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1. INLEIDING 1 

1 INLEIDING 
 
 
1.1 De aanleiding voor het onderzoek 
 
Steeds frequenter worden organisatieveranderingen ingezet. Steeds vaker lopen 
meerdere trajecten van organisatieverandering gelijktijdig. Deze situaties speel-
den een belangrijke rol in de veranderingstrajecten waarmee ik - een tiental jaren 
terug - als organisatieadviseur bij enkele (grootscheepse) reorganisaties ervaring 
heb opgedaan.  
Wat mij zo vaak fascineerde bij deze veranderingstrajecten was de wijze waarop 
deze trajecten werden ingezet, werden omgezet in andere trajecten of werden 
stopgezet. Deze bewegingen van organisatieveranderingen gaven mij de vraag in 
hoeverre er in de beweging van organisatieverandering een soort van hartslag 
aanwezig is en welke de betekenis van ritmiek van organisatieverandering is 
voor de mensen die het veranderproces doormaken. In hoeverre is er bij een ver-
andertraject sprake van elementen die invulling geven aan een min of meer 
vloeiende beweging van veranderen of die invulling geven aan een veranderbe-
weging die bij de organisatie past? Dit leidde tot de vraag welke onderliggende 
structuren bij de ritmiek van organisatieverandering een rol spelen of aan de or-
de moeten zijn bij succesvolle veranderingstrajecten.  
 
Zoals door Rechtschaffen1 is aangegeven heeft de afgelopen honderd jaar de 
westerse samenleving zich in de vijfde versnelling gezet, in een ritme dat slechts 
verandert door zich nog meer te versnellen. Een ritme dat ons opjaagt om vooral 
nog meer te doen, meer te produceren, meer te leren. Al onze machines zijn 
reeds ingesteld op een verdere opvoering van het huidige, op zich al overspan-
nen ritme van nu. Computers, internet, etcetera, stuk voor stuk dragen ze bij aan 
een verdere opjaging van het ritme om ons heen. Zo neemt de druk op ons 
voortdurend toe, en rest ons steeds minder tijd om na te denken, en al helemaal 
geen tijd voor onze gevoelens.  
Ook een organisatieverandertraject kent een aanloopfase, een groeifase, een sta-
bilisatiefase, etcetera. Is er wellicht voor een organisatie een ritme in de bewe-
ging van veranderen te zien? Wordt door de mensen in een verandertraject een 
ritme van verandering ervaren? Vaak zijn vragen met betrekking tot organisatie-
verandering gericht op de verandermogelijkheden, de betrokkenheid van men-
sen, culturele aspecten, etcetera. Maar de eigenschap van het ritme zelf staan 
niet centraal.  
 
Ik kon de vraag niet loslaten in hoeverre er een ritme in een organisatieverande-
ring kan bestaan welke te vergelijken is met het ritme zoals deze betekenis heeft 
in de muziek, in de sport of een levensritme zoals deze bestaat in de natuurwe-
tenschappen (bijvoorbeeld de levenscyclus van de mens of het hartritme van de 
mens). De kern van het onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering con-
centreert zich dus in eerste instantie op het in beeld brengen van het ritme van de 
organisatieverandering zelf en de belangrijkste aspecten daarvan. Het onderzoek 
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richt zich niet op de effecten van ritmiek, maar gaat in op de onderliggende me-
chanismen van ritmiek van organisatieverandering. In tweede instantie is nage-
gaan welke betekenis de ritmiek heeft voor de mensen die dit veranderproces 
doormaken.  
 
 
1.2 Concretiseren van het onderwerp 
 
Hiermee is het idee om nader onderzoek te doen naar het onderwerp ‘ritme in de 
beweging van organisatieverandering’ ontstaan. Vervolgens is een meer gediffe-
rentieerde onderzoeksvraag uitgewerkt van zicht krijgen op de ritmiek van een 
organisatieverandering en wat is bij deze ritmiek de betekenis hiervan voor de 
mensen die dit veranderproces doormaken.  
 
Om inzicht te krijgen in ritmiek van een organisatieverandering is lange tijd ge-
zocht2 naar literatuur over dit onderwerp. In bijvoorbeeld theorieën over de le-
rende organisatie (groei, potentieel, leervermogen) werd ‘ritmiek van organisa-
tieverandering’ zijdelings genoemd. Ook in literatuur over time-management 
wordt organisatieritmiek soms genoemd, maar niet verder uitgewerkt.  
Bij organisatieverandering is zowel organisatiekunde als veranderkunde aan de 
orde. De organisatiekunde geeft het meest geschikte (organisatie-)ontwerp en de 
veranderkunde geeft aan hoe de invoering van dit ontwerp effectief kan gebeu-
ren. Grenzen tussen organisatiekunde en veranderkunde bestaan echter niet meer 
als het gaat om het sturen van complexe veranderingen in organisaties. Een inte-
grale benadering waarin het ontwerpen van een organisatie samengaat met het 
rekening houden met alle effecten op het gedrag van mensen is onontbeerlijk. 
De verandercapaciteit betreft de eigenschappen van een organisatie waarmee 
veranderactiviteiten hetzij afgeremd, hetzij gefaciliteerd of versneld worden. Te 
denken valt aan eigenschappen als slagvaardigheid, markt- en klantgerichtheid 
én innovatievermogen van organisaties.3  
Ritmiek van organisatieverandering heeft vanuit deze definiëring van organisa-
tiekunde en veranderkunde vooral met veranderkunde van doen. Het gaat dan 
om de vraag hoe een verandering effectief geïmplementeerd kan worden. Rit-
miek kan echter ook aan de orde zijn als het gaat om het formuleren van het (or-
ganisatie-)ontwerp zelf, waarbij ritmiek van invloed kan zijn op de ontwerp-
componenten zoals cultuur, structuur, technologie en interpersoonlijke relaties.  
De (externe) omgeving van de organisatie wordt vaak genoemd voor het aange-
ven van de mate waarin organisaties veranderen. Naar gelang zich meer veran-
deringen voordoen zoals groei van het aantal concurrenten, afname van het 
marktaandeel, terugloop van de producten/diensten-vraag, enzovoort, is het 
meer noodzakelijk voor de organisatie om zich aan te passen aan de nieuwe om-
standigheden. De dynamiek van de omgeving van de organisatie wordt als groot 
belang gezien bij de mate van organisatieverandering.  
De ritmiek van organisatieverandering, zoals in dit onderzoek beschreven, be-
treft de organisatie zelf en derhalve niet de (externe) omgeving van de organisa-
tie.  



