezoek”, zei hij, “en dan ga ik nog wat 
financiële zaakjes regelen en daarna maak ik er een eind aan”. 

Blijkbaar komt het op de afdeling dermate dreigend over dat het personeel 
bepaalt dat hij agressief klinkt en hij op zijn kamer wordt gezet. Eerst zou je hier 
contact moeten maken en vragen: kom je de nacht zo wel door? Of zou het 
misschien helpen als we ’s nachts langs komen om te controleren of alles goed 
gaat? En als iemand zegt: dat wil ik niet, want daar word ik zelf ongelukkig van 
of onrustig van, hoef je dat dan ook niet te doen? Ik kreeg nu het idee dat ze de 
agressie die ze voelden bij de patiënt pareerden met eigen agressie door dingen 
dwingend op te leggen. En dat heeft niks meer te maken met sociotherapie, dan 
grijpt men dus naar beheersmaatregelen en agressie, vernedering. 

Om zover te komen dat men in staat is dat men durft te erkennen: hé, jongens 
dit gebeurt er met me, of hé verrek, die patiënt zit me zover onder de huid dat ik 
hem graag op zijn sodemieter wil geven of dat je hem achter een deur wilt zetten, 
die erkenning, daar gaat het om. 

P:  Maar die houding is verweven door de hele Kliniek heen. Als jij daar ’s 
ochtends melding van maakt in je ochtendoverleg dan reageert de CHB-er 
soms net zo als een collega-sociotherapeut, schouderophalend. Er zijn ook 
managers die dit niet willen horen over hun afdeling. En je moet je stil houden. 
En je mag je er niet mee bemoeien en zo. Op de een of andere manier zit 
deze cultuur door de hele Kliniek heen verweven. 

Een dialoog over ‘twee culturen’ in de organisatie:

D:  Op het moment dat ik naar de separeer ga en daar de separeerverzorgingen 
zie, kom ik regelmatig situaties tegen waarbij je goed kan zien dat de DGB-er 
(beveiligingsmedewerker) niet zo dicht meer op die patiënt zit en van daaruit 
dus veel meer ontspannen met die patiënt om kan gaan. Maar tegelijk kan 
hij ook de dingen zeggen die gezegd moeten worden. En je kan zien dat de 
afdeling op een gegeven moment alleen wil beheersen.

I:  Dus de beveiliging zit meer in de dialoog en in het contact, de afdeling zit 
soms meer in het beheersen? Is dit verklaarbaar?

P:  Ik denk dat het te wijten is aan het feit dat de DGB altijd de beheersrol 
voor zijn rekening heeft genomen. Dit was gunstig voor de afdeling, die 
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dan in de eigen rol kon gaan zitten. Dit gebeurt in een Kliniek waar twee 
verschillende bedrijfsculturen door elkaar heen lopen. Nu loopt het nog door 
elkaar heen, de DGB laat dat (het beheersen) wat meer los en het is heel 
erg duidelijk dat de afdeling nu een grotere en eigen verantwoordelijkheid 
heeft gekregen. Dat zie je in de beleidsstukken: er zijn nu meer kaders dan 
dwingende beveiligingsprotocollen. En wat je dan ziet, is dat er in sommige 
situaties, helaas, daar waar er vanuit onze kant meer ruimte ligt, dat men aan 
de behandelkant die ruimte juist verkleint. Onnodig verkleint. Dat komt ook 
doordat we nog steeds de woorden beheersen en behandelen gebruiken, wat 
een verkeerde indruk wekt. Dat is aan een kant ook wel logisch. We komen 
natuurlijk uit een beheerscultuur en we zijn op weg naar een andere cultuur. 
Een volgende stap zou kunnen zijn dat we het niet meer over beheersen en 
behandelen hebben, dat lijken twee aparte domeinen die in elkaar gedrukt 
moeten worden. En dat klinkt alsof dat niet wil, dat er druk en spanning op 
zit, maar ik zou eerder willen praten in termen dat wij niet naïef moeten gaan 
behandelen. Dat legt een heel ander accent op beheersen en behandelen. 
Mensen zitten nu in een spagaat. Ze hebben al gauw het idee dat als ik 
de beheerskant loslaat, dat dan de behandeling doorschiet (en de situatie 
onbeheersbaar wordt). Als ik de behandeling volop in de frontlinie plaats dan 
gaat dat dus ten koste van het beheersen (denkt men). Maar het moet een 
geïntegreerd proces worden. 

I:  Kunnen jullie dat nader uitleggen? Behandeling centraal maar niet op een 
naïeve manier? Niet naïef behandelen, hoe zou je dat omschrijven?

P:  Wil je gaan behandelen, en ik denk dat dat de basis is, dan moet je je zeker 
voelen in de situatie waarin je zit. Dan moet je een zekere mate van controle 
houden. Dat kun je doen doordat je weet hoe je omgeving in elkaar zit en hoe 
de veiligheid in elkaar zit. Daarbij moet je kennis hebben van de doelgroep, 
zodat je weet wat je moet doen. Dan moet je ook zelfvertrouwen hebben, het 
overzicht hebben. Dat soort elementen, die zijn van belang.

D:  Als je heel naïef bent, duik je ergens zomaar in en dan heb je geen grip op de 
situatie en je omgeving.

I:  Niet naïef wil ook zeggen goed voorbereid?

P:  Beiden: ja, goed voorbereid en zelfverzekerd zijn.

P: Bewust zijn van wat een patiënt kan doen, bewust zijn van je omgeving, bewust 
zijn van je gezamenlijke doelstelling, in plaats van de eenzijdige doelstelling. Dat 
hele scala zorgt ervoor dat je veel beter voorbereid bent om dat te doen wat 
je moet gaan doen: het contact zoeken en onderhouden met de patiënten.
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D:  Wij hebben het er (als collega’s) nog niet samen over gehad, maar het was 
het eerste wat bij me opkwam toen de behandelaar pas zei: je separeert hem 
maar. Ik vraag dan eerst hoe zit het, en vraag dit ook aan de patiënt. Iemand 
van DGB kan gemakkelijker het behandelcontact aangaan omdat ze zich veel 
zekerder voelen in de situatie. De afdeling denkt al snel we zijn blij dat we 
hem (de patiënt na separatie) even kwijt zijn, dus die zitten vanuit een hele 
andere invalshoek te praten. 

P:  Wij hebben onze medewerkers vooral gestimuleerd om alle dagen (als je in 
dienst bent) naar de patiënt toe te gaan. En dat werkt hartstikke goed: Zoek 
het contact! Blijf niet de stoere medewerker beveiliging die rondloopt, die 
toezicht houdt, maar wees die stoere beveiligingsmedewerker die op een 
prettige manier contact zoekt met de doelgroep. Dat zie je steeds meer 
terug in de hele humane, rustige, professionele manier waarop we ons 
beveiligingswerk nu doen.

I:  Volgens een aantal uitspraken van patiënten en medewerkers in mijn 
onderzoek heeft de DGB, de Dienst Geïntegreerde Beveiliging, toch een soort 
machocultuur?

D:  Ja, daar werden mensen ook op aangenomen. Het is nog niet zo lang geleden 
dat ik nieuw personeel wat mocht vertellen over de Kliniek en voor mij was 
een DGB-er aan het woord. Die zat vol bravoure te vertellen dat er weer 
een man bij de beveiliging was bijgekomen die een derde dan (graad) karate 
had. Toen zei ik: dat is allemaal wel heel leuk, maar daar gaat het hier niet om, 
we doen nu bijna alles via het contact en dat is veel belangrijker. Maar die 
machocultuur, daar werden mensen op ingehuurd. Groot, sterk, vechtsport 
kunnen en zo. 

Wat we de laatste tijd doormaken is een heel interessante nieuwe ontwikkeling. 
Sociale vaardigheden vindt men nu belangrijker, en wel durven in te grijpen als 
dat nodig is. Zelfvertrouwen hebben, je eigen zwakke plekken kennen. Dat is heel 
belangrijk.

P:  Het is heel waardevol geweest wat we hier de afgelopen jaren hebben gedaan, 
maar we zijn er nog lang niet. Dat is wat ik er eigenlijk over wilde zeggen. 
Zolang in de basis op de werkvloer de relatie, wat voor sommige mensen 
dan helaas een soort van gedwongen relatie is, en dan heb ik het niet over 
patiënten maar over medewerkers, niet goed zit, dan kan je zorgplannen, 
signaleringsplannen, al die kunstjes doen, maar het haalt niets uit als het in 
de basis niet in orde is. De signaleringsplannen zul je toch 1-op-1 met de 
patiënten moeten bespreken, die moet je samen maken. En als je geen goed 
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contact kan maken, je ze niet het gevoel kan geven dat je ondanks je status als 
zieke patiënt of toch misschien ernstige misdadiger in het verleden, dat je toch 
als mens waardevol bent om mee aan de slag te gaan, als je dat niet over kunt 
brengen, dan lukt het niet. Helaas is dat soms nog steeds een hiaat. Het gaat 
wel beter, maar het zijn slechts kleine stappen die we maken.

Een advies van de manager beveiliging:
P:  Ik zou je nog een advies willen geven. Het zou krachtig zijn als je hierover een 

mooi, klein boekje, waarin het vooral over het gedachtegoed gaat, van zou 
maken en uitgeven. Die harde cijfers kun je weglaten.

Samenvatting van het tweede gesprek:
• Er is veel veranderd, maar er moet met name in het 1-op-1 contact nog veel 

gebeuren
• Er dreigen op sommige plaatsen weer af te glijden naar de beheerscultuur
• Het onderzoek zou verspreid moeten worden en geregeld moeten worden 

besproken
• De humanisering moet in 1:1 relaties verder ontwikkeld worden
• De beveiliging loopt nu voorop in de humane bejegening
• Op de afdelingen zie je soms meer beheersstrategieën

12.2.3 Derde gesprek: Een sociotherapeut en de eerste medewerkers civiele dienst
Beide medewerkers geven aan het onderzoek te hebben gelezen. De beide 
medewerkers zijn of waren lid van de Ondernemingsraad en hebben de 
veranderingen op verschillende niveaus en vanuit verschillende belangenposities 
meegemaakt. Beiden geven aan de veranderingen in de organisatie als iets positief te 
zien. Hierbij doelen ze op allerlei aspecten, maar met name op gedragsveranderingen 
van medewerkers, psychiaters, leidinggevenden en de directie.

