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In deze bijdrage worden de resultaten van een kwalitatief onderzoek
over de relatie tussen medewerkersparticipatie en machtsbronnen (Bol,
2014) gerapporteerd. Door dit onderzoek is inzicht verkregen in de
machtsbronnen die gebruikt worden bij het introduceren van
medewerkersparticipatie in relatie tot de machtsbalansen tussen de
medewerkers en hun leidinggevenden. Tevens is gekeken naar de mate
waarin de machtsbalansen de medewerkersparticipatie kunnen remmen
of juist bevorderen. Tot slot volgen enkele praktische adviezen voor het
vervolg van het realiseren van medewerkersparticipatie in de
politiepraktijk.

M

edewerkersparticipatie is een belangrijk thema
bij zowel de vorming van de Nationale Politie
(NP) als ook bij de dagelijkse uitvoering van
het politiewerk. Medewerkersparticipatie wordt
door de NP in de volle breedte toegepast om de veranderdoelen te realiseren, althans dat is wat beschreven staat in
het cultuurhoofdstuk van het Realisatieplan en het
Inrichtingsplan NP; de landelijke documenten die ten
grondslag liggen aan het veranderproces. Een belangrijk
uitgangspunt hierbij is, dat medewerkers uit diverse geledingen participeren bij de ontwikkeling van het politievak
en de doorontwikkeling van de organisatie. Volwaardige
medewerkersparticipatie zal, zo is de verwachting, zowel de
medewerkers als de organisatie ten goede komen; medewerkers voelen zich serieus genomen in hun vak, hun kennis en
expertise wordt ingezet, ze zijn meer betrokken en kunnen
hierdoor mogelijk tot (nog) betere prestaties komen.
Medewerkersparticipatie is een onderwerp dat, net als
cultuur, niet op één dag kan worden ‘geïmplementeerd’.
Sterker nog, het is de vraag of zoiets planmatig tot stand kan
worden gebracht. Een sleutelbegrip dat de grondslag vormt
voor de bevordering van medewerkersparticipatie is vertrouwen (Van Gelderen et al., 2013). Medewerkerspartici-

Veranderkundig
gezien haast een
paradoxaal fenomeen

patie vraagt om vertrouwen van leidinggevenden in de
capaciteiten van de medewerkers en het vertrouwen van
medewerkers in de door de leidinggevenden aangereikte
kaders en geboden coaching. En natuurlijk ook het vertrouwen in de leidinggevende dat die echt een zekere invloed
wil overdragen aan de medewerkers.

Diverse aspecten

Wat in dit artikel wordt betoogd, is dat medewerkersparticipatie weliswaar formeel is gewenst maar tegelijkertijd
‘emergeert’; het moet zich in de praktijk tussen medewerkers en managers ontwikkelen. Immers, werkelijke participatie van medewerkers houdt meer in dan een voorgeschreven vraag bij het werkoverleg: “En Jansen, wat vind jij
hiervan?” Medewerkersparticipatie vraagt dat medewerkers
daadwerkelijk en concreet invloed kunnen uitoefenen op
datgene wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt; dat hun
stem daadwerkelijk gehoord en meegewogen wordt bij de
besluitvorming (Cummings & Worley, 1993) en dat – om het
maar even in een beeldspraak te zeggen – de politie wat
meer van de medewerkers is dan nu het geval is. Dit impliceert een verschuiving in de feitelijke machtsverhouding
tussen medewerkers en leidinggevenden. Zoiets kun je
formeel wel in plannen zetten, maar zal zich in de concrete
dagelijkse praktijk tussen medewerkers en leiddinggevenden moeten uitkristalliseren.
Niet onbelangrijk hierbij is het gegeven dat de politieorganisatie in essentie een organisatie met duidelijke
formele machtsverhoudingen, rangen en standen is. Wat
kan medewerkersparticipatie in zo’n type organisatie dan
inhouden? Ook veranderkundig gezien is het introduceren
van medewerkersparticipatie een interessant en haast
paradoxaal fenomeen. Kort gezegd komt die paradox neer
op de vraag: als het management besluit dat de medewerkers meer moeten participeren, hoe participatief is dat dan?
Ontstaat er dan geen paradoxale situatie, waarbij de mede-
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werkers juist
weten dat de leidinggevenden nog steeds alle
touwtjes in handen heeft?
Een ander aspect dat aan de
orde is bij het introduceren van
medewerkersparticipatie is dat het
bij leidinggevenden kan leiden tot gevoelens van controleverlies bij het realiseren
van de doelen waar zij voor ‘aan de lat
staan’. Als leidinggevende blijf je immers
eindverantwoordelijk voor het resultaat en ben je daardoor
vermoedelijk ook geneigd om er ‘over te willen blijven
gaan’. Dit alles roept dus de vraag op wat er bij een dergelijke verschuiving in de feitelijke machtsverhoudingen als
gevolg van het introduceren van medewerkersparticipatie
aan de orde is.

