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Introductie 

Stel, je bent net als bestuursvoorzitter begonnen 
bij een onderwijsinstelling. Je ziet al snel waar er 
kansen zijn voor verder verbetering van de 
dienstverlening en de reputatie. In je 100 dagen 
presentati e leg je in een vlammend betoog een 
heldere richting en een belofte neer over wat 
mensen van jou als leider mogen verwachten.       
Al snel merk je dat jij er hard aan trekt en allerlei 
acties in gang zet, maar dat er weinig beweging 
komt. Als je erin duikt, ontdek je dat het niet de 
eerste keer is dat er mooie beloftes zijn gedaan 
waar vervolgens maar weinig van terecht kwam.  
Je hebt last van ervaringen uit het verleden.  
 
Of je start een groot project op voor een nieuw 
CRM systeem. Het systeem staat als een huis maar 
mensen maken er nauwelijks gebruik van. De 
reden is even logisch als dramatisch, de werkdruk 
is zo hoog dat mensen niet eens zouden weten 
wanneer ze hun klantgegevens moeten invoeren. 
Ook ontdek je een zekere terughoudendheid bij 
het delen van ieders eigen gegevens. Een dodelijke 
cocktail. 
 
Of wat dacht je van die zorgorganisatie waar de 
subsidiestroom hapert? Een meer actieve 
benadering van de markt is nodig, maar 
medewerkers merken daar nog niks van omdat het 
werk nu nog door lijkt te lopen zoals altijd. Ook is 
het verder helpen van cliënten de belangrijkste 
drijfveer van medewerkers. Nadenken over 
marktbenadering? Daar hebben ze toch minder 
mee.   
 
En dan dat medewerkersonderzoek waar allerlei 
pijnlijke resultaten uitkwamen. Zoals 
onduidelijkheid over de richting en weinig 
vertrouwen in het hoger management. Heel 
verleidelijk om je dit persoonlijk aan te trekken en 
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verklaringen te vinden in die ene reorganisatie die 
net is aangekondigd. Of direct een actieplan met 
tien speerpunten te lanceren om te laten zien hoe 
serieus je het neemt. Maar wat zit er nu werkelijk 
onder deze kwantitatieve gegevens? Wat leeft en 
speelt er nu echt bij je mensen?  
 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan met 
voorbeelden en situaties waarin er een mismatch 
lijkt te zijn tussen wat de één ziet en de ander 
weet. Het lijkt in ieder geval niet op elkaar te 
passen. Wij noemen dat Ondertussen in het Echt, 
waarbij dat Echt zich op alle plekken bevindt. Want 
voor iedereen is zijn of haar eigen situatie echt, 
alleen de ander heeft een ander perspectief.  
 
We laten in deze whitepaper zien, wat dat 
Ondertussen in het Echt is en wat je er mee kunt. 
Zodat mensen zich beter gehoord voelen, er een 
betere aansluiting is en veranderingen soepeler tot 
stand kunnen komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is het Ondertussen 
eigenlijk? 

Organisatiewetenschappers Leike van Oss en Jaap 
van 't Hek definiëren het Ondertussen als ''de 
ruimte die buiten je blikveld valt en die zich alleen 
via indirecte beschouwing laat waarnemen''.       
Het gaat dus om een nabije ruimte waar je 

aandacht niet automatisch naartoe getrokken 
wordt, maar waar wel dingen gebeuren die jou en 
je handelen beïnvloeden. Het Ondertussen is er 
altijd en omdat het samenhangt met je individuele 
positie, is het per mens verschillend.  
 
Voor dit Ondertussen lijkt in organisaties weinig 
expliciete aandacht te zijn. Meestal is dit gebrek 
aan aandacht niet problematisch, maar dat kan het 
wel worden als het relevant is voor wat jij nu doet 
of wilt doen. 
 
We merken vaak pas dat er een Ondertussen is als 
er een gebeurtenis tot ons doordringt. Ah, oké, dus 
er zijn zo weinig mensen op onze sessie, omdat er 
een belangrijk vakcongres tegelijkertijd was. En we 
merken dat Ondertussen als we een nieuw inzicht 
krijgen. Hé, nu snap ik waarom deze 
stuurgroepvoorzitter zich zo opstelt, hij/zij heeft 
een verleden in een bepaalde politieke partij. Of 
die afdelingen die elkaar steeds in de haren zitten 
en dan blijken strijdige targets te hebben 
meegekregen.  
 