 

1. INLEIDING 3 

In een onderzoek van J. Namenwirth4 komt ritmiek naar voren in de vorm van 
‘thematic cycles’ in een analyse van ‘party platforms in American presidential 
campaigns from 1844 to 1964’. Hij maakt onderscheid in ‘long en short thema-
tic cycles’ die worden weergegeven als rand van een wiel met daarin aangege-
ven verschillende inhoudelijke categorieën. Namenwirth ‘inferred changing is-
sues or priorities from changes in the thematic content. He found that attention 
devoted to particular themes or issues rose and fell in a cyclical fashion’.  
Het onderzoek van Namenwirth heeft een macrosociologisch karakter, maar 
raakt de onderzoeksvraag naar ritmiek van een organisatieverandering door tijd 
te differentiëren naar participatie van de actoren, benoemen van diverse classifi-
caties (met categories, substantive values, value transactions). Elementen in het 
onderzoek van Namenwirth als ‘cyclical, discontinuous dynamics of social and 
cultural systems’ dragen bij aan het differentiëren van de onderzoeksvraag naar 
ritmiek van een organisatieverandering. Deze elementen zijn van invloed ge-
weest op het ontwikkelen van de thema’s en subthema’s van ritmiek van organi-
satieverandering.  
 
Om ritmiek van organisatieverandering te bestuderen zou een bepaalde periode 
een dergelijke verandering in de praktijk gevolgd kunnen worden. Een ritme zou 
vooral te zien kunnen zijn als gedurende een bepaalde periode daadwerkelijk ‘de 
vinger aan de pols’ van de organisatieverandering gehouden zou kunnen wor-
den. In de organisatie waar ik op dat moment werkzaam was als organisatieadvi-
seur (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kondigde zich - op-
nieuw - een organisatieverandering aan: de (beheersmatige) transitie van de me-
dische tuchtcolleges van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
naar het Ministerie van Justitie.  
Een verzoek aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om deze 
transitie te gebruiken als materiaal voor het onderhavige onderzoek werd door 
het betreffende departement goedgekeurd. De onderzoeker zou in de gelegen-
heid worden gesteld alle benodigde informatie voor het onderzoek van het de-
partement en van de medische tuchtcolleges te verkrijgen.  
Omdat ook het Ministerie van Justitie een belangrijke rol zou moeten/kunnen 
gaan spelen in deze transitie is door de onderzoeker ook aan dit departement ge-
vraagd om hun instemming. Na enkele contacten over deze vraag bleek dat dit 
ministerie van mening was dat met name de toestemming van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport relevant was en dat zij hierbij konden aan-
sluiten. 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vervolgens de me-
dische tuchtcolleges en andere belanghebbenden bij de betreffende transitie per 
brief geïnformeerd over het onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering 
en de betekenis hiervan voor medewerkers5.  
 
Voordat deze brief werd verzonden kwam echter eerst de vraag van het Ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de onderzoeker/adviseur om 
naast de activiteiten van het onderzoek in de transitie ook adviseur in dit traject 
voor het ministerie te zijn en tevens contactpersoon voor het ministerie.  
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Door de combinatie van onderzoek- en advieswerkzaamheden kon er een be-
paalde mate van intensiteit door de onderzoeker in het volgen van de transitie en 
in het verkrijgen van informatie ten behoeve van het onderzoek verkregen wor-
den die zonder die combinatie niet zou zijn behaald. Anderzijds kon ook de ex-
tra aandacht die door de onderzoeker aan het transitietraject gegeven werd ten 
goede komen aan de begeleiding van het transitietraject en de activiteiten die 
daarbij aan de orde waren6. 
 
 
1.3 Doelstellingen 
 
Dit onderzoek heeft tot doel: 
 
• de ritmiek van een organisatieverandering bij een concrete organisatiever-

andering te beschrijven; 
• te onderzoeken of ritmiek in thema’s benoemd kan worden. Hierbij dienen 

versnellingen en vertragingen belicht te worden; 
• te onderzoeken hoe betrokken spelers in momenten van versnellingen en 

vertragingen hieraan betekenis toekennen en met welke institutionele con-
text en/of persoonlijke context en/of extra variabele(n) die versnel-
ling(en)/vertraging(en) ineens optreedt (optreden); 

• met dit onderzoek een (verdere) impuls te geven om ritmiek van organisa-
tieverandering in theorie en praktijk meer aandacht te geven. De ‘hartslag 
van de organisatieverandering’ in beeld te brengen zal een eerste stap zijn 
om zowel preventief voor nieuwe veranderingen als repressief bij het door-
zetten van reeds ingezette veranderingen met dit ritme - voor zover mogelijk 
- rekening te houden. 

 
Door het onderzoek naar ‘ritmiek van organisatieverandering’ een exemplarisch 
handelingsonderzoek te laten zijn kon zeer veel informatie voor het onderzoek 
beschikbaar komen.  
Anderzijds is door het nauwelijks aanwezig zijn van informatie over ritmiek van 
organisatieverandering - noodgedwongen - gekozen voor een exploratief onder-
zoek.  
 
 
1.4 Vraagstellingen 
 
Zoals in bovenstaande is aangegeven, richt dit onderzoek zich op de ritmiek van 
organisatieverandering en de betekenis hiervan voor de mensen die dit veran-
derproces doormaken. De betekenis van de ritmiek van een organisatieverande-
ring betreft de betrokkenheid van de groep functionarissen.  
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Daarbij worden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
• Wat is ritmiek van organisatieverandering? 
• Hoe kan ritmiek van organisatieverandering in beeld worden gebracht?  
• Wat is de betekenis van deze ritmiek van organisatieverandering voor de 

mensen die het veranderproces doormaken? 
 