Organisatieverandering en medewerkers
participatie

Uit onderzoek over de effectiviteit van verandermanagement blijkt dat gemiddeld gesproken 70% van de geplande
veranderinitiatieven mislukt (Boonstra, 2000). Zeker als
het gaat over gedragsveranderingen ligt dit percentage zelfs
nog hoger en gaat het richting de 80 of soms zelfs 90%
(Smith, 2002). Ook een cultuurveranderingstraject als het
bevorderen van medewerkersparticipatie binnen een
formeel hiërarchische organisatie als de NP betreft een
verandering, zowel van leidinggevenden als van politiemedewerkers. Het lijkt dus relevant om aandacht te besteden
aan de veranderkundige kant van het introduceren van
medewerkersparticipatie. De mogelijkheid bestaat immers
dat bij falende participatietrajecten het vertrouwen tussen
medewerkers en hun leidinggevenden juist afneemt. In
eerste instantie zullen de medewerkers de kat uit de boom
kijken: ‘hoe serieus is de participatie nou ècht?’ Vertrouwen
op dit terrein ontwikkelt zich slechts langzaam. Juist als
leidinggevenden op dit punt te ongeduldig worden, kan dat
voor de medewerkers een ‘bewijs’ zijn dat de participatie
uiteindelijk toch een wassen neus blijkt te zijn.
Het uitgangspunt bij het conventioneel veranderkundig
onderzoek is dat organisatieveranderingen de feitelijke
machtsverhoudingen in organisaties niet fundamenteel
wijzigen: verandering wordt bedacht door de top en moet
worden ingevoerd bij en uitgevoerd door de medewerkers
(Scully en Segal, 2002). Daadwerkelijk doorgevoerd impli-
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ceert mederwerkersparticipatie echter
wel degelijk een wijziging van de feitelijk
ervaren machtsbalansen tussen leidinggevenden en medewerkers. Dat maakt dat
‘macht’ bij het bestuderen van participatie een
centraal thema zou moeten zijn.

Macht binnen verandertrajecten: drie
perspectieven

Het onderschatten van de impact van machtsdynamieken
bij veranderingen, blijkt een belangrijke oorzaak voor
falende verandertrajecten te zijn (Eijk, 2001; Homan, 2013;
Jager, Mok, & Sipkema, 2004). Machtsprocessen en -dynamieken zijn complex en moeilijk te doorgronden, al was het
alleen al omdat macht vaak onzichtbaar of indirect aan de
orde is en naast formele kanten ook tal van informele
dynamieken kent (French & Raven, 2008). In dit artikel
richten we ons op drie theoretische perspectieven op macht.