We maken allemaal wel eens (onbewust) gebruik 
van de ruimte die bestaat in het Ondertussen. Wat 
zijn momenten waarop jij je terugtrekt in het 
Ondertussen? Denk aan even buiten een rondje 
lopen, weg van de drukte van de kantoortuin; even 
kletsen met je collega bij het koffiezetapparaat 
over de aankondiging die je net deed; lunchen met 
een andere directeur om op gelijk niveau te praten 
over de worstelingen met je team. En hoe voel je 
je wanneer je vervolgens weer aan het werk gaat? 
Grote kans dat je enkele ergernissen van je af hebt 
geschud en weer nieuwe energie hebt. Dit maakt 
het Ondertussen een veilige plek die essentieel is 
voor een gezonde sociale dynamiek binnen de 
organisatie.  
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Hoe pakken al die Ondertussens uit in een 
organisatie? Hoe groter en hoe ouder de 
organisatie, hoe groter het Ondertussen. Er is 
immers al veel historie die het realiseren van je 
ambities kunnen beïnvloeden. En hoe groter de 
organisatie, hoe meer gesprekken, groepen en 
perspectieven er zijn. En hoe meer mensen op 
verschillende plekken zaken oppakken en dat dan 
niet van elkaar weten. Lessen die we trekken en 
dan een half jaar later gewoon dezelfde fout nog 
eens maken.  
 
En als jij een Ondertussen ervaart dan is er een 
kans dat, dat ook geldt voor anderen. Zie 
hieronder de toepassing van de Johari Window 1 
op verschillende perspectieven in een organisatie.  
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1 1955, Joseph Luft en Harry Ingham, model om 
onderlinge interacties beter te begrijpen 

Podium en coulissen 
 
De socioloog Erving Goffman (1922 – 1983) 
gebruikt de metafoor van een podium en de 
coulissen om te laten zien dat menselijk gedrag 
grotendeels impressiemanagement is. In de 
coulissen zijn artiesten vrij van de blik van het 
publiek. Ze kunnen opladen, ergernissen 
uitdrukken, kostuums repareren, make-up 
bijwerken etc. Het is bovendien de plek waar de 
jaloerse ballerina de spietsen van de prima 
ballerina saboteert. Het is de 'lelijke' kant van het 
theater, die evengoed deel uitmaakt van de mooie 
show die wordt neergezet op het podium.  
 
Goffman stelt dat mensen in organisaties op een 
dergelijke manier verschillende versies van hun 
'dagelijkse zelf' presenteren. We passen onze 
presentatie aan op ons publiek/de context om een 
zo wenselijk mogelijke indruk te maken. In de 
coulissen, wat wij hier zien als het Ondertussen, 
zien we de kant die mensen normaal gesproken 
niet aan hun baas/collega's/werknemers laten  
zien. Bovendien vinden we hier ook de politieke 
spelletjes, koehandel, emoties, informele 
besluitvorming, verborgen agenda's en 
machtsstrijden die horen bij de harde dimensies 
van organisaties.  
 
 
 
 

 

 

Feedback loop 
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Waarom is het belangrijk? 

Het Ondertussen is om twee redenen heel 
belangrijk. Voor de mensen in je organisatie omdat 
het hen de vrijheid geeft om te voelen wat ze 
daadwerkelijk voelen en te zeggen wat ze 
daadwerkelijk denken. Dit maakt het een 
belangrijke plek voor de vorming van gezamenlijke 
identiteit.  
 
Voor jou en je leiders is het belangrijk omdat 
wederzijds inzicht in elkaars Ondertussen maakt 
dat de koers van je organisatie gevoed wordt door 
verschillende perspectieven. En alleen al daardoor 
zal die koers gemakkelijker door je mensen worden 
herkend en omarmd. Veranderprocessen gaan vele 
malen soepeler als je onderweg steeds weet hoe 
mensen er in zitten, wat ze zelf zien rond deze 
verandering en wat ze nodig hebben. Tenslotte 
vergemakkelijkt inzicht in de Ondertussens in je 
organisatie de samenwerking tussen teams en 
afdelingen.  
 