Vanuit de beschrijving van de onderzoekssituatie (de transitie tuchtcolleges) en 
de gegevens en inzichten die uit de beantwoording van deze vragen naar voren 
komen, wordt geprobeerd antwoord te vinden op de centrale vraag van dit on-
derzoek die luidt: Hoe kan ritmiek van organisatieverandering vastgelegd wor-
den en wat is bij deze ritmiek de betekenis voor de mensen die dit veranderpro-
ces doormaken? 
De onderzoeksvraag betreft derhalve primair het zicht krijgen op de ritmiek van 
een organisatieverandering en secundair het nagaan wat bij deze ritmiek de be-
tekenis is voor de mensen die het veranderproces doormaken. Beleving is hierbij 
hetgeen de mensen die het veranderproces doormaken casu quo de innerlijke er-
varing van de mensen bij het veranderproces. Hoe geven mensen betekenis aan 
een ervaring? De ervaring krijgt pas betekenis door de mensen zelf. Mensen de-
finiëren bij betekenis geven aan: hun omgeving, de inhoud, de zin en het belang 
van een ervaring. De informatie verkregen tijdens het onderzoek betreft veelal 
de betekenis die mensen in de organisatieverandering aan iets geven.  
 
Wanneer deze vragen beantwoord zijn, kan de vraag aan de orde komen of een 
beschrijving denkbaar is, waarbij ritmiek van een organisatieverandering - naast 
alle andere succesfactoren - een bijdrage kan geven aan een succesvolle organi-
satieverandering (waarbij zowel behaalde resultaten als de betekenis voor de 
mensen aan de orde is).  
 
 
1.5 Het onderzoeksplan 
 
Bij het ontwerpen van het onderzoeksplan is het kiezen van de onderzoeksme-
thode een cruciale beslissing. De vraag daarbij is welke methode het beste aan-
sluit bij het onderzoeksterrein en de probleemstelling. 
Zoals aangegeven kon door de werkzaamheden van de onderzoeker/adviseur te 
combineren voor een etnografisch exploratief handelingsonderzoek worden ge-
kozen. Een literatuurstudie wordt gedaan om te kijken welke informatie er be-
kend is over genoemde vraagstelling. Aan de hand van de gegevens uit de litera-
tuurstudie wordt een nadere invulling gemaakt voor het onderzoek. Het onder-
zoek is beperkt descriptief van aard: het transitietraject wordt als case beschre-
ven. Beschreven worden de actoren, de acties, verloop van de transitie en bete-
kenis voor de mensen van de medische tuchtcolleges (zijnde de functionarissen 
van de regionale tuchtcolleges en van het centraal tuchtcollege gezondheids-
zorg).  
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Daarnaast is het de bedoeling om mogelijkheden te exploreren die invulling ge-
ven aan ritmiek van organisatieverandering door ritme en frequentie te benoe-
men aan de hand van de - gedurende het onderzoekstraject - gekozen parameters 
ten behoeve van beantwoording van de onderzoeksvragen. 
 
Bij exploratief onderzoek gaat het niet zozeer om ‘fact-finding’ maar om ver-
wachte en te vinden samenhangen die voor een bepaald theoretisch of praktisch 
doel relevant worden geacht.7 Dat praktische doel is het in beeld brengen van 
ritmiek van organisatieverandering in de (beheersmatige) transitie van de medi-
sche tuchtcolleges. Bij het exploreren van alle mogelijke samenhangen wordt 
steeds de vraag gesteld: kan ik de gevonden resultaten interpreteren en kan ik er 
verder (in praktische zin) iets mee.  
In het exemplarisch handelingsonderzoek is het een belangrijk gegeven, dat de 
context waarin het onderzoek zich afspeelt, deel uitmaakt van het onderzoeksob-
ject, en dat van de kennis van de context gebruik gemaakt wordt bij het proble-
matiseren van gebeurtenissen, etcetera en bij het doen van voorstellen van gere-
zen problemen. Ook bij de keuze van thema’s en exemplaar speelt deze kennis 
een grote rol, ze is een noodzakelijke voorwaarde voor een keuze. Of ze ook 
voldoende is, is pas te constateren als oplossingen wel of niet bereikt worden.8 
 
In de voorfase (periode voor de eerste bijeenkomst van de Werkgroep Transitie 
Tuchtcolleges) zijn er reeds diverse contacten geweest ter voorbereiding van de 
werkzaamheden van de Werkgroep Transitie Tuchtcolleges. Ontwikkelingen in 
de voorfase kunnen als achtergrondinformatie worden beschreven. Bij de start 
van de Werkgroep Transitie Tuchtcolleges zal er geobserveerd worden hoe het 
proces van verandering verloopt en hoe participanten daar ervaring en verwach-
tingen bij hebben. Vanuit benoemde thema’s wordt de situatie bij de medische 
tuchtcolleges beschreven. 
 
De informatie zal uit verslaglegging van de werkgroep, correspondentie de tran-
sitie tuchtcolleges betreffend, ‘aantekeningen per dag’ door de onderzoe-
ker/adviseur en persoonlijke gegevens (opinies) van de functionarissen van de 
tuchtcolleges gehaald kunnen worden. Voor het verkrijgen van deze opinies is 
gekozen voor het houden van interviews en door contacten tussen functionaris-
sen van de medische tuchtcolleges en onderzoeker/adviseur gedurende het tran-
sitietraject.  
 
Alle interviews zijn met een open vraagstelling gestart. Deze vraag (met drie 
subvragen) is mondeling genoemd en tevens op schrift voorgelegd bij aanvang 
van het interview. Genoemd is dat het onderzoek zich richt op ritmiek van een 
organisatieverandering en de betekenis hiervan voor de mensen die dit veran-
derproces doormaken.  
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De volgende empirische vragen zijn voorgelegd aan de functionarissen van de 
Regionale Tuchtcolleges en van het Centraal Medisch Tuchtcollege9: 
 
1. welke organisatieverandering(en) heeft de functionaris binnen de organisa-

tie waarin hij/zij nu werkzaam is meegemaakt en wat waren daar zijn/haar 
ervaringen bij. 