Klassiek

Bij het eerste, klassieke machtsperspectief wordt macht
beschouwd als het vermogen om invloed uit te oefenen op
andere mensen, waarbij de macht-hebber andere mensen
dingen kan laten doen die ze oorspronkelijk niet gedaan
zouden hebben (Dahl, 1963). Invloed uitoefenen gaat dan
over ‘het doen’, waarbij macht dan het ‘kúnnen laten doen’
is. Macht wordt in dit – zogeheten soevereine – machtsperspectief gezien als een vermogen, een capaciteit, een
middel dat iemand ‘bezit’ met behulp waarvan de machthebber andere mensen dingen kan laten doen of niet doen
of zelfs dingen laten denken of juist niet denken (Kuypers,
1973). Macht kan in dit perspectief worden uitgeoefend
omdat iemand ‘machtsbronnen’ bezit, die de te beïnvloeden
persoon niet of in mindere mate tot zijn of haar beschikking
heeft (Eijk, 2001).
Volgens French en Raven (1992, 2008) kunnen machtsbronnen worden ingedeeld in twee categorieën, te weten
positiemacht en persoonlijke macht. Positiemacht gaat over
de machtsbronnen die voortvloeien uit iemands formele
positie in de organisatie. In dit verband zijn er drie bronnen
van positiemacht aan te duiden:
• macht waarmee men iemand kan belonen: beloningsmacht;
• waarmee men kan straffen: dwingende macht);
• waarmee men formeel gezag kan uitoefenen, ‘op z’n
strepen gaan staan’: legitieme macht)
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Persoonlijke macht heeft te maken met:
• macht die samenhangt met de identiteit die iemand heeft;
en – samenhangend hiermee – de invloed die iemand
heeft op basis van wie hij is door bijvoorbeeld zijn/haar
charisma, schoonheid of charme: referentiemacht
• diepgaande kennis of kunde op een bepaald terrein, die
de andere deelnemers aan de interactie kennelijk niet
bezitten: expertmacht.

2e perspectief: resource dependency

Het is echter de vraag of met de inzet van bovengenoemde
machtsbronnen er altijd en overal een voldoende effectief
resultaat bereikt kan worden. Hier komt het tweede perspectief op macht om de hoek kijken, namelijk het resource
dependency-machtsmodel (Hickson et al., 1971). De feitelijke machtsverhoudingen die zich tussen personen, afdelingen of organisaties ontwikkelen, hangen volgens dit
perspectief niet eenzijdig af van de machtsbronnen van één
partij. Het uitgangspunt is dat geen enkele organisatie,
organisatieonderdeel of individu afzonderlijk over alle
hulpmiddelen beschikt die nodig zijn om de eigen taken te
realiseren en eventuele problemen daarbij op te lossen. Er
is dus altijd sprake van een zekere afhankelijkheid van
anderen die beschikken over de hulpmiddelen waarmee
problemen opgelost kunnen worden. Zeker binnen organisaties is er in veel gevallen sprake van een wederzijdse
afhankelijkheid, waarbij de feitelijke machtsverhouding
dus iets zegt over de mate waarin de ene partij meer afhankelijk is van de andere partij en andersom. Zo kan bijvoorbeeld een manager binnen de politie wel beschikken over
heel veel expertmacht, maar als degenen die hij of zij wil
aansturen ook veel expertise op het betreffende werkterrein
in huis hebben, dan zal deze machtsbron feitelijk niet veel
gewicht in de schaal leggen.