Omgekeerd geldt dat als je geen oog hebt voor 
Ondertussen in het Echt of deze anders 
interpreteert de invloed ervan des te groter is 
omdat je het niet aan ziet komen. Hierdoor 
worden we overvallen door het Ondertussen. 
Gewoonlijk betekent dat gedoe en vertraging in 
het realiseren van je ambities. En dat is precies wat 
je niet kunt gebruiken omdat snelheid van 
verandering essentieel is om steeds een goed 
antwoord te hebben op veranderingen in je 
omgeving, markt en klanten. Wat ons opvalt als we 
het Ondertussen in het Echt in een organisatie 
duiken is dat begrippen als missies, kernwaarden 
en slogans van jaren geleden nog steeds circuleren 
op de werkvloer omdat die simpelweg tijd nodig 
hadden om daar door te dringen. Tegen die tijd 
zijn er al weer diverse nieuwe begrippen 
geïntroduceerd waardoor mensen door de bomen 
het bos niet meer zien.  

 
Inzicht in wat er leeft en speelt helpt dus enorm. 
Door het Ondertussen in het Echt te monitoren en 
er een feedbackloop van te maken kun je beter 
anticiperen en dat Ondertussen kleiner maken. 
Bovendien zorgt zicht op het Ondertussen voor 
beter wederzijds begrip met mensen in de 
organisatie en betere aansluiting van dat waar jij 
mee bezig bent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je er dan mee? 

Wat kun je dan met het Ondertussen in het Echt? 
Het lijkt immers zo groot. En je raadpleegt mogelijk 
al regelmatig groepen collega's, je gaat op 
werkbezoek en krijgt aan de lopende band 
signalen. En daar schuilt meteen een klein gevaar. 
Want hoe geweldig het ook is dat je als leider 
regelmatig je gezicht laat zien op de werkvloer, er 
zitten twee stevige risico's aan. Risico 1: je laat je 
verleiden tot het doen van uitspraken, 
bijvoorbeeld om zaken die mensen signaleren op 
te lossen. Daarmee doe je mogelijk beloftes die je 
niet (helemaal) waar kunt maken of niet snel. Dan 
is er direct teleurstelling. Bovendien zullen de 
direct leidinggevenden zich mogelijk niet gesteund 
of overvallen voelen door het Ondertussen dat je 
zo zelf hebt gecreëerd. Risico 2: je baseert je op 
het kleine beetje informatie waar je gemakkelijk 
aan kunt komen (zoals tijdens deze werkbezoeken) 
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én je hecht mogelijk meer waarde aan wat je weet 
ten opzichte van wat je niet weet.  
 
Kortom: zeker blijven doen, die signalen ophalen, 
én je tegelijkertijd afvragen: wat kan ik nog meer 
met dat Ondertussen in het Echt in meer 
structurele zin? 
 
Wij denken dat het op regelmatige basis 
'monitoren' van het Ondertussen in je organisatie 
essentieel is. En, hoewel het geen cijfer is, zou het 
Ondertussen toch standaard op je dashboard zou 
moeten staan. Dus stel je eens voor dat je, bij wijze 
van spreken, iedere maand inzicht hebt in wat er 
leeft en speelt in je organisatie. In algemene zin én 
wellicht per keer ook in een specifiek onderwerp 
dat op dat moment relevant is. Hoe zou dat je 
helpen met het aansluiten bij je mensen en dus bij 
het realiseren van al je ambities?  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wat vraagt het van jou/je 
organisatie? 

We snappen dat je enthousiast bent om het 
Ondertussen in kaart te brengen voor het 
realiseren van je ambities. Het echte succes hangt 
voor een groot deel af van jouw eigen opstelling en 
die van je directe collega's.  
 
Wat komt er boven en hoe open kun je daar naar 
luisteren, zonder je zelf aangevallen te voelen? En 
wat ben je bereid er vervolgens mee te doen? Als 
je nu al weet dat je daar eigenlijk niets mee wil of 
kan doen, dan raden we aan er simpelweg niet aan 
te beginnen. 
 
Als je denkt, ja dat kan en wil ik en ik zie de 
toegevoegde waarde van het in kaart brengen van 
het Ondertussen in het Echt voor het realiseren 
van mijn ambities dan vraagt dat drie zaken: 

1. Om te beginnen is er simpelweg de keuze 
met welke methodieken je Ondertussen in 
het Echt gaat monitoren.  

2. Vervolgens zijn er de processen die je er 
omheen inricht.  

3. En tenslotte is er een neutrale, haast 
antropologische opstelling nodig van de 
mensen die een rol spelen in het ophalen 
(en natuurlijk acteren op de uitkomsten) 
van het Ondertussen.  
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Methoden 