2.  ervaart de functionaris momenteel organisatieverandering(en) binnen de or-
ganisatie waarin hij/zij werkzaam is (zo ja, welke zijn daar zijn/haar erva-
ringen bij). 

3.  welke organisatieverandering(en) verwacht de functionaris voor de (nabije) 
toekomst binnen de organisatie waarin hij/zij werkzaam is en welke zijn dan 
voor hem/haar belangrijke onderdelen of aspecten bij zo’n verandering 
waardoor de verandering als positief of negatief door betrokken functionaris 
wordt ervaren. 

 
Uitgaande van het exemplarisch handelingsonderzoek zullen navolgende fasen 
worden onderscheiden: 
 
a. een themafase, met daarin verfijnen van de probleemstelling en inventarise-

ren van de thema’s. Hierbij zijn aan de orde het verzamelen van de gege-
vens, het discussiëren over de onderzoeksresultaten en het interpreteren van 
de nog te onderzoeken en reeds onderzochte sociale werkelijkheid. 
Aan het eind van deze fase wordt een eerste poging ondernomen niet alleen 
de gedifferentieerde, veelsoortige werkelijkheid te beschrijven, maar ook 
een structuur aan te brengen in de aangetroffen werkelijkheid door middel 
van het thematiseren van erin onderkende problematieken. 

b. Een kristallisatiefase met een verscherping van de probleemstelling om te 
komen tot prioritering van de problemen. 
Hier wordt de verbinding met het oorspronkelijke doel van het onderzoek 
gemaakt en een verband gelegd tussen kennis en handelen.  

c. Een exemplarische fase met het uitvoeren van het aan het exemplaar ver-
bonden handelingsplan en het evalueren van de effecten van het handelen. 
Naar mening van Coenen10 vormt het exemplaar de stabiele basis die verge-
lijkingen met andere sociale situaties mogelijk maakt. Absolute zekerheid is 
echter op dit punt in de sociale wetenschappen niet te verkrijgen omdat 
steeds niet geheel doorzichtig zal worden of en in hoeverre waargenomen 
verandering veroorzaakt is door ingrijpen door middel van onderzoek of 
door invloeden vanuit de sociale werkelijkheid. …………………….. On-
derzoek is in zoverre bijzonder van aard, dat er tijd en gelegenheid is be-
staande kennis te systematiseren en nieuwe kennis te genereren betreffende 
andere, maatschappelijke praktijken.  
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1.6 Belang van het onderwerp 
 
Door Rechtschaffen11 wordt aangegeven dat alles zijn ritme heeft. Atoomdeel-
tjes, elektronengolven, moleculen in hout en rotsgesteenten, grassprieten en bo-
men, zoogdieren en vogels, vissen en reptielen, de aarde, de maan, de zon en de 
sterren … en wij. Alles en iedereen wordt beheerst door ritmen. Net als bij 
zoogdieren is ons hart het meest ritmische orgaan. Maar ook het bloed in onze 
bloedbaan, onze organen, spieren en zenuwen die door ons bloed worden ge-
voed, hebben hun ritme, of we ons daarvan bewust zijn of niet.  
Onze ademhaling, de duidelijkste graadmeter van onze innerlijke conditie, ver-
snelt of vertraagt zich naar gelang onze gemoeds- of lichamelijke toestand. De 
wereld is dus springlevend met miljoenen ritmen.  
 
In dit onderzoek wordt getracht om zicht te krijgen op de ritmiek van een orga-
nisatieverandering en de betekenis hiervan voor de mensen die dit veranderpro-
ces doormaken.  
Hierbij ligt meer het accent op extrovertie (motivatie is meer intrinsiek te noe-
men). De mening van betrokken functionarissen van de medische tuchtcolleges 
over ritmiek bij betrokken worden, geïnformeerd worden en ervaren van inter-
venties staat centraal.  
 
Er is nog weinig onderzoek gedaan en/of geschreven over ritme van organisatie-
verandering. Zoals andere organismen zou er een periodiek, met bepaalde fre-
quentie, ritme in organisatieverandering aanwezig kunnen zijn. Dit onderzoek 
beoogt een bijdrage te leveren aan meer aandacht voor de ritmiekfactor bij orga-
nisatieveranderingen en een impuls te zijn voor verder onderzoek naar het ritme 
van organisatieverandering. 
Een vervolgonderzoek zou bijvoorbeeld de synchronisatie kunnen betreffen: het 
verklaren hoe het ene ritme samengaat met een ander ritme en hoe afzonderlijke 
entiteiten in een ritme raken of kunnen raken. 
 
Gezien de (toenemende) mate van organisatieveranderingen en het effect hier-
van op mensen die deze veranderingen ervaren is het van groot belang dat be-
zien wordt in hoeverre er bij organisatieveranderingen sprake is van ritmiek.  
De reden hiervoor is dat ritme van een organisatieverandering een bijdrage kan 
leveren als een van de succesfactoren bij een organisatieverandering door in het 
ritme van veranderen (casu quo de cadans, de beweging van veranderen) opti-
maal rekening te houden met de betekenis hiervan voor de mensen die in de be-
treffende verandersituatie zitten  
 
 
1.7 De opbouw van het proefschrift 
 
Het eerste deel van het proefschrift bevat twee inleidende hoofdstukken over de 
achtergronden van het onderzoek en over het kader om tot beschrijving van rit-
miek in veranderprocessen te komen. Daarbij worden in het kader om tot be-
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schrijving van ritmiek in veranderprocessen te komen thema’s gedefinieerd van 
ritmiek en tijd en ritmiek en betekenis. 
 

In hoofdstuk 1 worden aanleiding, doelstellingen, vraagstellingen, het on-
derzoeksplan en het belang van dit onderzoek beschreven. 
In hoofdstuk 2 wordt het kader om tot beschrijving van ritmiek van organi-
satieverandering te komen beschreven. 

 
Het tweede deel gaat in op het handelingsonderzoek zelf en beschrijft de transi-
tie van de tuchtcolleges. Hierbij wordt een ordening aangebracht van de belang-
rijkste acties, situaties, gebeurtenissen en documenten in het transitietraject.  
 