3e perspectief: wederzijdse afhankelijkheid

Bij het derde perspectief op macht wordt macht niet opgevat
als een formeel bezit of als een kenmerk van (formele)
afhankelijkheidsverhoudingen. Hier gaat de aandacht juist
uit naar de concrete dagelijkse interactie tussen mensen.
Het uitgangspunt is nu dat macht een wezenlijk relatiekenmerk is dat nauw samenhangt met de concrete informele
onderlinge verhoudingen van diegenen die met elkaar
samenwerken en interacteren (Homan, 2013). Wil je bijvoorbeeld in relatie met iemand blijven om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken, dan kun je niet zomaar alles
doen wat je hart je ingeeft. Relaties maken dingen mogelijk
(o.a. het bereiken van je doel), maar perken ook in. Je bent
immers ook in een bepaalde mate afhankelijk van de ander,
al was het alleen al om jou te erkennen en herkennen in
jouw rol. Als je alsmaar dingen doet die de ander niet wil,
dan zal die ander op den duur geneigd zijn om de relatie te
beëindigen. Andersom geldt dit natuurlijk ook; die ander is
in een bepaalde mate ook weer voor zijn of haar persoonlijke doelstellingen afhankelijk van jou.
Juist die wederzijdse afhankelijkheid (interdependentie)
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is de basis voor de relationele (i.t.t. formele) machtsbalans
die zich in elke relatie en elke interactie aftekent. Dit
machtsperspectief impliceert dat macht niet een soort bezit
is dat sommigen wel hebben en anderen niet. Macht is iets
dat overal en altijd in elke interactie speelt. Daarbij is er
sprake van het zich tijdens de interactie ontwikkelen van
lokale (lees: in de interactie tussen de betrokkenen)
machtsbalansen.
Een illustratief voorbeeld hiervoor is als de nieuwe
leidinggevenden aantreden op het Robuuste Basisteam Tilburg-Centrum en starten met het vormgeven
van de implementatie van de werkingsdocumenten.
De leidinggevende (teamchef) is eindverantwoordelijk
en heeft formele bevoegdheden en machtsmiddelen.
Wanneer de nieuwe leidinggevenden starten kijken de
politiemedewerkers eerst of ze wel uit het juiste hout
gesneden zijn: “Is hij of zij wel een van ons?” Zowel in
de interactie tussen de politiemedewerkers en de
leidinggevenden, als tussen de politiemedewerkers
onderling, ontstaat op den duur een feitelijke ‘identiteit’ van de leidinggevenden, waarmee de mogelijkheden tot het direct uitoefenen van invloed ook bepaald
zijn. Tegelijkertijd ligt de identiteit niet helemaal
vast. Theoretisch uitgedrukt ‘emergeren’ machtsverhoudingen in concrete interactieprocessen, zonder dat
deze verhoudingen door een specifiek iemand worden
gemanaged: iedereen ‘kneedt mee’ aan de zich ontwikkelende machts- en identiteitspatronen. Relationele machtsverhoudingen en identiteiten zijn dus
patronen die door iedereen worden beïnvloed, maar
tegelijkertijd door niemand (formeel) worden gemanaged.
Als het gaat om het project medewerkersparticipatie, zijn in
dit voorbeeld de medewerkers via diverse bijeenkomsten
betrokken bij het – binnen de gegeven kaders – het daadwerkelijk vormgeven van de plannen in de praktijk. Het
hier genoemde identiteitsthema zal hoogstwaarschijnlijk
ook een belangrijk thema zijn dat veel vragen en (positieve)
emoties op kan roepen bij de betrokkenen. Immers, voorheen waren de formele identiteiten van leidinggevenden en
medewerkers over het algemeen vrij duidelijk. De baas zet
lijnen uit, controleert, stuurt bij, motiveert, etc. De medewerker zit on the recieving end en neemt de uitingen van de
leidinggevende als leidraad voor zijn of haar eigen gedrag.
Maar wat is de identiteit van een leidinggevende in het
geval van ‘medewerkersparticipatie? Wie is de leidinggevende als hij of zij het niet meer exclusief voor het zeggen
heeft? En wanneer doe ik het eigenlijk goed als medewerker? Wie weet irriteer ik mijn chef wel als ik me overal mee
ga bemoeien? En andersom, het is ook eigenlijk wel relatief
‘veilig’ om me afhankelijk van de baas op te stellen. Dan
ligt al de verantwoordelijkheid ook lekker op diens schou-
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ders. En stel dat medewerkers door de medewerkersparticipatie een duidelijk stempel hebben kunnen zetten op een
bepaald resultaatgebied. Worden zij daarmee dan ook
medeverantwoordelijk voor de gevolgen, voor de feitelijke
resultaten?
Dát soort identiteits- en dus ‘machtsbalans-vragen’ zijn
aan de orde als men binnen teams met participatie aan de
slag gaat. De antwoorden die men op deze vragen gaat
vinden ontstaan lokaal in de dagelijkse interactie in en om
het werk. Daaruit ontwikkelt zich steeds opnieuw een lokaal
unieke variant van medewerkersparticipatie.