De sociotherapeut (S) geeft voorbeelden van hoe vroeger de psychiater of 
het afdelingshoofd in allerlei zaken beslissingen nam zonder overleg met het 
uitvoerend personeel. Nu wordt er bijvoorbeeld rondom een separatie uitgebreid 
overleg gevoerd met de medewerkers van de afdeling. 

De eerste medewerker facilitaire zaken (D) geeft aan dat er veel meer overleg 
is tussen de medewerkers en de patiënten. Hij noemt voorbeelden over de 
betrokkenheid van patiënten bij het eten, de samenstelling van de menu’s en 
het (opnieuw) inrichten van een afdeling met kleuren en meubels. Hierbij geeft 
hij ook aan dat hij het standaardmeubilair heeft afgeschaft en voor meubels en 
kleurgebruik de zaken probeert af te stemmen in overleg met de verschillende 
belanghebbenden. 
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Een dialoog over de veranderingen en een voorbeeld:
I:  Als jullie door het onderzoek bladeren en lezen, en het zo op je in laat 

werken, wat zijn dan de eerste gedachten die bij jullie opkomen?

D:  Dat er in een relatief hele korte periode een behoorlijke ommezwaai is 
gemaakt in deze organisatie. Van een hele formele organisatie, vol met 
richtlijnen en beperkingen, tot een toch wat open lijkende organisatie. Met 
natuurlijk op de achtergrond nog steeds die richtlijnen, maar er is nu meer 
bespreekbaar, er is nu meer discussie mogelijk.

S:  Je mening doet er ook meer toe, ook die van de mensen van de werkvloer. 
Vroeger werd alles meer opgelegd en de mening van een sociotherapeut 
was veel minder belangrijk. De psycholoog/psychiater had een mening, en 
als je daar wat van zei als sociotherapeut, dan werd je wel gehoord, maar 
er werd verder niks mee gedaan. Nu wordt er ook gebruik gemaakt van die 
deskundigheid, die er duidelijk bij ons (sociotherapeuten) is.

I:  Ik hoor je zeggen, er is veel veranderd in een korte tijd, en ik hoor jou ook 
zeggen dat de mening van de sociotherapie, de mensen die behandeling van de 
groepen doen, er nu meer toe doet. Je wordt nu dus meer serieus genomen. 
Heb je daar voorbeelden van?

S:  Het beleid dat ik ken, van zeg maar vanaf de begin jaren ‘90, daarin kwam 
een separatiesituatie voor waarbij van bovenaf door de dokter (psychiater) 
werd bepaald: hij moet er weer uit! Nu is het zo dat het hele verhaal wordt 
voorgelegd (aan het team) en dan wordt er op een open manier naar gekeken. 
In het verleden was het gewoon zo dat het beleid van bovenaf gemaakt werd 
en dat je je daarin te voegen had. Nu wordt er meer van jouw professionaliteit 
qua omgang en contact gebruik gemaakt.

I:  Dus bij een beslissing of een patiënt terug mag uit de separeer, hoor ik je 
zeggen, is er nu veel meer een dialoog en je kunt sociotherapeutische dingen 
voorleggen aan de behandelaar om vervolgens met elkaar een besluit te 
nemen. Werkt dat nu ongeveer zo?

S:  Ja, op deze wijze kunnen we dan weer samen verder. In het verleden was het 
wel vaak zo dat het (separatie) zomaar opgeheven werd. Nu wordt er echt 
nog gezocht naar waar zijn nog aanknopingspunten (voor de behandeling) en 
kunnen we (met die patiënt) ook verder.

D:  Het is wel grappig dat je dit (de regie van bovenaf) van het primaire proces 
zo zegt. Tegelijk zie je deze ontwikkeling in de ondersteuning ook terug. Een 
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voorbeeld daarvan is de verbouwing en inrichting van een afdeling. Voorheen 
was het zo dat de facilitaire dienst eigenlijk bepalend was hoe een (verbouwing 
verliep) afdeling er uit kwam te zien. In plaats van een opgelegd plan kom je 
tegenwoordig met een voorstel, zo van dit en dit zijn de mogelijkheden. Het is 
dan meer een advies, want het blijven altijd adviezen. In deze adviezen zitten 
wel altijd de achterliggende richtlijnen verankerd. Je gaat een dialoog met ze 
aan: personeel en de patiënten van de afdelingen. Zo hebben we bijvoorbeeld 
de afgelopen jaren samen een afdeling opnieuw ingericht en zijn we nu op 
dezelfde manier bezig met een andere afdeling.

Over bureaucratie en invloed van buiten (ministerie/politiek):
S:  Ja. En wat ik nu zie, is dat we op dit moment weer een beetje de andere kant 

uitglijden, waarin, doordat we heel veel met computers moeten werken, het 
contact (met de patiënten) weer wat minder wordt. Dit komt doordat allerlei 
rapporten gemaakt moeten worden, dan is het contact weer minder.

D:  Houdt dat dan in dat Justitie in Den Haag nog steeds vanuit de andere basis 
(beheersing) beleid maakt en dat we daar eigenlijk in deze organisatie nu mee 
zitten? Wij willen dialoog met de patiënt, contact met de patiënt, en Den Haag 
vraagt eigenlijk naar aanleiding van incidenten een risico-inventarisatie met als 
gevolg dat vele PC-gebruik.

S:  Een risico-inventarisatie hoeft op zich niet in te houden dat dit veel tijd kost. 
Door met hen (de patiënt) zelf de risico-inventarisatie te bespreken, en dat 
kan heel goed omdat er een stuk zelfbelang voor de patiënt in zit, heb je toch 
ook weer inhoudelijk contact met elkaar. Maar het komt vooral door de VGB’s 
en EB’s, want alles moet besproken worden.

I:  Wat zijn dat, VGB’s en EB’s?

S:  VGB’s zijn voortgangsbesprekingen, maandelijkse voortgangsbesprekingen, en 
een EB, evaluatiebespreking, zit voorafgaande aan een MDB (multidisciplinaire 
behandeling bespreking).

I:  Maar hoorde ik je ook zeggen dat de papierwinkel is toegenomen?

S:  Ja, de papierwinkel is fors toegenomen. 

I:  En is dat dan een gevolg van een beheersstrategie vanuit Justitie?

D:  De laatste periode is er veel meer bureaucratie ja. Zodra er een incident 
plaatsvindt in dit land dan heeft dat ook zijn weerslag.
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Samenvatting van het derde gesprek:
• Er is veel veranderd in de organisatie
• Er is sprake van democratisering van processen, maar er zijn nog wel eilanden
• Er is minder angst, meer openheid
• Er is soms veel druk van buiten, waaronder financiële kaders 
• De dwarsverbinding (communicatie) tussen organisatieonderdelen verloopt 

niet altijd goed

12.2.4 Vierde gesprek: Een gesprek met drie belanghebbenden uit elke groep
Aan het vierde en laatste gesprek nemen vertegenwoordigers uit de drie 
groepen deel. De eerste medewerker facilitaire zaken (D), een coördinator van 
de beveiliging (P) en een patiënt (B) voeren samen met de onderzoeker (I) het 
laatste gesprek. 

Alle betrokkenen zijn het er over eens dat er veel veranderd is in de organisatie. 
Er zijn ook zaken die niet goed lopen of er dreigt soms een terugval. De 
gerealiseerde veranderingen moeten nadrukkelijk vastgehouden worden. Dit 
wordt bereikt door het humaniseringsproces blijvend onder de aandacht te 
brengen van de patiënten, medewerkers en externen. Gesprekken zoals deze, 
die in het kader van dit onderzoek plaats vinden, zouden vaker moeten worden 
gevoerd tussen de verschillende belanghebbenden, zo stellen de verschillende 
gespreksdeelnemers. Naast begrip voor elkaar kunnen ze ook tot gezamenlijk 
beleid en afspraken komen. 

Een patiënt (B) geeft hierbij als argument aan dat hij nu meer begrip heeft voor de 
problemen die het personeel heeft gehad. In het onderzoek werd hem duidelijk 
hoeveel veranderingen zij hebben moeten doormaken. Een medewerker (D) 
geeft aan dat we het ‘samen’ moeten doen in de Kliniek en dat een open overleg 
belangrijk is. Hij geeft daarbij aan dat het ook zijn belang is om prettig te werken 
en zijn geld te kunnen verdienen. Daar zet de patiënt naast dat het zijn belang is 
om goed behandeld te worden en zijn vrijheden weer terug te krijgen. De andere 
medewerker (P) geeft aan dat er ‘meer’ moet zijn dan alleen maar prettig werken 
en geld verdienen. Er moet ook iets van zingeving in het werk zitten. “Je doet het 
immers ook voor een ander.” 

In dit laatste gesprek geeft de patiënt een voorbeeld van dat hij zeer wanhopig 
was en zichzelf iets ernstigs wilde aandoen. Hij had een scheermes op zijn hals 
gezet en dreigde zichzelf te beschadigen. De medewerker van de beveiliging die 
hierbij kon deëscaleren zat toevallig naast hem in dit gesprek. Samen hebben 
ze nog even stilgestaan bij dit voor de patiënt en de medewerkers eromheen 
angstige moment. Beiden geven aan dat dergelijke gesprekken achteraf, na een 
heftig incident, te weinig voorkomen, terwijl er van beide kanten wel duidelijk 
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behoefte aan is. De drie deelnemers aan het gesprek geven aan dat ze tot een 
beter begrip voor elkaar zijn gekomen. D: “We zijn op de een of andere manier 
vandaag samen op een hoger niveau gekomen”. Tot slot wordt er door de 
betrokkenen een aantal aanbevelingen en acties geformuleerd. De rol van de 
procesbewaker is deze samen te vatten en te toetsten of deze door iedereen in 
voldoende mate herkend worden. 

Het onderzoek als informatiebron:
D:  Ik zit nog wel met het vraagstuk van de beheersmatige kanten van de 

organisatie in relatie tot een boek. Je blijft de invloed van beheersing houden, 
ook in de nieuwe organisatie. 

I:  En waar zit je dan het meeste mee, waar denk je dan het meeste aan?

D:  Nou goed, bepaalde kaders die je met elkaar afspreekt. Een stuk beveiliging, 
een stuk visie, denk ik. Ik denk dat het een belangrijk aspect is om die 
gezamenlijke nieuwe aanpak van de cultuur goed te benoemen.