Hoofdstuk 3 beschrijft de opzet en methode van het etnografisch exploratief 
handelingsonderzoek . 
Hoofdstuk 4 geeft de aard van de organisatie (tuchtcolleges) en de voorge-
schiedenis. 
Hoofdstuk 5 beschrijft impressies van ritmiek bij de transitie tuchtcolleges. 
Hierbij wordt stilgestaan bij de voorhistorie van deze transitie en bij het 
convenant welke de basis voor de transitie vormt. Beschreven wordt hoe een 
interdepartementale werkgroep wordt opgericht om de transitie vorm te ge-
ven en hoe besluitvorming in het vervolg van de transitie is verlopen. De 
onderzochte situatie wordt als totaliteit opgevat. De beschrijvingen in de 
hoofdstukken de praktijk betreffend zullen zoveel mogelijk de context en de 
continuïteit van de processen aangeven. 

 
Het derde deel van dit proefschrift bevat een verslag van het empirisch deel van 
het onderzoek (de interviews en informatie uit verslaglegging van de werkgroep, 
correspondentie de transitie tuchtcolleges betreffend, ‘aantekeningen per dag’ 
door de onderzoeker/adviseur, en uit contacten tussen functionarissen van de 
medische tuchtcolleges en onderzoeker/adviseur gedurende het transitietraject).  
Deze informatie is beschreven vanuit de gekozen twee thema’s van ritmiek van 
organisatieverandering: ritme en frequentie.  
Ritmiek is de meer omvattende term voor ritmische beweging, waarbij ritme 
(regelmatig afwisselende beweging) en frequentie (kwantiteit) onderscheiden 
kunnen worden. 
Ritme betreft een regelmatig afwisselende beweging in het transitietraject (in-
formeren, overleg, interventies, besluitvormingsprocessen, contacten, etcetera).  
Frequentie is het aantal keren dat iets plaatsvindt of niet plaatsvindt per tijdseen-
heid en is derhalve een getal wat aangeeft hoe vaak een verschijnsel zich voor-
doet in zekere tijd. 
 

Hoofdstuk 6 beschrijft de betekenis van ritmiek op organisatie-niveau gedif-
ferentieerd naar de gekozen thema’s en subthema’s. 
Hoofdstuk 7 beschrijft deze betekenis op het niveau van het individu in het 
verandertraject.  
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Hoofdstuk 8 geeft een differentiatie bij de thema’s en subthema’s van rit-
miek van organisatieverandering en de betekenis voor de functionarissen 
van de tuchtcolleges naar inhoudelijke onderwerpen. Betreffen de inhoude-
lijke onderwerpen primair de aspecten van de beheersmatige overdracht van 
de tuchtcolleges, waar het bij de transitie tuchtcolleges gedurende de onder-
zoeksperiode om ging of gaat het meer om menselijke kenmerken en inter-
menselijke relaties.  

 
Het vierde deel is een afrondend deel. 
 

Hoofdstuk 9 benoemt de bevindingen in het kader voor beschrijving van 
ritmiek in veranderprocessen, de beperkingen van dit onderzoek, de belang-
rijkste onderzoeksbevindingen en tot slot worden er aanbevelingen gedaan 
voor verder onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering. 

 
 
1.8 Samenvatting hoofdstuk 1 
 
Steeds frequenter worden organisatieveranderingen ingezet. Steeds vaker lopen 
meerdere trajecten van organisatieverandering gelijktijdig. Zicht op ritmiek van 
een organisatieverandering en de betekenis hiervan voor de mensen die dit ver-
anderproces doormaken kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van deze ver-
anderingen. Het onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering kon gecon-
cretiseerd worden door aan te sluiten (en actief als adviseur mee te doen) bij een 
beoogde organisatieverandering bij de medische tuchtcolleges: de transitie 
tuchtcolleges. 
 
De vraag naar ritmiek van organisatieverandering is in de huidige literatuur in al 
haar facetten nog zeer weinig aan de orde geweest. Om deze reden wordt geko-
zen voor een exploratief onderzoek, waarbij de rol van adviseur en onderzoeker 
gecombineerd wordt.  
Voor het concretiseren van het in beeld brengen van ritmiek van een organisa-
tieverandering kan er ook gekeken worden naar andere disciplines zoals de ma-
crosociologie, de biologie, de sport en de muziek. 
 
De doelstelling van dit onderzoek is om de ritmiek van een organisatieverande-
ring bij een concrete organisatieverandering te beschrijven in een poging proces-
sen van ritmiek in beeld te brengen en vast te leggen en te onderzoeken of rit-
miek in thema’s van ‘spelverloop’ benoemd kunnen worden en welke de bete-
kenis hiervan is voor de betrokken ‘spelers’. 
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Noten 
 