Uitkomsten onderzoek

In het licht van het ontwikkelproces richting medewerkersparticipatie, is er medio 2014 binnen de eenheid ZeelandWest-Brabant een exploratief onderzoek uitgevoerd naar de
relatie tussen medewerkersparticipatie en machtsbronnen
(Bol, 2014). Er zijn tien personen (medewerkers en leidinggevenden) bevraagd over hun ervaringen met het veranderproces richting medewerkersparticipiatie binnen de NP. Er
is onderzocht welke van de machtsbronnen men ervaart dan
wel inzet (belonende macht, dwingende macht, legitieme
macht, referentiemacht en expertmacht) in de context van
het introduceren van medewerkersparticipatie, en welke

Macht is niet iets
wat enkelzijdig wordt
uitgeoefend

9

relatie dat dan heeft met de machtsbalansen tussen leidinggevenden en hun medewerkers.
Uit de resultaten van de interviews kwam naar voren dat
zowel leidinggevenden als medewerkers gebruikmaken van
machtsbronnen; hetgeen de relevantie van het tweede en
derde perspectief op macht onderstreept. Macht is niet iets
dat enkelzijdig wordt uitgeoefend (het klassieke perspectief), maar in wederkerigheid tussen de leidinggevende en
medewerker ontstaat, waarbij de feitelijke machtsbalansen
zich in interactie ontwikkelen. Deze onderzoeksbevinding
sluit ook aan bij eerder onderzoek (zie o.a. Bennebroek,
2002; French & Raven, 1992, 2008, Homan, 2013).
De belonende machtsbron wordt door medewerkers en
leidinggevenden gezien als een belangrijke bron voor de
motivatie en waardering van medewerkers. Het gaat hierbij
niet zozeer om een financiële beloning, maar vooral om
sociale beloningen zoals het geven van complimenten. De
inzet van deze machtsbron blijkt te verschillen tussen
leidinggevenden. Het is ook voor leidinggevenden een
belangrijke bron om te ontvangen en vormt een belangrijk
feedbackmechanisme als het gaat om het blijven vervullen
van medewerkersparticipatie (zie o.a. Van Gelderen et al.,
2013).
Vanuit de dwingende machtsbron kwam regelmatig naar
voren dat medewerkersparticipatie uitgevoerd móet worden
omdat dat nou eenmaal door de top van de organisatie is
overeengekomen. Tevens blijkt dat de NP een sterke regelen verantwoordingsdrang kent. Die lijkt de focus van de
gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers meer
de instrumentele kant op te sturen en medewerkersparticipatie minder te bevorderen. Ook de legitieme machtsbron
wordt veelvuldig gebruikt. De legitimatie voor de invoering
van medewerkersparticipatie ligt vooral in de landelijke
afspraken die gemaakt zijn, waarbij de strategische leiding
en de Centrale Ondernemingsraad (COR) een belangrijke
rol spelen (zie bijvoorbeeld de Hark Voorbij, 2013).
De referentie machtsbron lijkt minder te worden gebruikt.
Dat is opvallend, aangezien deze persoonlijke machtsbron
in ieder geval theoretisch als effectieve machtsbron wordt
getypeerd (Yukl & Falbe,1992). Die is echter lastiger toe te
passen, omdat dat samenhangt met persoonlijke eigenschappen en identiteit. Leidinggevenden die deze machtsbron benutten worden beter door medewerkers geaccepteerd. Ten slotte blijkt de expert-machtsbron (kennis en
expertise over het onderwerp medewerkersparticipatie)
volgens de betreffende geïnterviewden bijna niet te worden
ingezet. Uit de interviews komt echter ook naar voren dat
zowel de leidinggevenden als de medewerkers niet het idee
hebben over voldoende kennis en expertise op dat gebied te
beschikken.