I:  Dat begrip ‘gezamenlijk’ heb je al een paar keer gebruikt. Bij jou is dat 
heel duidelijk: je moet een gezamenlijke visie hebben? Dat is voor jou heel 
belangrijk?

D:  Om een organisatie te sturen zeker. Wat we met dat boekje kunnen doen is 
eigenlijk de gezamenlijke visie vastleggen. Het moet hierbij aansluiten, het is 
niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor patiënten bedoeld.

I:  Dat je het er met elkaar over de visie eens bent, en dat het ook zo 
uitgedragen wordt?

B:  Je moet dus écht samenwerken: als er ooit een weer crisis ontstaat of wat dan 
ook, betrek dan meteen iedereen erbij. En doe het niet alleen maar vanuit een 
hoge positie of onder de personeelsleden, maar betrek ook de bewoners.

I:  Maak verbinding en contact, ook als er een crisis is!

D:  Het was een enorme verandering de afgelopen tijd. Als ik dan lees wat je 
allemaal beschreven hebt, komt een aantal dingen heel bekend voor en dan is 
er in korte tijd een hoop veranderd. Als ik naar de oude verhalen (situaties) 
kijk, daar zijn er niet meer zoveel van, dat was vroeger. Er is een hoop 
veranderd, maar toch. Een aantal mensen blijft er nog een beetje in hangen, 
maar die draaien straks ook wel mee.
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B: Er zijn enkele personeelsleden die vasthouden aan het oude, maar dat heeft wel 
impact op alle medewerkers die hier nog steeds werken en die wel meegaan 
met het nieuwe systeem (het humaniseringsproces). Dit heeft een behoorlijke 
impact, ook emotioneel en ook die druk (vanuit de beheerscultuur) die ze 
moeten doorstaan, dat is soms zwaar.

Begrip voor de medewerkers:
I:  De veranderingen zijn heel ingrijpend geweest?

B:  Als bewoner merk je daar in zekere zin helemaal niks van, het personeel 
houdt het angstvallig voor zich, dat mogen ze dus niet naar buiten brengen. Nu 
heb ik dus dat boek gelezen, dan pas leef je je eigen in, ook in de situatie van 
het personeel. Dat deed ik voorheen niet. 

B:  Nu lees je dat boekwerk helemaal en dan kan je je ook inleven in de situatie 
van het personeel. Als bewoner kon je voorheen wel kleine veranderingen 
ervaren, maar de grote veranderingen die jullie doorlopen merkte je niet. 
Er was toch een soort afstand. Ik vind het wel jammer dat in die tijd van de 
veranderingen de directie niet maandelijks een bijlage heeft geschreven over 
wat er ging gebeuren, bijvoorbeeld die en die gaan weg en er komen andere 
mensen, zodat je meer zou weten wat er allemaal gebeurt in het huis. Je ziet 
het allemaal pas achteraf.

Wat er volgens belanghebbenden met het onderzoek moet gebeuren:
B:  Er moet een dunnere versie van komen, misschien 100 pagina’s, en dan ook de 

verwijzingen naar de boeken erin laten staan, want dat is wel interessant. En 
dat nieuw personeel dat hier in dienst komt ook zo’n boekje krijgt, zodat men 
weet wat voor organisatie dit nu is.

I:  Wat zou er dan met zo’n boekje moeten gebeuren?

B:  Als ik bijvoorbeeld iemand aanneem, kun je bij het eerste gesprek aangeven 
dat dit (wijzend op het proefschrift) nu onze organisatie is en hem vragen om 
het door te nemen, en bij het tweede gesprek krijg je een soort gedeeltelijke 
overhoring ervan. En dan horen we ook hoe de sollicitant dat vindt.

D:  Ik heb er wel een vraagteken bij: moet je nieuwe medewerkers belasten met 
een (negatieve) verleden, wat eigenlijk alweer veranderd is?

B:  Ja maar dit is het verleden van de toekomst hè? Er staan zoveel dingen in die 
nog steeds spelen. De veranderingen (humaniseringsproces) lopen nu nog, en 
daar moet ook aan vastgehouden worden. 
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De Coördinator Beveiliging: de beheerscultuur achter de schermen:
P:  Met name die beheerscultuur, we zijn veranderd van een beheerscultuur naar 

een open cultuur. Achter de schermen is soms nog altijd het beheersen de 
basis. Daarom vind ik het wel belangrijk dat de voorbeelden genoemd worden, 
zo van: zo deden we het, zo was het, om die en die reden hebben we het 
veranderd en zo wordt het nu.

Hieronder volgt een overzicht van de aanbevelingen en acties die uit dit laatste en 
vierde gesprek naar voren zijn gekomen. 

12.2.5 De samenvatting van het vierde gesprek: Aanbevelingen en acties
In het vierde en laatste gesprek hebben de belanghebbenden op basis van 
een dialoog over de gezamenlijke belangen een aantal aanbevelingen en acties 
geformuleerd. Opvallend was hierbij dat niet zozeer het onderzoek zelf ter 
discussie stond, maar dat er veel meer gekeken werd naar de acties die erop 
zouden volgen. Deze acties zijn realistisch en sterk praktijkgericht geformuleerd 
door de betrokkenen. Als eindresultaat van dit onderzoek doe ik hieronder 
verslag van de vruchten (aanbevelingen en acties) van deze dialogen tussen de 
belanghebbenden onderling en met de onderzoeker. 

De aanbevelingen en acties:
Op basis van de drie gesprekken met de belanghebbenden en het laatste gesprek, 
met uit iedere groep belanghebbenden één vertegenwoordiger, komen we tot de 
volgende aanbevelingen en acties.

1.  Het onderzoek zou in een populaire vorm in- en extern verspreid moeten 
worden. Het doel hiervan is het humaniseringsproces onder de aandacht 
van (nieuw) personeel en patiënten te brengen. Het humaniseringsproces 
moet geborgd worden, en ook externen een ander (beter en positiever) 
beeld van deze organisatie geven. De cultuurveranderingen zouden op meer 
plaatsen in folders en huisregels e.d. een plaats moeten krijgen. We moeten 
daarbij niet onnodig negatief doen over het verleden, maar duidelijk maken 
dat we niet terug willen naar een beheerscultuur. Het doel hiervan is, dat het 
humaniseringsproces gecontinueerd wordt. 

2.  Dit soort onderzoek zou vaker moeten plaatsvinden. Het onderzoek zou 
moeten bijdragen aan meer aandacht voor de patiënten in termen van tijd, 
maar ook van zaken als respect en begrip.
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3. Dit soort open gesprekken (dialoog) tussen uitvoerende medewerkers, 
leidinggevenden en patiënten over humanisering en de veranderingen in de 
organisatie zou vaker moeten plaatsvinden. Ze dragen niet alleen bij aan 
gezamenlijke aanbevelingen en acties te formuleren maar ook aan 

 wederzijds begrip.

Door het feitelijk weergeven van de gesprekken is dit laatste hoofdstuk moeilijk 
leesbaar en oogt het in eerste instantie wat rommelig. Toch voegen de gesprekken 
met verschillende belanghebbenden iets toe aan dit onderzoek. Opnieuw zien 
we dat de conclusies op hoofdlijnen in dit onderzoek onderschreven worden. 
Maar wat nog belangrijker is, is dat de verschillende direct belanghebbenden 
aan de hand van dit onderzoek en de gevoerde dialoog tot overeenstemming, 
rondom een aantal concrete acties, zijn gekomen. Het onderzoek bleek een goede 
aanleiding te zijn voor een dialoog tussen verschillende belanghebbenden. In die 
zin is dit onderzoek bruikbaar gebleken voor betrokkenen om samen doelgerichte 
acties te formuleren. Het onderzoek gaat dus niet alleen over de betrokkene maar 
is ook bruikbaar voor de betrokkene. 
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Summary: The Humanisation of a Judicial Organisation

Humane Values as Guiding Principle for Changes in Organisations

Alexander recapitulates
On arriving home, Alexander first heads for the kitchen. “The pizza and the bike 
ride have made me thirsty”, he says to his wife, Annelies. He pours himself a glass 
of mineral water and takes a seat on the sofa. Annelies sits next to him and asks 
Alexander how his first day went. The TV remains switched off while Alexander tells 
his story.

Today, I had a meeting with Gabriël Anthonio , the director in charge of General 
Affairs. He is doing his PhD thesis. He told me about his job, his wife and two 
children. One of his children is autistic. While listening to Gabriël, at first one gets 
the impression that his research would be a way to promote himself, but soon it 
becomes clear that this is not the case. His main concern is to tell a true story 
about a situation he was very much involved in personally. He has a tender spot for 
the underdog and for the people taking care of this group. His commitment shows 
great consistency, being the core of both his professional and personal approach.

Gabriël, a tall and sturdy man wearing a suit and tie, has all the impressive features 
of a director. However, in his contacts with people in the building he has an open, 
accessible and cordial attitude. Members of staff, as well as patients, are on quite 
familiar terms with him, but on the other hand they are not withholding any 
criticism if needed. He takes everything into consideration, but at the end of the day 
he knows how to set the limits. He is well connected, his network is wide spread.

 He participates in the executive management of the Dr. S. van Mesdag Clinic, in 
conjunction with two fellow directors, one for Treatment Policies (a psychiatrist) 
and one for Service and Administration. He is also the Chairman of the Board 
of Directors and, as such, in charge of balancing overall operational management 
with specific responsibilities for the Dr. S. van Mesdag Clinic (hereafter referred 
to as the organisation). This is a forensic psychiatric hospital where delinquents 
are held in custody because they have committed serious crimes due to a mental 
disturbance and/or a personality disorder. They are sentenced to be detained and 
treated on behalf of the government (TBS).
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He explained in detail, and very enthusiastically, his project, giving me inside 
information and allowing me a clear view on the mechanics of the organisation. 
At first, he explained to me the objectives of his research: to account for the 
humanisation process that has taken place within the organisation. Back in 1997 
the organisation went through a crisis after a successful escape of two inmates 
and a number of suicides. They left the organisation in a state of shock.