Via welke routes en manieren ga je zorgen dat je 
het Ondertussen in het Echt in beeld krijgt en 
houdt? Er is immers een hele serie manieren om 
dat te doen en wellicht zijn die in je organisatie al 
(deels) aanwezig. Het is hierbij aan te bevelen om 
een combinatie van methoden te gebruiken. 
Waarbij je bij voorkeur gebruik maakt van zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve methoden. En van 
methoden waarin mensen zich zelf kunnen 
uitspreken én je door observatie niet alleen naar 
intenties maar ook naar werkelijk gedrag kijkt2. 
triangulatie toe te passen. Door dit te doen, 
overkom je niet enkel de beperkingen van 
methoden, maar ook van bevooroordeelde 
observeerders (verderop ontdek je dat we allemaal 
bevooroordeeld zijn). Zodoende verhoog je de 
kwaliteit en validiteit van de verzamelde gegevens.  
 
 
Kakofonie van stemmen (Bate, 1997) 
 
Bij het doorgronden van sociale werkelijkheden 
hebben we altijd te maken met een meervoud van 
stemmen en perspectieven. Dit zorgt ervoor dat 
onderzoek naar de sociale werkelijkheid nooit 
eenvoudig en eenduidig is. We lopen aan tegen 
spanningen en discrepanties tussen officiële 
uitspraken en niet-officiële praktijken, formeel 
ontwerp en informele achterkamertjespolitiek, wat 
mensen doen en wat mensen zeggen over wat ze 
doen, etc. Het is daarom belangrijk om in gedachte 
te houden dat het tijd kost om een diep begrip te 
krijgen van een complex veld als het Ondertussen.  
 

 

 

 

2 In de wetenschap heet dit triangulatie, 
DeWalt&DeWalt, 2010).  

Welke methoden lenen zich om het Ondertussen 
te onderzoeken? We zetten ze op een rijtje voor je. 

 
Thermometer interviews 

• Korte, informele gesprekken met een 
doorsnede van collega's. 

o Voorbeeld vragen: hoe werkt het 
eigenlijk met X?, wat vind je van 
X?, wat vind je belangrijk met 
betrekking tot X?, hoe zou X bij 
jullie werken? 

 

Participerende observatie 

• Meedoen in het dagelijkse werk. 
o Waar je op kunt letten: wat houdt 

het werk in en hoe voelt het 
werk?, hoe helpen mensen elkaar 
in het werk?, hoe lossen mensen 
problemen op?, hoe ziet een 
normale dag eruit?, hoe en 
waarover praten mensen? 

 

Observatie 

• Meekijken in het dagelijkse werk. 
o Waar je op kunt letten: wat doen 

mensen?, hoe zien hun dagen en 
hun bezigheden en hun context 
eruit?, hoe komen ze binnen?; hoe 
ziet hun agenda eruit?, hoe 
wisselen ze informatie uit?, wat is 
de toon van de communicatie?, 
waar hebben ze het over?, hoe 
reageren ze op speciale of 
onverwachte gebeurtenissen?, 
hoe ziet de omgeving eruit? 
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Panel 

• Regelmatig (online) raadplegen van 
representatieve groepen. 

o Voorbeeld vragen: wat vinden 
jullie van X?, hoe zou X voor jullie 
werken?, welke oplossingen zien 
jullie voor X? 

 

Focusgesprekken 

• In gesprek met groepen mensen. Dit 
onderscheid zich van een panel door een 
wisselende samenstelling van de groep. 

o Voorbeeld vragen: hoe kijken jullie 
aan tegen X?, en wat herken je van 
wat anderen daarover zeggen?, 
wat vinden jullie belangrijk met 
betrekking tot X en wie vindt nog 
iets heel anders?, wie herkent 
dat?, hoe zou X bij jullie werken en 
hoe dan precies? 

 

Surveys 

• Bestaande of nieuwe enquêtes of polls 
o Voorbeeld vragen: is met 

betrekking tot X, A, B, C, of D van 
toepassing?, welke oplossing met 
betrekking tot X zou het beste 
kunnen werken (A, B, C, of D)? 