1 Rechtschaffen gaat in op het fenomeen ritme in de samenleving en de risico’s 
en mogelijkheden daarbij. Hij stelt dat als je voortdurend ritmebewust bent, van 
zowel je eigen ritme als dat van degenen om je heen, dat je in staat zult zijn om 
van het ene op het andere ritme over te stappen, en dus te timeshiften. Maar om 
te kunnen luisteren, te kunnen voelen, moet je eerst je eigen ritme kunnen ver-
tragen. Begrijpen is onmogelijk zonder innerlijke rust, innerlijke rust bestaat 
slechts als de tijd langzaam voorbij kruipt (1996), pagina 38. Het fenomeen rit-
me staat eveneens centraal in deze studie.  
2 Van januari 2001 tot juli 2001, nog voor het idee van een onderzoek bij de 
‘transitie tuchtcolleges’ is ontstaan. En ook de jaren daarna is continue litera-
tuuronderzoek gedaan naar ritmiek van organisatieverandering. 
3 Cozijnsen en Vrakking (2003). 
4 Namenwirth (en Weber) (1987), pagina 89, chapter 4 by R. Weber. 
5 Brief 08-08-2001 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
aan de medische tuchtcolleges met berichtgeving over de combinatie van onder-
zoek- en advieswerkzaamheden van G. Poels, kenmerk IBE/BO/2206144 (bijla-
ge 1). 
6 De onderzoeksperiode betreft de periode mei 2001 tot juli 2002; de adviesperi-
ode betreft de periode juli 2001 tot oktober 2002. 
7 Coenen (1987). 
8 Coenen, Handelingsonderzoek als exemplarisch leren. Een exemplaar is een 
thema (casu quo een samenvoeging van meerdere thema’s), ……………. het 
meest centrale probleem dat typerend is voor een complex van problemen in een 
historisch-maatschappelijke totaliteit, dat prioriteit heeft bij het veranderen van 
een problematische situatie in een daarbij te expliciteren richting, en waarbij 
aangegeven wordt binnen welk handelingskader veranderingen tot stand ge-
bracht kunnen worden. (1987), pagina 81. 
In exemplarisch handelingsonderzoek zijn er steeds meerdere thema’s aanwezig. 
Een belangrijk criterium om één van de thema’s tot exemplaar te bevorderen is 
de veronderstelde levensvatbaarheid van de na te streven oplossing. Het is steeds 
mogelijk een ander exemplaar te kiezen als er redenen zijn aan te nemen, dat het 
probleemoplossend vermogen daarvan groter zal zijn dan van het eerste gekozen 
exemplaar (pagina 95). 
9 Vragenlijst interviews tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG (Bijlage 2). 
10 Coenen (1987), pagina 96 en 97. 
11 Rechtschaffen (1996), pagina 33. 
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2 KADER VOOR BESCHRIJVING RITMIEK VAN  
ORGANISATIEVERANDERING 

 
 
2.1 Inleiding 
 
 
“This long history of cultural transcendence of the times of nature has lessened 
some of the human dependence on but not overcome our rootedness in the 
rhythmicity of the cosmos, the seasons, and the times of the body. The move-
ment of earth, moon, and sun continues to affect all life on earth and, irrespec-
tive of calendars and clocks, time zones, and one standardized world time, our 
lives continue to be bounded by birth and death, growth and decay, night and 
day. This embodied time is lived and experienced alongside, despite, and in con-
flict with the culturally constituted social relations of time. In our daily lives we 
weave in and out of these different kinds of time without giving much thought to 
the matter. While space, place, and boundaries are tangible, time is lived and 
experienced as the invisible other.” 
 
(Whipp, Adam, Sabelis)1  
 
 
Bij de start van dit onderzoek in januari 2001 ben ik intensief op zoek gegaan 
naar literatuur en onderzoeksresultaten betreffende ritmiek van een organisatie-
verandering. Geleidelijk werd duidelijk dat bestaande wetenschappelijke theorie 
mij niet bracht bij de door mij gezochte kernvragen van de ritmische beweging 
van verandering, ondanks dat zij belangrijke accenten te zien geven. 
Daarom is uitgeweken naar beschrijvingen die uit andere theorieën komen dan 
die van de organisatiekunde of veranderkunde. De beschrijvingen van periodise-
ring, ritme van het hart en ritme in de sport, ritme in de muziek en ritme in de 
organisatie hebben een ondersteunende functie gehad bij het thematiseren van 
ritmiek in veranderprocessen zoals deze in het onderzoek heeft plaatsgevonden.  
Ritmiek kan gezien worden als de meer omvattende term voor ritmische bewe-
ging. Ritmiek is uiteindelijk uitgewerkt naar de thema’s ritme en frequentie en 
naar de subthema’s (parameters) klemtoon, intonatie, tempo, periode en herha-
ling.  
 
 
2.2 Beschrijvingen van ritmiek 
 
In de organisatiekunde en veranderkunde heb ik aanwijzingen voor de beschrij-
ving van ritmische verandering aangetroffen. Ik heb mij georiënteerd op de ana-
lyse van cyclische verandering en verandering in organisaties in de verwachting 
dat ik hierbij kennis zou opdoen van ritmische veranderingen in organisaties 
zelf. Toen bleek dat beide vakgebieden wel aandacht besteden aan elementen 
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van de vraagstelling maar niet de kern raakten van mijn vraagstelling heb ik mij 
gericht op minder orthodoxe gebieden als het ritme van het hart, ritme in de 
sport en ritme in de muziek met behulp van de aanwijzingen uit de organisatie-
kunde en veranderkunde, maar vooral uit de laatstgenoemde gebieden is infor-
matie verkregen ten behoeve van de ontwikkeling van een algemeen zoekmodel 
ten behoeve van een nadere exploratie van ritmiek van organisatieverandering.  
Bij de beschrijvingen van ritmiek uit bovengenoemde gebieden houd ik navol-
gende volgorde aan. 
 
1. periodisering: algemeen en cyclische perioden; 
2. ritme in de organisatie; 
3. ritme van het hart; 
4. ritme in de sport; 
5. ritme in de muziek. 
 
Er wordt ingegaan op het indelen van ontwikkelingen in termen van perioden 
(paragraaf 2.2.1). Vervolgens wordt ingegaan op beschrijvingen die het ritme in 
de organisatie betreffen (paragraaf 2.2.2). Door bestudering van een vijftal groe-
pen van theorieën, waarin direct of indirect het vraagstuk van ritmiek aan de or-
de wordt gesteld, is nagegaan welk raakvlak deze hebben met het onderwerp van 
deze studie. Bezien is in hoeverre deze theorieën invulling geven aan de ritmiek-
facetten in een organisatieverandering. Deze theorieën gaan in op time manage-
ment, oorzaken en/of effecten van life cycles, de lerende organisatie, ritme bij 
regelmatige productvernieuwing en bewegingsverschijnselen en gedrag.  
Vervolgens is bij heel verschillende richtingen gekeken naar ritmiek, te weten 
het hartritme van de mens (paragraaf 2.2.3), ritme in de sport (paragraaf 2.2.4) 
en ritme in de muziek (paragraaf 2.2.5).  
Vanuit beschrijvingen van periodisering, de theorieën met betrekking tot organi-
satiekunde of veranderkunde, de beschrijvingen van ritme van het hart, ritme in 
de sport en ritme in de muziek is tijdens en met het uitvoeren van het hande-
lingsonderzoek (beschreven in de hoofdstukken 6 en 7) invulling gegeven aan 
een beschrijving van ritmiek van organisatieverandering.  
 