These incidents were investigated by the Rijksrecherche (a special branch of 
the police) and by the Inspectie voor de Gezondheidszorg (Health and Safety 
Inspectorate). Their reports left no room for speculation: the situation was 
critical. According to the Rijksrecherche the organisation lacked professionalism, 
was inadequate, risky and hazardous. The Inspectie voor de Gezondheidszorg 
concluded that the organisation did not comply with the standards and 
regulations as provided by the Kwaliteitswet voor Zorginstellingen (Quality Act 
with regard to Health Institutions). Internal groups, such as patients, individual 
members of staff and the Workers Council, leaked alarming scoops to the 
media. The articles in newspapers and magazines prompted a response from 
the politicians, resulting in the replacement of the directors by a new team. In 
addition, the organisation entered into a partnership with the Instelling voor 
Geestelijke Gezondheidszorg in Groningen (GGZ, the Institute for Mental Health 
Care in Groningen ).

Gabriël shared lots of stories with me about the crisis period and the corporate 
culture that was aimed at total control in those days. What struck me was that 
back then patients were easily neglected and humiliated. They were bullied 
or ignored, and sometimes treated roughly or even beaten. In this corporate 
culture patients were held in contempt as ‘objects’, people one does not relate 
to in equivalence. Once degraded to an object, a person could be dealt with 
accordingly, simply be tucked away or put into a dark corner, which occurred on a 
regular basis.

During the reorganisation (2000–2002) the workforce was fundamentally 
revised. Not only a new team of directors was installed, but also the members 
of staff either had to apply for new positions or became eligible for replacement. 
With the new directors a new set of values was introduced. This presentation 
was meant to start a discussion about the current values and to adapt them if 
applicable. This new set of values focussed on two principals: paying more respect 
to patients and decreasing the number of humiliating situations; thus, humane 
values were fostered and, on the other hand, inhumane elements were discarded. 
Furthermore, in this process the full attention was set on the intrinsic aspects of 
the organisation and its structure, changing at the same time.
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Over lunch we discussed the humanisation process at length. A striking example 
of advancing respect and minimising humiliation is the so-called ‘open door policy’. 
At a particular moment, Gabriël decided that certain doors in the building should 
remain open, allowing patients to walk about in the building more freely. Before 
that, at each door any patient or visitor had to press a button and wait for the 
security camera and for the o.k. signal, allowing the patient to pass and walk 
the 5–10 meters passage to the next corridor. Following the usual program, a 
patient encountered an average of 80 security checks on a daily basis, regardless 
his status. Subjected and exposed to this monitoring procedure controlled by an 
anonymous person at the other side of the camera, the patient experienced it as 
an inevitable humiliation.

Another example is the isolation procedure. Before the reorganisation, patients 
having a break down were treated forcefully and subsequently handcuffed. In the 
new set up members of staff first start a conversation with the patient. Depending 
on the situation, proper treatment is applied. Handcuffs were only used in 50% of 
the cases. The number of 50 security guards was reduced to only 24. The budget 
surplus thus created has been invested in the employment of additional therapists, 
trainers and teachers.

Gabriël is passionate about his work as director and about his research. He 
does not withhold his emotions pointing out how patients were neglected 
and humiliated. This personal involvement probably is due to the fact that his 
nine-year-old son, whom I mentioned before, has given him new viewpoints on 
abnormal behaviour and disorders. I guess promoting humane values is in line 
with his character. Fortunately, his fellow directors and the middle management 
also endorse his vision and render an essential contribution to the necessary 
changes in the corporate culture.

Furthermore, the cooperation with the GGZ Groningen turned out to be very 
supportive. Because of this shared vision, propagated by the new management, 
the humanisation process took off with a flying start, leaving its mark on various 
aspects of the organisation. It is just like on stage. If one plays one’s own part with 
integrity and with a respectful attitude towards the character of the other actors, 
the play is convincing and successful. This is what happened during the process, in 
contrast to the period of crisis. To draw the parallel a bit more: during the crisis 
the audience did not recognise themselves in the lines and rolls of the characters 
and got alienated from the play. The presentation by the new organisation was 
seen as genuine and trustworthy.
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In addition to the ‘open door policy’, the overall outlook of the facility was 
renewed. The walls were decorated with works of art, produced by patients 
themselves and by artists from outside the clinic. There is even an art gallery 
displaying art work made by patients during creative therapy. The changes on the 
walls and the building may be considered a token of inner change, of the way 
management, staff and patients communicate with each other.

Meetings between the directors and the Patients Council had always been fenced 
by security guards. The reason was fear. In the past, one of the former directors 
had been taken hostage by one of the patients, and from that moment on, this 
security policy was implemented. In those days just one single incident could 
instantly form the incentive to a new rule, which was imposed unilaterally and had 
to be followed at all times without exceptions.

Gabriël abolished this form of security, arguing that real security evolves from 
a good relationship with the patients, not from bureaucratic or physical power. 
He treats patients as normal human beings, and presents himself as their host, 
offering them coffee or tea when they come to see him in his office. This is one 
of the reasons why he chose an office situated in the middle of the building. He 
took position in the heart of the organisation, physically and mentally. A visitation 
of the facility in his presence is a safe operation. Nevertheless, Gabriël makes it 
quite clear that, although he has a positive view on mankind, he is not naïve. In the 
professional context he is very alert. Today, there has never been a moment that I 
felt insecure. As a matter of fact, the opposite was true; it hardly came to my mind 
that I was in the danger zone of a forensic hospital, in the vicinity of criminals. The 
atmosphere was quite relaxed and comforting.
 
The study

“At the end of the day we went for a pizza. While eating we looked back on the 
organisation and the changes it had gone through. We also discussed the conclusions 
and recommendations.”

The object of the study was the corporate culture. The researcher has focused on 
the humanisation process that set the changes in motion.

This humanisation process has been investigated from different viewpoints:
1. A description based on stories told by different parties
2. Based on policy documents
3. Based on a survey among members of a panel (N=50)
4. Based on a survey among members of security (N=15)
5. Open interviews (N=25, 10 patients, 10 members of staff and 5 people from 

outside the organisation)
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The results have been analysed and the following conclusions could be 
drawn:

From 2000 to 2002 there has been a reorganisation. Members of 
staff had to apply for new positions. Middle management and top 
management were halved in size and the divisional management was 
abolished completely. At the same time, a new start was made of 
changing the corporate culture, based on the humanisation process.

The characteristics of the new organisation, created between 2003 and 
2005, are:
1. It has become more humane than before
2.  It gives priority to treatment instead of control
3.  Patients are treated in a more respectful way
4.  The number of humiliating situations has decreased significantly
5.  Meets its annual targets
6.  Shows good results with regard to treatments and operational management

Alexander pauses. Annelies sighs when hearing all this, but encourages him to 
continue his story, asking if there was also criticism on the new approach. She listens 
with interest to what Alexander has to say.

Points of criticism and points that require further attention
1.  Despite of all the changes and the fact that the organisation has become more 

humane, it is still a place where patients are being treated and are locked up.
2.  Some of the staff are concerned that the humanisation process has gone too 

far and that they will lose control and track of the situation.
3.  There are also members of staff and patients who feel that the process has 

not gone far enough yet and that there is a risk of relapsing into the old 
corporate culture of total control.

4.  The reorganisation with all its changes has left some members of staff very 
frustrated. Some got a position they did not really want. Some had to go and 
find a job outside the organisation.

5.  The attention demanded by the changes and the increasing bureaucracy have 
both had a negative influence on the treatments. Less time and attention was 
devoted to patients.

6.  The growth of the organisation diminished the informal atmosphere.
7.  There is a considerable influence of external parties on the treatment (with 

regard to the leave policy).
8.  Public opinion of TBS detention remains negative. The media react to incidents, 

prompting politicians to come up with new measures that the organisation in 
turn has to deal with.



328

Apart from these critical remarks, all participants (stakeholders) are positive 
about the changes and developments that have taken place in the organisation. 
In an evaluative survey held among stakeholders at the end of the reorganisation 
in 2002, the old organisation scores 4/10, the new organisation 6/10 and the 
expectations of the future 7/10. In a survey on the organisation and its policies 
held in 2005, the organisation scores 7/10. Interesting is that these conclusions 
are corroborated by studies from external parties. The fact that in an independent 
longitudinal study on the corporate culture held by the University of Groningen 
80% of the people questioned endorsed the corporate culture changes may serve 
as an illustration.

Operational and treatment results
Not only the corporate culture has changed, but also the operational and 
treatment results have taken a new turn. During the crisis period (1997–1999) 
there were large financial deficits, high absenteeism of staff members, many 
serious incidents involving patients and labour conflicts. Financially and morally 
the organisation was close to bankruptcy. Whereas in the crisis period two 
inmates escaped and three committed suicide, none such cases occurred when 
the new organisation was set in operation (2003–2005). Progress was also made 
in regard of the relapse rate, which dropped from 30% in 1997–1999 to less than 
4% in 2003–2005.

In my opinion these positive results are due to the fact that the new directors 
have allowed the organisation to develop in an organic way, based on certain 
values. Implementing these values has also improved the contact between patients 
mutually and between patients and staff. By contact improvement, staff members 
can now make a more accurate risk assessment and therapy yields better results. 
The directors have not chosen for a new organisation based on some sort of 
‘design’, but rather for development based on humane values.

Annelies nods understandingly and asks Alexander if the study has come up with any 
unexpected results.

The study did bring a new aspect to the fore. Gabriël had not expected this, but 
due to his open way of doing research, with open questions in the survey and 
open interviews, he found out that the outside world, society as well as politics, 
had a strong influence on the organisation. For example, incidents with patients 
in other clinics have led to a stricter policy with regard to applications for leave, 
since society appears to be less tolerant these days when it comes to people with 
mental disorders that are prone to commit offences.
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Gabriël has given serious thought to the causes and effects of public calls for 
more stringent measures. He came to the conclusion that one of the important 
causes is people’s demand that authorities should warrant 100% safety. This could 
never be achieved by the authorities and their regulatory institutions, such as 
the Dr. S. van Mesdag Clinic. This illusionary objective is pursued even more after 
each incident involving a patient, even if there are thousands of others that do 
not cause problems. Gabriël admits that treatment of this category of patients 
involves certain risks and, therefore, the zero-incident option is not a realistic 
one. The question should not be if we are running risks in the present system, but 
what would be an acceptable level of risk. Decreasing the number of incidents to 
a minimum and the present average relapse percentage over the last three years 
of 3.3% might be the best we can get.