 
Welke methoden je selecteert, hangt af van de 
beschikbare tijd (bijvoorbeeld het afnemen van 
een survey is minder tijdsintensief dan 
observeren), de omstandigheden (bijvoorbeeld 
hybride werken in verband met COVID-19 kan 
participeren compliceren), en je persoonlijke 
voorkeur (de één gaat heel gemakkelijk een 
thermometer interview aan, de ander organiseert 
liever een focusgesprek).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processen 

Nu je een set aan methoden hebt gekozen (die je 
uiteraard tussentijds kunt bijstellen) is het zaak om 
het ontdekken en monitoren van het Ondertussen 
in het Echt te organiseren. Daarvoor kun je een 
proces inrichten, zodat deze set aan methoden op 
regelmatige basis inzetbaar is. In dat proces spelen 
de volgende elementen een rol: 

• Kiezen: allereerst is het van belang dat je 
de insteek kiest van het inzetten van de 
methoden. Wat wil je 
weten/ophalen/ontdekken? En hoe vaak? 
Je bepaalt hier ook of je themagewijs of 
juist heel breed en algemeen het 
Ondertussen in het Echt wil monitoren. Ga 
je voor themagewijs? Dan kies je per 
periode het thema dat je centraal wilt 
stellen.  

• Ophalen/agenderen: dit is het moment 
waarop je de gekozen methoden inzet met 
een begin en eind moment om alle 
inzichten samen te brengen. In deze fase 
haal je niet alleen op maar heb je ook de 
kansen om te agenderen waardoor jouw 
mensen ook hetgeen jij ziet en essentieel 
vindt zien, wat zich voor hen in het 
Ondertussen in het Echt (in de 
bestuurskamer) bevond. 

• Teruggeven: dit teruggeven vraagt eerst 
om een vorm van verwerking om rode 
draden te ontdekken, of juist alles 
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integraal mee te geven. Het kan verder 
allerlei vormen aan nemen. Denk aan 
quotes, een verhaal/verhalen, een 
infographic, video etc. Welke vorm het 
beste past, hangt ook af van voor wie je 
dat maakt, met wie je het wilt delen en of 
je het ook weer terug wilt koppelen in de 
organisatie. Let hierbij nog even op de 
'kakofonie van stemmen' (zie kader) en dat 
er vele kleine Ondertussens zijn die je niet 
zomaar op één hoop kunt gooien.  

• Bijsturen: mogelijk is dit de 
allerbelangrijkste fase, want fijn dat je nu 
nieuwe inzichten hebt en veel beter weet 
wat er leeft en speelt, maar wat ga je er 
mee doen? Recht zo die gaat of stuur je 
bij, pas je een verhaal of een aanpak aan 
bijvoorbeeld? 

In al deze fasen is het essentieel om je af te 
vragen: wie speelt er een rol? Natuurlijk, het 
kiezen en bijsturen zal veelal bij jou en je bestuur, 
directie of MT liggen. Jullie richten ook de energie 
van het ophalen van het Ondertussen in het Echt. 
Vervolgens is het echter zaak om de juiste mensen 
te vinden die het Ondertussen gaan ophalen en 
teruggeven. En hen de ruimte te geven dit te 
kunnen doen. Een goede balans tussen richting en 
ruimte dus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie speelt een rol? 

De grote vraag is wie er dus een rol gaan spelen in 
het ophalen van het Ondertussen in het Echt? 
Gewoon via je lijnmanagement zou logisch zijn. De 

enige kwestie daarbij is: in hoeverre kunnen zij 
neutraal ophalen? Ja, in een ideale situatie met 
compleet vertrouwen en openheid, is dat de beste 
keuze. Dan is het een kwestie van gericht signalen, 
vragen, ideeën en zorgen ophalen via jullie vaste 
overlegstructuur. Dan heb je geen methoden 
nodig. 
 
Wij komen ze niet zo vaak tegen, organisaties waar 
dit alleen via de lijn kan. Onze suggestie is om op 
zoek te gaan naar die mensen die het Ondertussen 
in het Echt kunnen zien, daar neutraal naar kunnen 
kijken en signalen durven afgeven, zich vrij voelen 
om te delen wat ze hebben gehoord en gezien, ook 
al is dat bijvoorbeeld kritisch over de leiding en 
over jouzelf. Dat laatste heeft alles te maken met 
jouw eigen opstelling en je uitnodiging aan hen om 
open terug te koppelen.  
 
Goed, dus we zijn op zoek naar het volgende 
profiel:  

• Neutraal/objectief kunnen kijken; 
• Echte interesse voor wat mensen bezig 

houdt; 
• Durven ervaren en voelen,; 
• Open staan voor alle mogelijke 

perspectieven; 
• Eigen ego kunnen bedwingen; 
• Geaccepteerd op alle plekken in de 

organisatie.  