Analyse

In het algemeen kan uit de onderzoeksresultaten worden
afgeleid dat de machtsstrategie van de leidinggevenden
overwegend gebaseerd is op positiemacht, waaraan meer
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conventionele opvattingen over macht en invloed ten grondslag liggen. Daarbij geldt wel dat de machtsstrategie van
een leidinggevende sterk samenhangt met de eigen stijl van
leidinggeven. Het maakt verschil in hoeverre een leidinggevende sowieso al meer gericht is op controle en beheersing of vooral werkt op basis van vertrouwen. Dit blijkt uit
het onderzoek en wordt ook theoretisch onderschreven
(French & Raven, 1992, 2008). Tegelijkertijd lijkt met
name de gedachte te overheersen dat het vooral het gedrag
van de leiders is dat van invloed is op de ontwikkeling van
medewerkersparticipatie; een perspectief dat in het verlengde ligt van het klassieke machtsperspectief.
Machtsbenaderingen die samenhangen met een interactioneel machtsperspectief komen minder prominent naar
voren. Dit wil overigens niet zeggen dat ze geen rol spelen,
zeker als het gaat om referentiemacht blijkt dat medewerkers hiermee duidelijke ervaringen hebben. De huidige
reorganisatie lijkt in de dagelijkse concrete interactie
tussen leidinggevenden en medewerkers bijvoorbeeld juist
gevoelens van toenemende afhankelijkheid van de medewerkers ten opzichte van hun leidinggevenden te versterken, hetgeen haaks staat op de formeel gewenste toename
van medewerkersparticipatie.
Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat verschillende machtsbronnen in verschillende mate gebruikt
worden. Zo lijkt het gebruik van persoonlijke macht
beperkt, terwijl het als potentieel effectieve machtsbron kan
worden getypeerd (Yukl & Falbe, 1992). Als laatste maakt
dit onderzoek duidelijk dat het inzicht hebben in de effecten van machtsbronnen essentieel is voor een goed begrip
van sociale processen zoals deze plaatsvinden tijdens een
veranderingstraject (Helms, 2009).

In hoeverre zijn
de uitkomsten planbaar,
voorspelbaar, beheersbaar?
Verschil beschrijving en toepassing

Voortbordurend op de resultaten van het onderzoek binnen
de eenheid Zeeland-West-Brabant komt een aantal nadere
thema’s naar voren. Ten eerste een verschil tussen enerzijds
datgene wat landelijk wordt beschreven over de manier
waarop de geplande verandering richting medewerkersparticipatie dient plaats te vinden en anderzijds de manier
waarop de verandering naar medewerkersparticipatie
concreet plaatsvindt (Bol, 2014).
Zou je deze verschillen beoordelen vanuit het klassieke
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machtsperspectief, dan lijkt er zich hier een onverklaarbare situatie te ontwikkelen: er gebeurt immers niet wat er
in de formele beleidsstukken staat. Wordt echter het derde
theoretische perspectief gehanteerd dan zijn deze verschillen juist niet opmerkelijk, want de daadwerkelijke
reacties in gedrag op formele verandertrajecten zijn nou
eenmaal niet top-down te regisseren. Ze ontstaan als
gezegd in de concrete lokale interactie tussen medewerkers en leidinggevenden, die in het verleden vermoedelijk
al duidelijke interactiepatronen en daarbij behorende
identiteiten met elkaar hebben ontwikkeld. Deze facetten
van de ontwikkeling van medewerkersparticipatie zijn
echter niet benoemd in de formele documenten, terwijl ze
wel degelijk positieve en negatieve effecten lijken te
hebben op het veranderingstraject richting meer medewerkersparticipatie.
Het derde perspectief op macht maakt duidelijk dat het
inzicht hebben in de lokale en concrete interactie-effecten
van machtsbronnen essentieel is voor een goed begrip van
de ontwikkelprocessen zoals deze plaatsvinden tijdens een
veranderingstraject (Helms, 2009); hier dus de ontwikkeling van medewerkersparticipatie.