Gabriël has not only told a lot about the organisation and his research, but he has 
also shared some of his personal thoughts. He confided in me and said that he 
had his doubts about the methods chosen, that he struggled with his conscience 
whether or not to go public with matters on the organisation and about how 
close he felt to the audience at stake. To me, these were valuable additions, adding 
to the study a more human touch. In the course of his research he conducted 
regular conversations with stakeholders, such as members of staff, patients and 
external parties, about the progress of the study. Methodologically speaking, 
these conversations have not been given a proper place. This could be a missed 
opportunity, although the influence of these conversations on the study is rather 
obvious. With one person from outside, a former civil servant of the Ministry of 
Justice, some members of staff and 5 patients, he has had more elaborate talks, 
which led to the formulation of new research themes which, in turn, have become 
part of the open interviews and the survey. Reflecting with the help of others on 
the way of thinking and his own modus operandi, is a characteristic of Gabriël as 
a researcher.
Training, art and research have proven to be three important modes of reflection 
that have kept the organisation ‘on the move’. Within this reflective spectrum the 
culture, as well as structural aspects and their connection, can be made items 
of discussion. ‘Institutionalising’ reflection can help, but in itself is not enough to 
initiate a change of culture. Corporate culture is based on collective and shared 
convictions. A real change of culture should come from the staff member’s inner 
motivation and come to surface in his behaviour. Gabriël and his fellow managers 
are very conscious in trying to influence the staff ’s opinions and their behaviour, 
bend them into the desired direction, and are themselves setting the example.

On my first day at work I have seen and learned a lot. The organisation has clearly 
undergone a change in corporate culture. This process has developed in a quite 
natural fashion and maybe even a bit casual. The unique thing about this process 
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is, in Gabriel’s own words, that he wants to address ‘the person inside someone’ 
instead of focussing on his defects or his disorders. Apparently he has done fairly 
well.

While Alexander was talking, Annelies was listening attentively. At times she asked a 
few questions in order to clarify some aspects. Now she is tired, it is time to call it a 
day, but before they are off to bed Alexander needs just a few minutes to finish his 
account.

The last thing Gabriël did was to evaluate the study and its results with some 
of the stakeholders, six months after he had finished. His position was quite 
vulnerable in this respect. He named this particular chapter ‘Beyond the 
conclusions’. By means of this reflection on the study with the stakeholders, he 
was expecting to formulate some shared recommendations and points for action.

Time for bed
Alexander gets up from the sofa. It’s late and his wife goes upstairs to sleep. 
Alexander pours a last glass of mineral water and pictures the Dr. S. van Mesdag 
Clinic in his mind. He tries to imagine how, at this very moment, 185 incarcerated 
patients are trying to go to sleep. The next morning the steel doors will be opened by 
a creaking key and a member of staff will be wishing them a ‘very good morning’.

Beyond the conclusions
Six months after finishing the study, at the end of 2005, he presented a draft of 
the report to three groups of stakeholders, two patients (both members of the 
Patients’ Council), who know what is going in the minds of their fellow patients, 
two security guards, one socio-therapist and one person from general and 
technical support services.

Based on three interviews with these groups and one fourth and final 
discussion with one representative from each of these groups, the following 
recommendations and proposed actions have been formulated:

1. The study should be published in a style that everyone could understand. This 
should enable the general public to get a better understanding of what is going 
on at the clinic and internally it should contribute in warranting the continuity 
of the humanisation process. The new culture should be promoted more 
inside the organisation by means of leaflets, etc. The purpose is not to be 
unnecessarily negative about the past, but to make it clear that a return to the 
former situation is undesirable, thus ensuring that the humanisation process 
will go on.
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2. Evaluations should be made more often. The study should contribute to more 
attention from the staff towards patients, not only in actual hours spent with 
them, but also in terms of respect and understanding.

3. Also, there should be a more open dialogue between staff, management and 
patients about humanisation and the developments within the organisation. 
Thus, the interests of the various stakeholders will become topic of discussion, 
leading to mutual understanding and therefore shared recommendations can 
be presented.

In particular, the conclusions and recommendations from these interviews are 
aimed at the continuation and elaboration of the humanisation process, and at 
formulating topics for further research. It is of paramount importance that all 
stakeholders are closely involved in the development of the organisation and the 
evaluative research thereof. This form of research is also a form of individual and 
common reflection.
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Bijlage 1 Enquête: de vragenlijst

In deze bijlage is het enquête formulier, zoals dit naar medewerkers van het panel en de 

beveiliging (Biad) is verzonden opgenomen. 

Onderzoek naar de humanisering in de Kliniek

‘De oude en de nieuwe organisatie met elkaar vergeleken’

Toelichting

In de Dr. S. van Mesdagkliniek wordt niet alleen onderzoek gedaan op het gebied 

van de behandeling, maar ook op het niveau van de organisatie. Doordat met 

organisatieonderzoek ‘de vinger aan de pols’ wordt gehouden, kunnen onderzoekers 

de stand van zaken in de organisatie monitoren op basis waarvan adviezen kunnen 

worden uitgebracht voor verbeteringen. Het onderzoek dat voor u ligt richt zich op het 

onderzoeken van de beoogde cultuurveranderingen in relatie tot de humaniteit (patiënt en 

zijn behandeling staat centraal) in de Kliniek. 

De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende delen. 

Een deel van de vragen worden in tijdsperspectief gesteld. We willen hierbij nagaan wat 

uw mening is over een vergelijking tussen deze perioden. Hierbij dient u de volgende 

referentiepunten (definities) in de tijd te gebruiken. 

1.  Met de ‘oude organisatie’ bedoelen we de organisatie in de periode 1997-1999. 

Dit was de periode voordat de reorganisatie daadwerkelijk werd ingezet in de Kliniek. De 

reorganisatie werd ingezet naar aanleiding van verschillende geconstateerde misstanden in 

de Kliniek, zoals o.a. de ontvluchting van twee patiënten en een negatief oordeel over de 

Kliniek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

2.  Met de ‘nieuwe organisatie’ bedoelen we de organisatie in de periode 2003-2005, 

oftewel de situatie in de organisatie zoals deze de afgelopen anderhalf jaar van toepassing 

is geweest. 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 30 minuten van uw tijd vragen. Per onderdeel 

zal in de vragenlijst een invulinstructie worden gegeven. Vanzelfsprekend worden de 

gegevens zorgvuldig verwerkt. De gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk worden 

verwerkt en de resultaten zullen worden gepresenteerd op een manier waarop deze niet 

meer herleidbaar zijn tot individuen. 

Na verwerking van de gegevens zal een samenvatting in het nieuwsbulletin worden 

gepubliceerd. Hartelijk dank voor uw medewerking!



333

Deel A Algemeen
A.1 Persoonsgegevens

1. Wat is uw geslacht?

☐ man

☐ vrouw

2. Wat is uw leeftijd?

— Jaar

3. Wat is uw laatst voltooide opleiding?

☐ Basisonderwijs

☐ MAVO

☐ Voorbereidend beroepsonderwijs

☐ HAVO/ VWO

☐ Middelbaar beroepsonderwijs

☐ Hoger beroepsonderwijs

☐ Wetenschappelijk onderwijs

4. Sinds welk jaar bent u werkzaam bij de 

 Mesdagkliniek?

——

Deel B1 Specifieke thema’s m.b.t. 
humanisering
B.1 Fysieke beperkingen

Instructie
Beoordeel de volgende vragen wederom 

ten opzichte van de situatie zoals deze 

van toepassing was in de ‘oude organisatie 

1997-1999’ en vergelijk deze met de 

‘nieuwe organisatie 2003-2005’. Kruis net 

als bij voorgaande vragen bij elke vraag 

en/deelvraag aan wat van toepassing 

is. Wanneer u een vraag niet kunt 

beantwoorden kunt u de vraag open laten.

 B.1.1 Fysiek ingrijpen

1.  Over het algemeen vind ik dat de manier 

waarop fysiek wordt ingegrepen door 

de medewerkers van beveiliging bij een 

calamiteit…

a.  ☐ humaner is geworden

☐ hetzelfde is gebleven

☐  inhumaner is geworden

b. ☐ meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht

☐ hetzelfde is gebleven

☐ meer op beheersing en minder op 

 behandeling is gericht

c.  ☐ respectvoller is geworden

☐ hetzelfde is gebleven

☐ minder respectvol is geworden

d. ☐ minder vernederend

☐ hetzelfde is gebleven

☐ meer vernederend is geworden

2.  Over het algemeen vind ik dat de 

frequentie van het fysiek ingrijpen van de 

medewerkers van de beveiliging bij een 

calamiteit…

☐ is toegenomen

☐ hetzelfde is gebleven

☐ is afgenomen

3. Over het algemeen vind ik dat de noodzaak 

om fysiek in te grijpen bij een calamiteit…

☐ is toegenomen

☐ hetzelfde is gebleven

☐ is afgenomen
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4. Over het algemeen vind ik dat de mate 

van fysiek geweld naar de patiënt in de 

Kliniek…

☐ is toegenomen

☐ hetzelfde is gebleven

☐ is afgenomen

5.  Over het algemeen vind ik dat het gericht 

toedienen van een pijnprikkel bij het fysiek 

ingrijpen bij een patiënt in de Kliniek…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

6.  Over het algemeen vind ik dat de duur van 

het boeien (handboeien) van patiënten in 

de Kliniek…

☐ is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

7.  Over het algemeen vind ik dat de duur van 

het separeren van patiënten in de Kliniek…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

8.  Over het algemeen vind ik dat de 

frequentie van het inzetten van helm, stok 

en schild (bij een calamiteit) in de Kliniek…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

9.  Over het algemeen vind ik dat de kennis 

over het acting out (agressie) gedrag van 

patiënten in de Kliniek…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

10. Over het algemeen vind ik dat de 

vaardigheden om adequaat te reageren op 

acting out gedrag (agressie) van patiënten…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

B.1.2 Gebouw

1. Over het algemeen vind ik dat de manier 

waarop het gebouw is vormgegeven, ten 

aanzien van patiënten…

a. ☐ humaner is geworden

☐  hetzelfde is gebleven

☐  inhumaner is geworden

b. ☐ meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht

☐ hetzelfde is gebleven

☐ meer op beheersing en minder 

 op behandeling is gericht

c.  ☐ respectvoller is geworden

☐ hetzelfde is gebleven

☐ minder respectvol is geworden

d. ☐ minder vernederend

☐ hetzelfde is gebleven

☐ meer vernederend is geworden

2. Over het algemeen vind ik dat de 

toegankelijkheid van ruimtes en terreinen 

van de Kliniek…

☐ is toegenomen

☐ hetzelfde is gebleven

☐ is afgenomen
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3.  Over het algemeen vind ik dat de mate 

van gerichtheid op camera(toezicht) t.a.v. 