Dit kan iedereen met welke functie dan ook zijn, 
bijvoorbeeld de informele leiders in een groep of 
team. Met hen kun je een netwerk/community 
vormen en ze samenbrengen en trainen. Of je 
maakt gebruik van bestaande netwerken, zoals je 
HR, communicatie, change of young talent 
community. Of, als je wild denkt, wellicht je 
ondernemingsraad. Het sluit mooi aan bij de taak 
die toch al bij hen ligt.  
 
 

Richting Ruimte
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Houding/opstelling 

Nu je de juiste mensen hebt gevonden die een rol 
gaan spelen in het monitoren van het Ondertussen 
in het Echt is het essentieel dat je hen ook 
voorbereid op hun rol. 
 

Bewustzijn en houding: hoe ben ik 
bevooroordeeld? 

Als mensen een bepaald fenomeen observeren 
dan doen ze dat vanuit een specifiek eigen 
perspectief. Dat bepaalt welk aspect van dat 
fenomeen je ziet, en hoe je het ziet. Op het 
moment dat iemand het Ondertussen binnen jouw 
organisatie verkent, worden deze bevindingen 
beïnvloed door het feit dat je onderdeel uitmaakt 
van de organisatie. Dat maakt het uitdagend om 
vanzelfsprekendheden waar te nemen en om 
zaken op een onbevooroordeelde/ruimdenkende 
manier te zien. Ook politiek gezien is het een 
complexe situatie, omdat mensen die het 
Ondertussen monitoren zich bewust zijn van de 
gevolgen die hun bevindingen kunnen hebben, 
voor jou en voor henzelf. Het is dan lastig om 
objectief te blijven en geen 'zachtere versie' van de 
bevindingen te rapporteren.  
 
Naast dit eigen perspectief kan ook meespelen dat 
als deze monitors gericht naar een bepaald 
onderwerp gaan vragen ze daar ook op gericht zijn. 
Denk aan de Monkey business illusion waarin de 
kijker het overgooien van een bal moeten tellen en 
dan de aap mist die dwars door het beeld loopt.  
 

 

 

 

3 Ybema et al., 2009 

Zowel het bevooroordeeld zijn als de focus op de 
taak hoeft niet problematisch te zijn, zolang jouw 
observanten of interviewers reflexief zijn over hoe 
hun persoonlijke positie de observaties 
beïnvloedt3. Reflexief zijn betekent dan zorgvuldig 
onderzoeken vanuit welke plek zij observeren, 
zodat ze inzicht krijgen in de relatie tussen de 
observeerder, het te observeren fenomeen en het 
verslag van de observatie. De vraag is niet 'ben ik 
bevooroordeeld?' maar 'hoe ben ik 
bevooroordeeld? '4. Zorgvuldig en reflexief 
onderzoek doen naar het Ondertussen is de enige 
manier waarop je er min of meer goed verslag van 
kunt geven (en er vervolgens op kunt reageren).  
 
Vragen die je hierbij kunnen helpen zijn:  

• Hoe beïnvloeden mijn persoonlijke 
kenmerken de situatie waarin ik me nu 
bevind? (denk aan gender, leeftijd, 
etnische achtergrond, fysieke kenmerken);  

• Hoe beïnvloeden mijn ervaringen de 
manier waarop ik deze situatie observeer? 
(denk aan voorgeschiedenis, 
betrokkenheid);  

• Hoe beïnvloedt mijn positie binnen de 
organisatiestructuur de situatie waarin ik 
mij nu bevind?;  

• Hoe beïnvloedt het feit dat ik onderdeel 
ben van deze organisatie/cultuur mijn 
observaties?;  

• Hoe beïnvloedt mijn ego de manier 
waarop ik waarneem? Wederom gaat het 
hier om 'hoe' en niet om 'of'. Het is 
belangrijk te accepteren dat jouw 
persoonlijke positie altijd invloed heeft op 
situaties om jou heen en hoe je deze 
observeert.  
 

4 DeWalt & DeWalt, 2010 
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Bias of romanticism 
 
Wanneer onderzoekers langdurig intensief 
betrokken zijn bij een bepaalde onderzoeksgroep of 
zelfs onderdeel uitmaken van dezelfde groep, 
bestaat het risico van een 'bias of romanticism' 
(Rohner et al., 1973). Hoe dichter je namelijk bij de 
onderzoeksgroep staat, hoe groter de neiging is om 
positieve bevindingen te benadrukken. De 
triangulatie van onderzoeksmethodes is in deze 
gevallen van essentieel belang om objectieve en 
valide resultaten te behalen. 
 