2.2.1 Periodisering: algemeen en cyclische perioden 
 
Het indelen van ontwikkelingen in termen van perioden is een oud gebruik, dat 
nog steeds gangbaar is bij historici, antropologen, sociologen en economen. In 
de economische literatuur wordt veelal een viertal conjunctuurgolven onder-
scheiden2: (a) de Kitchin of voorraadinvesteringscyclus, met een lengte van 4-5 
jaar; (b) de Juglar of investeringscyclus, met een lengte van 7-11 jaar; (c) de 
Kuznets-cyclus of bouwcyclus, van 15-25 jaar; (d) de lange golf of Kondratieff-
cyclus3, met een lengte van 45-60 jaar. Al deze cycli zijn genoemd naar de ‘ont-
dekkers’ ervan. Conjunctuurgolven kunnen variërende lengte hebben, maar als 
over ‘de conjunctuurgolf’ wordt gesproken is volgens van Duijn meestal de 
kortste van de vier cycli bedoeld. 
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Bij periodisering gaat het om het indelen van de tijd in een chronologische op-
eenvolging van perioden, met een dominante cultuur en/of structuur en die het 
handelen in zo'n periode in belangrijke mate bepalen. Soms ligt aan een derge-
lijke periodisering een wet ten grondslag, soms worden de tijdsfasen gezien als 
onderdeel van een steeds doorgaande cyclus en soms is de periodisering slechts 
een heuristisch hulpmiddel, zonder dat de onderliggende krachten worden vast-
gelegd. 
 
Bekende periodiseringen zijn die van de dag en nacht, de seizoenen en de le-
vensloop in geboorte, groei, verouderen en sterven. Ook worden indelingen met 
betrekking tot langere perioden gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld het stenen, 
bronzen en ijzeren tijdperk onderscheiden. In het Bijbelse verhaal legt Daniël de 
droom van de Babylonische koning uit in termen van vier koninkrijken - later 
geïnterpreteerd als het Babylonische, het Perzische, het Macedonische en het 
Romeinse rijk. Deze uitleg heeft lange tijd invloed gehad op het westerse den-
ken. In de Romeinse tijd ontwikkelde Polybius het idee van een cyclische ont-
wikkeling. Na de Middeleeuwen werd de geschiedenis ingedeeld in de oudheid, 
de middeleeuwen en de moderne tijd, hoewel men het niet eens kon worden over 
de exacte tijdstippen die bij elk van de perioden horen. In de sociologie was er 
later Comte die de tijd indeelde in een theologische, metafysisch en weten-
schappelijke periode. In de filosofie onderscheidde Hegel de Oriëntaalse, Griek-
se, Romeinse en Duitse tijd.4 
Toch is niet iedereen even gelukkig met termen als periodisering, tijdgeest, his-
torische cycli, omdat een adequate theorie ontbreekt die als verklaring kan die-
nen. Weliswaar is vaak geprobeerd naar een fundamentele kracht te verwijzen, 
zoals de kosmos, een goddelijk plan, biologische, sociale of economische ont-
wikkelingen. 
 
Informatie, gebeurtenissen, verschijnselen indelen in perioden, in cycli, in fasen 
geeft een bepaalde clustering van deze informatie, gebeurtenissen en verschijn-
selen. De clustering kan basis zijn voor (meer) herkenbaarheid van de informa-
tie, gebeurtenissen, verschijnselen, maar kan ook een grondslag zijn voor verde-
re ontwikkeling van de beschrijvingen.  
 
Een meer bijzondere vorm van periodisering is die in cyclische perioden zoals 
Namenwirth in zijn onderzoek naar classificaties in ‘American presidential 
campaigns’ heeft gedaan. Hij stelt dat cultuur niet zozeer wordt ontworpen door 
een ontwerper, maar voortkomt uit en interacteert met de samenleving. Cultuur 
is evenals de slinger van de pendulum, constant in beweging. Namenwirth 
noemt dit dynamiek van cultuur. Dominante beelden en waarden veranderen en 
gedurende de periode dat zij dominant zijn wordt het beleid onder meer daar-
door bepaald. 
Namenwirth doet uitspraken over de overheid en haar beleid, en tracht dit te 
funderen in een toetsbare theorie en komt hiermee op basis van empirisch on-
derzoek tot opvallende veronderstellingen. Zijn theorie staat bekend als die van 
de relatieve aandachtstheorie. 
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In zijn onderzoek5 komt ritmiek naar voren in de vorm van ‘thematic cycles’ in 
een analyse van ‘party platforms in American presidential campaigns from 1844 
to 1964’. Hij maakt onderscheidt in ‘long en short thematic cycles’ die worden 
weergegeven als rand van een wiel met daarin aangegeven verschillende inhou-
delijke categorieën. Namenwirth leidt veranderthema’s of prioriteiten af uit ver-
anderingen in de thematische inhoud. Hij was van mening dat de aandacht ge-
schonken aan speciale thema’s of beslissingen ontstaan en verdwijnen in een cy-
clische vorm.  
 
Namenwirth stelt dat de beschikbare middelen schaars zijn. Daarom moet de 
overheid haar aandacht beperken tot een deel van de problemen. Dit doet zij 
volgens Namenwirth gefaseerd. In de ene periode richt zij haar aandacht op een 
bepaald aspect en verwaarloost zij andere aspecten, waarna in de daarop  
volgende periode juist veel aandacht wordt geschonken aan het aspect wat in de 
voorafgaande periode het meest is verwaarloosd. 
 