patiënten in de Kliniek…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

4. Over het algemeen vind ik dat de mate 

van ruimte voor de ‘eigen identiteit’ van 

afdelingsruimte en overige behandel-, werk 

en onderwijsruimtes in de Kliniek…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

5. Over het algemeen vind ik dat de mate 

van gerichtheid op aangenaam kleur- en 

interieurgebruik in de Kliniek…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

6. Over het algemeen vind ik dat de mate van 

gerichtheid op (en variatie in) gezelligheid 

van het gebouw…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

7. Over het algemeen vind ik dat door de 

verschillende kunsttoepassingen in de 

Kliniek de sfeer…

☐  is verbeterd 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is verslechterd

8. Over het algemeen vind ik dat door de 

galerie waar patiënten en kunstenaars 

exposeren de sfeer…

☐ is verbeterd

☐ hetzelfde is gebleven

☐ is verslechterd

9. Over het algemeen vind ik dat door de 

samenwerking met externe kunstenaars/

deskundigen op het gebied van kunst en 

interieur de sfeer…

☐ is verbeterd

☐ hetzelfde is gebleven

☐ is verslechterd

10. Over het algemeen vind ik dat door meer 

variatie in de groenvoorziening en aankleding 

van de buitenruimtes de sfeer…

☐ is verbeterd

☐ hetzelfde is gebleven

☐  is verslechterd

 B.2  Fysieke omgang met de patiënt

 Beoordeel de volgende vragen wederom 

ten opzichte van de situatie zoals deze 

van toepassing was in de ‘oude organisatie 

1997-1999’ en vergelijk deze met de ‘nieuwe 

organisatie 2003-2005’. Kruis net als bij 

voorgaande vragen bij elke vraag en/deelvraag 

aan wat van toepassing is. Wanneer u een 

vraag niet kunt beantwoorden kunt u de vraag 

open laten.

 B.2.1 Urinecontroles

1. Over het algemeen vind ik dat de manier 

waarop een urinecontrole wordt uitgevoerd 

in de Kliniek…

a.  ☐ humaner is geworden

☐ hetzelfde is gebleven

☐ inhumaner is geworden
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b. ☐ meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht

☐  hetzelfde is gebleven

☐ meer op beheersing en minder op 

 behandeling is gericht

c. ☐  respectvoller is geworden

☐  hetzelfde is gebleven

☐  minder respectvol is geworden

d. ☐  minder vernederend

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer vernederend is geworden

2.  Over het algemeen vind ik dat de 

frequentie van het afnemen van 

urinecontroles…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

3.  Over het algemeen vind ik dat de 

behandelinhoudelijke noodzaak voor het 

aanzeggen van een urinecontrole…

☐  is toegenomen

☐ hetzelfde is gebleven

☐ is afgenomen

4.  Over het algemeen vind ik dat de 

beheersmatige noodzaak voor het 

aanzeggen van een urinecontrole…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

5.  Over het algemeen vind ik dat de mate 

waarin met gevoelens van patiënten 

rekening wordt gehouden tijdens de 

urinecontrole…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

6. Over het algemeen vind ik dat bij het 

aanzeggen van urinecontroles de mate van 

individuele ruimte voor aanpassing van de 

werkwijze voor de patiënt…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

7.  Over het algemeen vind ik dat de mate 

van uitleg (schriftelijke en mondelinge 

informatie) voor de patiënt over 

urinecontroles…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

8.  Over het algemeen vind ik dat de mate van 

het op hun gemak stellen van patiënten bij 

een urinecontrole…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

9.  Maatregelen zoals het afnemen van 

urinecontroles om behandel inhoudelijke 

redenen…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

10. Maatregelen zoals het afnemen van 

urinecontroles om beheersmatige 

redenen…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen
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B.2.2 Fouilleren/visiteren

1.  Over het algemeen vind ik dat de manier 

waarop het fouilleren/visiteren wordt 

vormgegeven in de Kliniek…

a.  ☐  humaner is geworden

☐  hetzelfde is gebleven

☐  inhumaner is geworden

b. ☐  meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer op beheersing en minder op 

 behandeling is gericht

c.  ☐  respectvoller is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer vernederend is geworden

2.  Over het algemeen vind ik dat de 

frequentie van het fouilleren/visiteren bij 

patiënten…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

3.  Over het algemeen vind ik dat de behandel 

inhoudelijke noodzaak voor het fouilleren/

visiteren…

☐  is toegenomen

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

4.  Over het algemeen vind ik dat de 

beheersmatige noodzaak voor het 

aanzeggen van het fouilleren/visiteren…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

5.  Over het algemeen vind ik dat de mate 

waarin met de patiënten rekening wordt 

gehouden als het gaat om fouilleren/

visiteren…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

6.  Over het algemeen vind ik dat de mate van 

individuele ruimte voor de aanpassing van 

de werkwijze bij het fouilleren/visiteren van 

de patiënt…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

7.  Over het algemeen vind ik dat de mate 

van uitleg die de patiënt wordt gegeven bij 

fouilleren/visiteren…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

8.  Over het algemeen vind ik dat de mate van 

het op hun gemak stellen van de patiënt bij 

fouilleren/visiteren…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

9.  Over het algemeen vind ik dat maatregelen 

zoals het afnemen van fouilleren/visiteren 

om behandel inhoudelijke redenen…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

10. Over het algemeen vind ik dat maatregelen 

zoals het afnemen van fouilleren/visiteren 

om beheersmatige redenen…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen
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B.3 Kennis en vaardigheden in de 
omgang met patiënten

Beoordeel de volgende vragen wederom 

ten opzichte van de situatie zoals deze 

van toepassing was in de ‘oude organisatie 

1997-1999’ en vergelijk deze met de 

‘nieuwe organisatie 2003-2005’. Kruis net 

als bij voorgaande vragen bij elke vraag 

en/deelvraag aan wat van toepassing 

is. Wanneer u een vraag niet kunt 

beantwoorden kunt u de vraag open laten.

1.  Over het algemeen vind ik dat de kennis 

over de omgang met patiënten bij 

medewerkers…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

2.  Over het algemeen vind ik dat de 

vaardigheden in de omgang met patiënten 

door medewerkers…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

3.  Over het algemeen vind ik dat specifieke 

kennis over stoornissen en gedrag van 

patiënten bij medewerkers…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

4.  Over het algemeen vind ik dat de mate 

waarin medewerkers professioneel met 

patiënten omgaan…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

5.  Over het algemeen vind ik dat het budget 

en de tijd dat aan opleidingen wordt 

besteed…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

6.  Over het algemeen vind ik dat het 

overleggen over de problematiek van een 

patiënt…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

7.  Over het algemeen vind ik dat de 

inhoudelijke kwaliteit van de rapportage 

over patiënten…

☐  is toegenomen 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  is afgenomen

C.1 Humanisering op organisatieniveau 

Instructie
Beoordeel de volgende vragen ten opzichte 

van de situatie zoals deze van toepassing 

was in de ‘oude organisatie 1997-1999’ en 

vergelijk deze met de ‘nieuwe organisatie 

2003-2005’.

Kruis bij zowel a, b als c het hokje aan wat 

van toepassing is. Wanneer u een vraag niet 

kunt beantwoorden kunt u de vraag open 

laten.

1.  Over het algemeen vind ik dat de wijze 

waarop met patiënten in de Kliniek wordt 

omgegaan…

a. ☐ humaner is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  inhumaner is geworden
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b. ☐  meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer op beheersing en minder op 

 behandeling is gericht

c.  ☐  respectvoller is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  minder respectvol is geworden

d. ☐  minder vernederend

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer vernederend is geworden

2.  Over het algemeen vind ik dat het 

patiëntgericht beleid dat wordt gevoerd in 

de Kliniek…

a.  ☐  humaner is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  inhumaner is geworden

b. ☐  meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer op beheersing en minder op 

 behandeling is gericht

c.  ☐  respectvoller is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  minder respectvol is geworden

d. ☐  minder vernederend

 ☐  hetzelfde is gebleven

 ☐  meer vernederend is geworden

3.  Over het algemeen vind ik dat de 

patiëntgerelateerde werkinstructies in de 

Kliniek…

a.  ☐  humaner zijn geworden 

☐  hetzelfde zijn gebleven

☐  inhumaner zijn geworden

b. ☐  meer op behandeling en minder op 

  beheersing zijn gericht 

☐  hetzelfde zijn gebleven

☐  meer op beheersing en minder op 

 behandeling zijn gericht

c.  ☐  respectvoller zijn geworden

☐  hetzelfde zijn gebleven

☐  minder respectvol is geworden

d. ☐  minder vernederend

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer vernederend is geworden

4.  Over het algemeen vind ik dat de regels 

voor patiënten in de Kliniek…

a.  ☐  humaner zijn geworden 

☐  hetzelfde zijn gebleven

☐  inhumaner zijn geworden

b. ☐ meer op behandeling en minder op 

  beheersing zijn gericht 

☐  hetzelfde zijn gebleven

☐  meer op beheersing en minder op 

 behandeling zijn gericht

c.  ☐  respectvoller zijn geworden

☐  hetzelfde zijn gebleven

☐  minder respectvol is geworden
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C.2 Humanisering op functieniveau

Instructie
Beoordeel de volgende vragen ten opzichte 

van de situatie zoals deze van toepassing 

was in de ‘oude organisatie 1997-1999’ en 

vergelijk deze met de ‘nieuwe organisatie 

2003-2005’.

Kruis bij zowel a, b als c het hokje aan wat 

van toepassing is. Wanneer u een vraag niet 

kunt beantwoorden kunt u de vraag open 

laten.