 
 
Om deze bevooroordeeldheid te overkomen en 
kwaliteit en consistentie te waarborgen is het a) 
belangrijk om je hier bewust van te zijn en b) 
belangrijk om niet enkel op observatie te 
vertrouwen, maar meerdere methoden toe te 
passen (zie sectie methoden) en c) om afstand te 
nemen en het alledaagse te observeren als ware 
het een uitzonderlijke situatie waar jij je voor het 
eerst in bevindt. Maak het bekende onbekend, het 
buitengewone ongewoon, het impliciete expliciet. 
 
Deze mindset vraagt in het neerzetten van een 
groep die het Ondertussen in het Echt monitort 
expliciet aandacht in de vorm van een serie sessies  
danwel een training. Wij maken daarbij graag ook 
gebruik van de technieken van Subconscious 
Impact5 zodat je een veilige setting creëert en heel 
veel ophaalt.  
 
 

 

 

 

5 Impact, de kracht van onzichtbare invloed, Genieke 
Hertoghs en Harrie van den Berg, 2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Cultuur 
 
Goed, nu staat je Ondertussen in het Echt netwerk 
open voor het Ondertussen en zijn ze reflexief ten 
opzichte van hun invloed hierop. Mooi! Maar ze 
zijn natuurlijk niet alleen. En werken met het 
Ondertussen is een stuk makkelijker als jouw 
organisatie een cultuur heeft waarin mensen open 
durven te zijn en weinig hoeven te verbergen. Het 
Ondertussen bestaat altijd, maar door een open 
cultuur te creëren, kun je het speelveld verkleinen. 
 
Dit begint met een gezamenlijke acceptatie van 
verborgen en harde dimensies. Iedere organisatie 
heeft aspecten waar we liever niet te veel nadruk 
op leggen. Maar een organisatie is nou eenmaal 
niet apolitiek, ahistorisch, acontextueel en 
onprocesmatig. Het is een speelveld van macht, 
emoties en geheimen. Dubbelzinnigheden, 
onduidelijkheden en duisternis maken onderdeel 
uit van de sociale dynamiek van een organisatie. 
Hoe meer we dit accepteren, hoe minder het 
weggedrukt wordt in het Ondertussen. Sterker 
nog: door het te omarmen, kunnen we een dieper 
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begrip krijgen van het organisatorische leven en 
het Ondertussen.  
 
Met deze gezamenlijke acceptatie ontstaat 
veiligheid, waarin mensen zich open uitdrukken en 
ook hun leidinggevenden meenemen in wat 
normaal gesproken weggestopt wordt in het 
Ondertussen. Delen mensen alles met jou en je 
leiders? Nee. Maar het Ondertussen is nu wel 
kleiner, en als je vragen stelt met als doel om meer 
inzicht te krijgen in het Ondertussen, krijg je ook 
eerder een eerlijk en inzichtvol antwoord. Wees 
dus open-minded, context-sensitief en 
nieuwsgierig naar het buitengewone, het 
impliciete, en het lelijke. 

 
De waardering van het buitengewone in                
het gewone 
 
Mensen hebben een blinde vlek als het gaat om het 
gebruikelijke, het normale, de routine. Sociale 
processen in ons dagelijks leven zijn zo normaal dat 
we er gemakkelijk overheen kijken. En dat terwijl 
juist de dagelijkse aspecten van organisaties de 
sleutel zijn tot een dieper begrip van leven binnen 
organisaties. Antropologische methodes zoals 
participerende observatie helpen om het 
buitengewone in het gewone te zien en zo toch 
deze inzichten te winnen (Ybema et al., 2009). 
 

 

 
 

 

 

Ondertussen in het Echt in de 
praktijk bij Rijkswaterstaat  

Bij Rijkswaterstaat (RWS) hebben we samen met 
de leiding en het communicatiewerkveld 
Ondertussen in het Echt uitgedacht en 
geïmplementeerd. Hoe zag dat eruit?  