De rol van kennis

Een tweede thema dat opdoemt naar aanleiding van de
resultaten van het onderzoek betreft de rol van kennis over
medewerkersparticipatie. Dat de betrokken partijen aangeven over te weinig kennis over medewerkersparticipatie te
beschikken, ondanks veel formele voorlichting hierover, is
bezien vanuit het derde machtsperspectief geen wonder.
Formele kennis is namelijk iets anders dan de ‘kennis’ die
men lokaal heeft en opdoet: veranderingen die plaatsvinden
op basis van lokale interacties, waarbij men al ervarend en
interacterend probeert steeds weer nieuwe betekenissen te
geven aan datgene dat men meemaakt, waarbij zich hand in
hand met deze ontwikkelende betekenissen ook nieuwe
machtsbalansen en identiteiten kunnen ontwikkelen.
Dergelijke kennis is niet via formele leertrajecten over te
dragen en ontwikkelt zich alleen in (al dan niet gezamenlijke) reflectie op de concrete dynamieken in concrete
teams.

Kanttekeningen invoering

Een derde thema dat op basis van het onderzoek naar voren
is gekomen, betreft enkele kanttekeningen bij de wijze
waarop de medewerkersparticipatie binnen de politieorganisatie wordt ingevoerd. In hoeverre zijn de uitkomsten van
dit veranderproces namelijk planbaar, voorspelbaar en
beheersbaar? De invoering zou moeten leiden tot een
verschuiving van de machtsbalansen tussen medewerkers
en leidinggevenden (Rodgers, 2007), waarbij de medewerkers dus meer ‘in de melk te brokkelen’ zouden moeten
krijgen.
Aangezien het verandertraject richting medewerkersparticipatie top-down is ingezet, zullen het formeel gesproken
de leidinggevenden moeten zijn die de eerste stappen
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daartoe zullen moeten gaan zetten. Tegelijkertijd maakt het
derde theoretische machtsperspectief duidelijk dat er
tussen de leidinggevenden en hun medewerkers sprake is
van een wederzijdse machtsbalans. De leidinggevende is
immers voor het succesvol invoeren van medewerkersparticipatie afhankelijk van de bereidwilligheid van de medewerkers.
Wat hierbij bepalend is, is de aard van de ontwikkeling
van de feitelijke interactiedynamieken tussen leidinggevenden en hun medewerkers. Formele en informele machtsbronnen kunnen hierbij een grote rol spelen. Zo kan de
feitelijk ervaren machtsbalans tussen leidinggevenden en
medewerkers ten aanzien van medewerkersparticipatie
omslaan en er toe leiden dat de leidinggevende juist méér
gaat sturen als medewerkers zich afhankelijk zouden
blijven opstellen. Andersom zouden sommige medewerkers
mogelijk kunnen beschikken over meer concrete toepasbare
kennis en expertise op het gebied van medewerkersparticipatie.
Ook kunnen medewerkers tegenover de formele machtspositie van hun leidinggevende de legitieme machtsbron
inbrengen van het laten afdwingen van medewerkersparticipatie via de OR. Juist doordat de medewerkersparticipatie
onderdeel is geworden van het formele beleid, hebben de
medewerkers er immers een nieuwe machtsbron bij die ze
voorheen niet hadden. Al met al betekent het invoeren van
medewerkersparticipatie een formele herverdeling van de
formele machtsverhoudingen die in de concrete praktijk tot
allerlei andere en nieuwe machtsbalansen kan leiden dan
vooraf beoogd (Beenen, 2002; Bennebroek, 2002; Boonstra
& Steensma, 1996; Boonstra, 2004).