1.  Over het algemeen vind ik dat de omgang 

van de directie naar patiënten toe…

a.  ☐  humaner is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  inhumaner is geworden

b. ☐  meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer op beheersing en minder op 

 behandeling is gericht

c.  ☐  respectvoller is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  minder respectvol is geworden

d. ☐  minder vernederend

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer vernederend is geworden

2.  Over het algemeen vind ik dat de omgang 

van de CHB’ers naar de patiënt toe…

a.  ☐  humaner is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  inhumaner is geworden

b. ☐  meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer op beheersing en minder op 

 behandeling is gericht

c.  ☐  respectvoller is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  minder respectvol is geworden

d. ☐  minder vernederend

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer vernederend is geworden

3.  Over het algemeen vind ik dat de omgang 

van de managers naar de patiënt…

a.  ☐ humaner is geworden

☐  hetzelfde is gebleven

☐  inhumaner is geworden

b. ☐  meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer op beheersing en minder op 

 behandeling is gericht

c.  ☐  respectvoller is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  minder respectvol is geworden

d. ☐  minder vernederend

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer vernederend is geworden

4.  Over het algemeen vind ik dat de omgang 

van beveiligingsmedewerkers naar de 

patiënt toe…

a.  ☐  humaner is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  inhumaner is geworden
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b. ☐  meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer op beheersing en minder op 

 behandeling is gericht

c.  ☐  respectvoller is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  minder respectvol is geworden

d. ☐  minder vernederend

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer vernederend is geworden

5.  Over het algemeen vind ik dat de omgang 

van medewerkers op de afdelingen naar de 

patiënt toe…

a.  ☐ humaner is geworden 

☐ hetzelfde is gebleven

☐ inhumaner is geworden

b. ☐  meer op behandeling en minder op 

  beheersing is gericht 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  meer op beheersing en minder op 

 behandeling is gericht

c.  ☐  respectvoller is geworden 

☐  hetzelfde is gebleven

☐  minder respectvol is geworden

d. ☐  minder vernederend

☐  hetzelfde is gebleven

☐ meer vernederend is geworden

C.3 Activiteiten in relatie tot reflectie 
(= samen nadenken over)

1.  Over het algemeen vind ik dat de 

aanspreekcultuur in de Kliniek

☐  opener is geworden

☐  hetzelfde is gebleven

☐  minder opener is geworden

2.  Over het algemeen vind ik dat onderzoek 

in de Kliniek

☐  bijdraagt aan reflectie op de 

 behandeling/organisatie

☐  niet aanzet tot reflectie

☐  minder aanzet tot reflectie op de 

 behandeling/organisatie

3.  Over het algemeen vind ik dat kunst in 

 de Kliniek

☐  bijdraagt aan reflectie op de woon-

 /leefomgeving

☐  niet aanzet tot reflectie

☐  minder aanzet tot reflectie op de 

 woon-/leefomgeving

4.  Over het algemeen vind ik dat opleidingen 

en trainingen in de Kliniek

☐ bijdragen aan reflectie op het eigen 

 (professionele) handelen

☐ niet bijdraagt tot reflectie op het eigen 

 (professionele) handelen

☐  minder aanzet tot reflectie op het eigen 

 (professionele) handelen

5.  Over het algemeen vind ik dat opleiding, 

onderzoek én kunst in de Kliniek

☐  aanzetten tot reflectie op het werk

☐  niet aanzetten tot reflectie op het werk

☐  minder aanzetten tot reflectie 

 op het werk
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6.  Over het algemeen vind ik dat reflecteren 

 (= samen nadenken over) op ons werk in 

de Kliniek

☐  bijdraagt aan een positieve verandering

☐  geen verschil maakt

☐  bijdraagt aan een negatieve ontwikkeling

Deel C ‘Uw oordeel en mening 
over….’

Instructie
In dit onderdeel wordt u gevraagd naar 

een waardering en mening met betrekking 

tot de ‘oude organisatie 1997-1999’ en de 

‘nieuwe organisatie 2003-2005’. In een paar 

vragen wordt u gevraagd een rapportcijfer 

tussen de 1 en 10 te geven. In één andere 

vraag wordt u gevraagd een antwoordt aan 

te kruizen. De overige vragen zijn open 

vragen. 

1. De ‘oude organisatie 1997-1999’ waardeer 

ik met een rapportcijfer (1 t/m 10):…

2. De ‘nieuwe organisatie 2003-2005’ 

waardeer ik met een rapportcijfer 

 (1 t/m 10): …

3.a. Geef uw mening over de veranderingen in 

de organisatie:…

b. De belangrijkste veranderingen die naar 

mijn idee nog doorgevoerd zouden moeten 

worden zijn:…

c. De belangrijkste positieve verandering van 

de afgelopen jaren vind ik:…

d.  Een sprekend voorbeeld van een positieve 

verandering vind ik:…

4. Eventuele overige opmerkingen in relatie 

tot humanisering in de Kliniek:…

Hartelijk dank voor uw medewerking 
aan dit onderzoek!!

Een samenvatting van de resultaten 
zal binnenkort in de Nieuwsbull 
gepubliceerd worden.
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 Bijlage 2 De enquête: Frequenties en tabellen

De uitkomsten van het enquête onderzoek onder panelleden en de medewerkers 
van de beveiliging zijn op verschillende wijze statistisch bewerkt en geanalyseerd. 
Hieronder volgt een overzicht, met enkele korte toelichtingen. 

hoogst voltooide opleiding aantal percentage

MAVO 6 9%

Voorbereidend beroepsonderwijs 2 3%

HAVO/ VWO 1 1,5%

Middelbaar beroepsonderwijs 18 26,9%

Hoger beroepsonderwijs 37 55,2%

Wetenschappelijk onderwijs 3 4,5%

Totaal 67 100%

De ‘oude organisatie 1997-1999’ waardeer ik met een rapportcijfer 
(1 t/m 10)

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent

Valid 2,00 1 1,5 1,6 1,6

 3,00 5 7,5 7,9 9,5

 4,00 7 10,4 11,1 20,6

 4,50 1 1,5 1,6 22,2

 5,00 19 28,4 30,2 52,4

 5,50 1 1,5 1,6 54,0

 6,00 16 23,9 25,4 79,4

 7,00 9 13,4 14,3 93,7

 8,00 3 4,5 4,8 98,4

 9,00 1 1,5 1,6 100,0

 Total 63 94,0 100,0  

Missing System 4 6,0   

Total 67 100,0   
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Tabel 3 
De ‘nieuwe organisatie 2003-2005’waardeer ik met een rapportcijfer (1 
t/m 10)

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 4,00 1 1,5 1,6 1,6

 4,50 1 1,5 1,6 3,1

 5,00 3 4,5 4,7 7,8

 6,00 15 22,4 23,4 31,3

 6,50 5 7,5 7,8 39,1

 7,00 21 31,3 32,8 71,9

 8,00 18 26,9 28,1 100,0

 Total 64 95,5 100,0  

Missing System 3 4,5   

Total 67 100,0   

Uit deze tabel blijkt dat van de 67 ingevulde enquêtes er 64 deze vraag hebben 
ingevuld. De hoogste score is een 8 die achttien keer voor komt en de laagste is 
een 4 die eenmaal voor komt. De hoogste frequentie qua score is 32,8% op een 
rapportcijfer 7 gevolgd door een 28,1% op een waarderingscijfer 8. 

T-Toets

Statistische vergelijking

 Mean N Std. Deviation
Std. Error 

Mean

Pair 1

De ‘oude organisatie 
1997-1999’ waardeer ik 
met een rapportcijfer 
(1 t/m 10)

5,4286 63 1,39080 ,17522

 

De ‘nieuwe organisatie 
2003-2005’waardeer ik 
met een rapportcijfer 
(1 t/m 10)

6,8095 63 ,96899 ,12208

Het verschil in waardering tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe organisatie’ op een schaal 
van 10 is 1,4 punten. Deze gegevens kunnen we vervolgens dichotomiseren (in 
tweeën delen). Hierbij is de hypothese dat er niets (H.0) is veranderd en de andere 
hypothese is dat er wel iets, ten goede is veranderd (H.1). Het gemiddelde verschil 
in waardering tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe organisatie’ is significant.
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Door middel van een T-Toets onderzochten we of de gemiddelden van de twee 
groepen, panelleden en Biad, van elkaar verschillen. De nul hypothese hierbij luidt 
dat de twee gemiddelden gelijk zijn (H.0). De alternatieve hypothese is dat de 
gemiddelden niet gelijk zijn (H.1) Dit wordt hieronder in de zogenaamde (Tabel 7) 
gepresenteerd. 

Tabel 7 T-Toets
In de onderstaande tabel zien we de uitslag van 15 Biads en 48 panelleden

Statisch overzicht van de twee groepen
 

Biad N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Difc2c1 Biad 15 ,7000 ,99642 ,25728

 Geen Biad 48 1,5938 1,54251 ,22264

Omdat de verdeling tussen beide groepen qua aantal (15 en 48) scheef is wordt er 
eerst een non-parametrische toets toegepast. Deze toets wordt toegepast als een 
steekproef verdeling een scheve verdeling laat zien. De Mann-Witney test wordt 
bijvoorbeeld toegepast om na te gaan of twee onafhankelijke steekproeven uit 
dezelfde populatie afkomstig zijn (de Vocht, 2005).

Non-parametrische test: de Mann-Whitney Test

Ranks
 

Biad N Mean Rank Sum of Ranks

Difc2c1 Geen biad 48 35,08 1684,00

 Biad 15 22,13 332,00

 Total 63   

Statistiche(a) Test

 difc2c1

Mann-Whitney U 212,000

Wilcoxon W 332,000

Z -2,434

Asymp. Sig. (2-tailed) ,015

Groepsvariabele: Biad
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Als er in een onderzoek, groepen afkomstig zijn van twee verschillende 
steekproeven – zoals hier het geval is- kan tevens de Independent Sample test 
toegepast worden.

Tabel 10 Independent Samples Test
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3,193 ,079 -2,105 61 ,039 -,89375 ,42467 -1,74294 -,04456

Equal 

variances 
not 
assumed

  -2,627 36,691 ,012 -,89375 ,34023 -1,58333 -,20417

De twee groepen Biad en geen Biad (panelleden) zijn hier op basis van het 
dichotomiseren, wederom door twee hypothesen met elkaar vergeleken. De 
eerste hypothese is dat beide groepen hetzelfde gemiddelde hebben (H.0). De 
alternatieve hypothese is dat er wel degelijk een verschil is tussen beide groepen 
(H.1).Er blijkt dan in zekere mate een verschil. De nul hypothese kunnen we 
verwerpen als P<0.05) is. 