RWS is als uitvoeringsorganisatie bezig met onder 
andere opgave gericht werken en een andere 
manieren van sturen. Wat ze merken is dat wat de 
leiding bezig houdt vrij veel afstand heeft tot wat 
in de dagelijkse praktijk speelt. Omdat het een zeer 
grote en diverse praktijk is, is dat ook niet snel 
even inzichtelijk te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

RWS koos daarom voor Ondertussen in het Echt. 
Met als motor voor het monitoren een combinatie 
van een digitaal panel (dat ze al hadden), een 
aantal focusgroepen én thermometer interviews 
door een bestaande community van rond de 50 
communicatie adviseurs. Dat lijkt een grote groep, 
maar helemaal fijnmazig is dat gezien de omvang 
van RWS ook nog niet.  

Het idee was relatief makkelijk implementeerbaar 
omdat er al infrastructuur van meetmethoden en 
mensen was. We hebben ons vooral gericht op een 
herhaalbaar proces (zie visual). Het eerste thema 
was al snel duidelijk: dat moest 'heldere en 



 
13 

begrepen sturing' zijn. Een thema waar een brede 
management laag mee bezig was en ze graag 
wilden weten wat mensen daarvan nu ervaren. 
Ook was er een mooie feedbackloop te maken 
omdat er direct na de meting een brede 
management conferentie gepland stond waar de 
eerste vangst gedeeld kon worden en zo een 
startpunt vormde voor een gesprek over en acties 
rond die sturing.  

De grootste uitdaging kostte ook de meeste 
energie. En bleek tegelijkertijd de rijkste bron van 
informatie. Dat was het inzetten en trainen van de 
bestaande communicatie community. In twee 
intensieve (online) sessies hebben we gericht 
gewerkt aan bewustwording, de eigen mindset en 
opstelling én concreet aan voorbereiding van het 
benaderen van mensen en de aard van de vragen. 
Wat dan blijkt, is dat deze specifieke groep al goed 
in staat is om te interviewen, alleen normaal 
gesproken om er dan een artikel over te schrijven, 
dus met een doel en een eindproduct. Nu was het 
veel opener en was een andere type vraagstelling 
nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus eerder: wat houdt jullie momenteel het meest 
bezig? Hoe zit dat precies? Waarom houdt jullie 
dat zo bezig? Pas aan het eind kwamen de 
gerichtere vragen rond dat heldere en begrepen 
sturen. Zoals wat mensen er van weten, wat ze er 
van merken etc. 

We introduceerden ook een aantal 
basistechnieken voor een soepele interactie. Zo 
kon er snel veiligheid ontstaan, ook tussen 
collega's die elkaar niet kennen.  

Alle input uit de drie bronnen zijn door een klein 
groepje samengebracht en in een video verwerkt. 
Gelukkig bleken de reacties behoorlijk in lijn en 
konden we echt een relevante en confronterende 
kern destilleren die een goede en stevige start van 
de management conferentie opleverde. Het 
smaakt bij RWS naar meer. Een belangrijk 
aandachtspunt daarbij is wel dat ze ook een kleine 
regiegroep hebben ingesteld die kon aanjagen, 
stimuleren en faciliteren. Een randvoorwaarde 
voor een duurzame en gerichte monitoring van 
Ondertussen in het Echt. 
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Conclusie 
 

Wat heb je nu overgehouden aan deze 
whitepaper? Wellicht iets als: 

• Dat het (meer dan) handig is om te weten 
wat er leeft en speelt in je organisatie. 

• Om zo je ambities veel gerichter te 
realiseren. 

• Dat het daarvoor wel slim is om daar 
structureel een proces, aantal methoden 
en eventueel netwerk voor in te richten. 

• De mensen die daar een rol in spelen 
moeten zich bewust zijn van hun eigen 
perspectief. 

• En het gaat alleen werken als jijzelf open 
kunt staan voor wat er uit komt én bereid 
bent daar actie op te nemen.  

 
Als dit ongeveer je afdronk is dan heb je de kern er 
geweldig uit gehaald! 
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Over Involve 
 
Wat is het geheim van organisaties die zich met 
succes vernieuwen en steeds weer inspelen op 
ontwikkelingen in hun omgeving? Voor ons zijn 
dat: medewerkers die zich verbonden voelen met 
waar de organisatie voor staat. En die 
meebewegen en meebouwen om hun 
gezamenlijke ambitie elke dag samen waar te 
maken. 
 
Wij helpen organisaties al zo'n 27 jaar om te 
vernieuwen door een verander- en 
communicatieaanpak die werkt. Met meer dan 20 
gedreven professionals op het gebied van change, 
communicatie, leiderschap en 
programmamanagement leveren we alle expertise 
en ervaring die nodig is om organisaties écht in 
beweging te brengen. 
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