Praktische aanbevelingen

Op basis van het voorafgaande komen we tot enkele praktische aanbevelingen. Als we de uitkomsten van de interviews voorzichtig generaliseren, waarbij we ons realiseren
dat het onderzoek een beperking kent in de relatief kleine
groep geïnterviewde respondenten en een momentopname
betreft, dan demonstreren ze dat er nog relatief klassiek en
conventioneel tegen macht en participatie wordt aangekeken. Het gevolg daarvan is dat de rol van de leidinggevenden alsmaar benadrukt blijft worden, hetgeen an sich al
contrair zou kunnen werken in de interactiedynamieken
richting medewerkersparticipatie. ‘Echte’ medewerkersparticipatie begint op het moment dat de medewerkers daartoe
zelf het initiatief nemen, niet sec de managers. Het ‘invoeren’ van medewerkersparticipatie zou daarom omgebogen
kunnen worden naar het op zoek gaan naar die plekken
waar de medewerkers daartoe al concrete initiatieven
genomen hebben. En juist deze initiatieven zouden dan
versterkt en ondersteund kunnen worden. Minder ‘ageren’
om participatie op gang te krijgen en meer ‘re-ageren’ daar
waar zij vanzelf op gang is gekomen.
Een tweede aanbeveling betreft het ontwikkelen van de
kennis over medewerkersparticipatie. Zoals gesteld zijn
formele opleidings- en voorlichtingsactiviteiten niet voldoende om de betrokkenen te helpen om met medewerkersparticipatie aan de slag te gaan. Juist ervaringskennis die
zich lokaal ontwikkelt, is belangrijk. Hierbij gaat het concreet om vragen als: ‘Als ik me als medewerker hiermee
bemoei, hoe reageert de manager dan?’ en ‘Wat gebeurt er
als ik als manager bepaalde dingen loslaat, terwijl ik daar
formeel wel op afgerekend wordt?’
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Betrokkenen
kunnen zo hun eigen
relevante conclusies
trekken
Antwoorden op dergelijke vragen zijn niet vooraf te geven,
maar ontstaan al doende. In het verlengde hiervan zou er in
het kader van ‘opleiding’ en ‘voorlichting’ meer aandacht
besteed kunnen worden aan het in concrete teams samen
reflecteren op de bestaande dynamieken. Juist het daarop
gezamenlijk reflecteren biedt een gelegenheid om tot
nieuwe betekenis te komen over de acties en reacties die
zich in verband met medewerkersparticipatie hebben
voorgedaan.
Een derde aanbeveling is gericht op het beleidsmatige
niveau, waar richtlijnen worden gegeven voor het introduceren van medewerkersparticipatie. Juist als de participatie
zich lokaal ontwikkelt – en dus niet centraal voor te schrijven en af te dwingen is – is het van belang de ontwikkelingen in de praktijk nauwkeurig te volgen. Niet om het beleid
te controleren, maar juist om met elkaar te leren van datgene wat zich in de praktijk ontwikkelt.
Dan gaat het er niet om best practices te ontdekken en die
aan iedereen voor te schrijven. Daarvoor zijn de concrete
ontwikkelingen te lokaal, te uniek en te specifiek. Bovendien zouden best practices opnieuw als een bewijs opgevat
kunnen worden dat alle heil uiteindelijk toch ‘van boven’
komt. Eerder gaat het hier om het bijeenbrengen van concrete ervaringen en deze gebruiken als ‘ruw materiaal’ om er
in beleidsmatig verband, opleidingsverband en dergelijke
op te reflecteren. Betrokkenen kunnen zo hun eigen conclusies trekken die relevant zijn voor de ontwikkeling richting
medewerkersparticipatie. Pas als de reflectie op de ervaringen participatief wordt, kan de participatie zich verder
ontwikkelen.

«
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