Er is wel een klein verschil aan de bovenkant van de scores en aan de onderkant. 
De Biad heeft over het algemeen een iets positievere waardering voor de nieuwe 
organisatie dan de ‘niet-Biad’ groep. Het verschil bij de Biad in waardering tussen 
de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ organisatie’ is echter wel minder sterk. Dit betekent 
dat zij de ‘oude’ organisatie die gekenmerkt werd door de beheerscultuur en 
dominantie van de beveiliging minder negatief beoordelen dan de panelleden. 
Tegelijk zien zij, evenals de panelleden de veranderingen in de organisatie als een 
duidelijk positieve ontwikkeling. Hieruit zouden we kunnen opmaken dat de Biad 
in tegenstelling tot de verwachting (die van weerstand tegen de veranderingen) 
wel degelijk is meegegaan in ontwikkeling en dus niet is achtergebleven ten 
opzichte van andere medewerkers. Zij zien de nieuwe organisatie dan ook als een 
positieve ontwikkeling. Tegelijk is de Biad minder negatief over het verleden ( de 
oude organisatie) waarbij zij zelf een dominante positie in de organisatie hadden. 
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Hier kan een (klein) perceptieverschil uit blijken. Terwijl de nieuwe directie, 
die verantwoordelijk was voor de reorganisatie, vond dat er een (negatieve) 
beheerscultuur domineerde in de organisatie keek de Biad hier zelf duidelijk 
anders tegen aan. 

Tabel 12 Descriptief overzicht

 Mean Std. Deviation N

Difc2c1 1,4262 1,47715 61

Roerig ,2295 ,42401 61

Opl. ,6230 ,48867 61

Biad ,2131 ,41291 61

Geslacht 1,3115 ,46694 61

Leeftijd 45,5246 7,63458 61

Tabel 13 Correlatie tabel
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Correlation  

Difc2c1 1,000 ,134 ,146 -,220 -,039 ,196

Roerig ,134 1,000 -,058 ,002 ,138 -,280

Opl ,146 -,058 1,000 -,504 ,158 ,148

Biad -,220 ,002 -,504 1,000 -,177 -,115

Geslacht -,039 ,138 ,158 -,177 1,000 -,341

Leeftijd ,196 -,280 ,148 -,115 -,341 1,000

Sig. (1-tailed) Difc2c1 . ,152 ,132 ,044 ,384 ,065

Roerig ,152 . ,328 ,495 ,144 ,014

Opldich ,132 ,328 . ,000 ,112 ,128

Biad ,044 ,495 ,000 . ,086 ,188

Geslacht ,384 ,144 ,112 ,086 . ,004

Leeftijd ,065 ,014 ,128 ,188 ,004 .

N Difc2c1 61 61 61 61 61 61

Roerig 61 61 61 61 61 61

Opl. 61 61 61 61 61 61

Biad 61 61 61 61 61 61

Geslacht 61 61 61 61 61 61

Leeftijd 61 61 61 61 61 61
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Algemene conclusie
De algemene conclusie is tweeledig. Allereerst hebben we door middel van 
inductieve statistiek de algemene waardering van medewerkers op de ‘oude’ en 
de ‘nieuwe organisatie’ onderzocht. De ‘oude organisatie’ scoort een onvoldoende 
en de ‘nieuwe organisatie’ scoort met afgerond een zeven goed. Het verschil is 
bijna 1,5 positief op een schaal van 10. Ten tweede hebben we enkele statistische 
bewerkingen uitgevoerd die de presentatie van gegevens zelf analyseert. Met 
deze statistische toetsing hebben we onderzocht of er relaties in de steekproef 
(proeven) aanwezig zijn die de uitkomst zouden kunnen beïnvloeden. Hierbij 
zijn we uitgegaan van een theoretische normaal verdeling. Er bleek een beperkt 
verschil tussen de groep Biad en het panel te zijn. Er bleek verder geen verschil 
op andere variabelen zoals geslacht, opleiding of duur van de arbeidsrelatie. 
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Bijlage 3 Open interview: Gesprekken met 

belanghebbenden

Hieronder volgt een overzicht van de open interviews, de tussentijdse gesprekken 
en de afsluitende gesprekken met belanghebbenden aan het eind van het 
onderzoek. 

Open interviews: drie groepen belanghebbenden

Externen/Relaties Kliniek

code

1.E. Externe P. Jurist/manager 04/11/05

Reclassering 02/11/05

Bezoeker 02/11/05

DJI/Justitie 12/10/05

Journalist DvhN 12/12/05

+ +

2.E. Externe L. + +

3.E. Externe D. + +

4.E. Externe L. + +

5.E. Externe Z. + +

* Alles wordt vanaf hier op tape/MP-3 opgenomen.

Medewerkers open interview

Code

1.MO Medewerker D. DDC 01/08/05 + +

2.MO Medewerker I. Biad 02/08/05 + +

3.MO Medewerker T. DDC 22/11/05 + +

4.MO Medewerker S. Dagbest. 18/11/05 + +

5.MO Medewerker P. Manager. Bev. 17/11/05 + +

6.MO Medewerker N. CoSo 22/11/05 + +

7.MO Medewerker H. Soc. Ther. 13/12/05 + +

8.MO Medewerker V. Psycholoog 23/01/06 + +

9.MO Medewerker T. DDC 20/12/05 + +

10.MO Medewerker T. Manager Dagbest. 27/12 + +
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Patiënten open interview

Code Tape Tekst

1.PO Patiënt J. Afd. vert. 02/08/05 + +

2.PO Patiënt K. P.Raad 02/08/05 + +

3.PO Patiënt M. Afd.vert. 23/11/05 + +

4.PO Patiënt S. P.Raad 24/11/05 + +

5.PO Patiënt B. P. Raad 29/11/05 + +

6.PO Patiënt C. 30/11/05 + +

7.PO Patiënt R. 30/11/05 + +

8.PO Patiënt S. 07/12/05 + +

9.PO Patiënt B. 07/12/05 + +

10.PO Patiënt B. 07/12/05 + +

6 t/m 10 zijn geen lid van de Patiëntenraad, maar wel actief als deelnemer of actief 
betrokken bij afdelingsbeleid, of invloedrijke patiënten binnen de groep.

Tussentijdse gesprekken met medewerkers tbv. algemene informatie*

Medewerker beveiliging 13/10/05

Medewerker beveiliging/ Lid Ondernemingsraad 14/10/05 - 23-11-05

Voormalig accountmanager Min. Justitie 09/09/04

* Geen opname gemaakt, wel gespreksverslag. 

Tussentijdse gesprekken met patiënten tbv. onderzoeksthema’s*

Voorgesprekken patiëntenraad/afdelingsvertegenwoordigers

1. PV patiënt P. P. Raad 06/09/04

2. PV patiënt T. P. Raad 06/09/04

3. PV patiënt Z. afd. vert. 07/09/04

4. PV patiënt G. afd. vert. 08/09/04

5. PV patiënt V. afd. vert. 08/09/04
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Tussentijdse gesprekken met bestuur patiëntenraad tbv. algemene 
informatie*

1. PV patiënt P. P. Raad  11/11/04 

2. PV patiënt Z. P. Raad  04/10/04

* Geen opname gemaakt, wel gespreksverslag. 

Gesprekken met belanghebbenden: de conclusies voorbij

datum tape verslag

Eerste gesprek

B. Lid patiëntenraad 14/07/06 + +

J. Lid patiëntenraad 14/07/06 + +

Tweede gesprek

P. Leidinggevende beveiliging 14/07/06 + +

D. Coördinator beveiliging 14/07/06 + +

Derde gesprek

S. Sociotherapeut 14/07/06 + +

D. Medewerker Fac. Dienst 14/07/06 + +

Vierde gesprek

B. Lid Patiëntenraad 14/06/07 + +

P. Coördinator Beveiliging 14/06/07 + +

D. Medewerker Fac. Dienst 14/06/07 + +
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Bijlage 4 Open interview: Thema’s van de interviews

Dit overzicht van ‘topics’ is aangehouden bij de open interviews met drie groepen 
belanghebbenden

Naam:     Datum: 

Inleiding: het gaat om uw verhaal. Uw verhalen over de organisatie. Met name de 
veranderingen van de afgelopen periode. Ik ben benieuwd naar uw mening.

1.  De TBS Maatregel
 Uw mening over: TBS in het algemeen als maatregel:…

2.  De Kliniek als uitvoerder
 Uw mening over: de Dr. S. van Mesdagkliniek als uitvoerende instantie van de 

TBS maatregel (TBS-Kliniek):…

3.  Verandering in de organisatie
 Is er iets veranderd? Contact tussen medewerkers en met patiënten
• Inhumaan (voorbeelden):…
• Humaan (voorbeelden):…

4.  Humaniteit / menswaardigheid
 Wanneer moet de organisatie op dit punt heel goed presteren?
 Uw mening: t.a.v. patiënten, voorbeeld:…
 Uw mening: t.a.v. medewerkers, voorbeeld :…
 Uw mening: t.a.v. externe relaties, voorbeeld:…
 Andere voorbeelden:…

5.  Periode: Crisis 1997-1999
 Crisis, beheerscultuur, inhumaan - vernederend?
 Uw mening t.a.v. fysiek ingrijpen (1997), machteloos, voorbeelden:…
 Uw mening t.a.v. verzorging/bejegening (1997), kwetsbaarheid, ‘naakte’ bestaan, 

voorbeelden:…
 Andere voorbeelden:…
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6.  Periode: Reorganisatie/nieuwe organisatie 2000-2005
 Reorganisatie / nieuwe organisatie, humanere organisatie?
 Uw mening t.a.v. patiënten, voorbeelden
 Uw mening t.a.v. medewerkers, voorbeelden
 Uw mening t.a.v. externe relaties, voorbeelden
 Andere voorbeelden:…

7.  De organisatiecultuur
• organisatiecultuur en reflectie:
1. Uw mening: bijdrage van onderzoek?
2. Uw mening: bijdrage van opleiding ?
3. Uw mening: bijdrage kunst / veranderingen gebouw?

8.  Reflectie 
 Reflectie als grondhouding en als methode?
 Uw mening: tav. de grondhouding
 Uw mening: tav. de methode (o.a. onderzoek, opleiding en kunst)
 Wat is daar zichtbaar van geworden, heeft tot resultaat geleid?
 Voorbeelden:…
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Bijlage 5 Projecten

Projecten van patienten in samenwerking
met studenten en docenten van Academie Minerva

A Meubel/ Interieurproject
B Muurschilderingen 
C Gedichtenbundel



Bijlage 5A: Meubel/ Interieurproject





Bijlage 5B: Murenproject







Bijlage 5C: Gedichtenbundel

Hoe vertel ik je het?
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