Namenwirth gaat in op de long-term (cycle lengths 72-152 years) en de short-
term (cycle lengths to 48 -52 years) dynamics.  
“Two wheels of time summarize the internal structure of both types of cycles. 
Sequentially, the varying concerns of the long wheel of time are explained in 
terms of four fundamental functional problems of any society as articulated by 
its culture. Accordingly and in collective thought, the solution of one problem 
always takes precedence over the solution of the next one, until all four prob-
lems - adaptive, instrumental, integrative, and expressive, have been articulated 
to the fullest and the progression starts anew. 
The sequential articulations of the short wheel of time - Parochial, Progressive, 
Cosmopolitan, and Conservative - are most likely produced by dynamics that 
differ from the long term functional mechanisms, and the K-cycle periodic con-
traction and expansion of the national and international economy seems, for the 
moment, the most plausible explanation. 
Long-term and short-term dynamics are not equally important in the determina-
tion of culture change. On the average, longer-term cycles describe about three 
times as much of the variance in these changes as do shorter-term cycles.” 6 
 
Christian Noss7 citeert dat life-cycle modellen een ontwikkeling en verandering 
van organisaties schilderen in sterke analogie aan de biologische processen van 
groei en volwassenheid (van de Ven & Poole, 1995).  
Het fundamentele argument is dat de geopenbaarde verandering van een organi-
satie een innerlijke logica of eigen agenda heeft welke het succes van gebeurte-
nissen en ontwikkelingsfasen reguleert. In deze lijn van denken vormt geboorte, 
groei, volwassenheid, krimp, dood of vernieuwing de basisontwikkeling van een 
instituut waarbij iedere fase wordt gezien als een noodzakelijke voorloper voor 
de volgende fase of stadium.  
“Time’s cycle interprets the flow of time as a repetition of similar activities, 
events, or trajectories. The primacy lies in the past, which is – because of the in-
herent assumption of similarity of events over time – understood as the basic 
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‘container’ of present and future states of the world. The notion of time as a cy-
cle underlies – in a more implicit but, nevertheless, strongly influential way – 
the punctuated equilibrium approaches (Gersick 1991) and, as the name already 
indicates, the life-cycle concepts on organizational change (Quinn & Cameron 
1983).” 
 
Het onderzoek van Namenwirth heeft een macrosociologisch karakter, maar 
raakt de onderzoeksvraag naar ritmiek van een organisatieverandering door tijd 
te differentiëren naar participatie van de actoren, benoemen van diverse classifi-
caties (met categories, substantive values, value transactions). Elementen in het 
onderzoek van Namenwirth als ‘cyclical, discontinuous dynamics of social and 
cultural systems’ en innerlijke logica of eigen agenda van een organisatieveran-
dering (Noss) dragen bij aan het differentiëren van de onderzoeksvraag naar rit-
miek van een organisatieverandering. Cycliciteit, discontinue beweging en in-
nerlijke logica (eigen agenda, time cycles) zijn elementen in het ontworpen 
zoekmodel van ritmiek van organisatieverandering. 
 
2.2.2 Ritme in de organisatie 
 
De industriële revolutie heeft veel veranderd in onze manier van werken. Met de 
komst van de stoommachine is arbeid (en daarmee ook arbeidstijd) namelijk an-
ders ingedeeld. Voordien was de inhoud van de arbeid seizoensbepaald en de in-
zet was voornamelijk afhankelijk van de taak en de tijd van de dag. Zaaien en 
verbouwen en oogsten, opstaan en eten en slapen waren de dingen die bepaalden 
wat de intensiteit van het werk moest zijn. Sinds de stoommachine moest ineens 
de menselijke arbeid worden afgestemd op de stoommachine. Het werk werd 
voor het eerst opgedeeld in arbeidseenheden per tijdseenheid. Een bepaald aan-
tal kilo's per minuut moest worden aangevoerd aan de machine en een bepaald 
aantal stuks van het vervaardigde product moest worden afgevoerd. 
Dat vroeg ineens om een volledig andere, veel meer beheersmatige benadering 
van arbeid. Machines moesten om een bepaalde tijd worden aangezet en binnen 
een bepaalde tijd worden gerepareerd. De tijd werd niet langer bepaald door 
zonsopgang en zonsondergang maar de klok werd steeds belangrijker. 
Uiteindelijk zijn wij hier inmiddels behoorlijk aan gewend en hebben wij ons 
deze manier van denken eigen gemaakt. Ook nu de inhoud van ons werk vaak 
volledig anders is geworden blijven wij 'werktijd' vaak op een beheersmatige 
manier benaderen. Zelfs nu het er in dit informatie tijdperk veel meer om gaat 
dat wij met onze creativiteit verschillende vormen van informatie met elkaar 
combineren, zinnig verbinden en/of communiceren, toch houden wij nog maar 
weinig rekening met onze natuurlijke lichamelijke ritmen. Mogelijk jammer 
omdat wij productiever zouden kunnen zijn.  
Hetzelfde is aan de orde bij ritmiek van een organisatieverandering. Het is mo-
gelijk dat een organisatieverandering een beter resultaat kan geven wanneer er 
met het ritme van de verandering rekening wordt gehouden.  
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In deze paragraaf wordt meer groepsgewijs ingegaan op een aantal theorieën die 
met ritmiek te maken hebben. Navolgende perspectieven worden voor deze be-
spreking onderscheiden: 
 
1. time management; 
2. oorzaken en/of effecten van life cycles, groei- en krimpprocessen en fase-

ring van veranderingen in een organisatie; 
3. de lerende organisatie;  
4. ritme in organisaties, waarbij een regelmatige vernieuwing van producten 

aan de orde is; temporiseren van strategische veranderingen; revolutionair 
en non-revolutionair transformeren;  

5. bewegingsverschijnselen zijn meer dan feiten en gaan ook over betreffende 
gedrag of materiaal. 

 
1. Time management 
 
Een betere benutting van tijd is de basis voor time management. In literatuur 
over time management wordt organisatieritmiek soms genoemd, maar niet ver-
der uitgewerkt. Time management bestaat uit een aantal technieken die proberen 
de spanning tussen de wenselijke tijdsbesteding en de realisatie ervan draaglijk 
te maken. Traditionele time management gaat uit van het netjes opdelen van de 
tijd in taken waarover men tijd en aandacht wilt verdelen. Dat veronderstelt on-
der meer dat het enigszins voorspelbaar is hoe lang iets gaat duren. Eens in de 
zoveel tijd worden de taken die in een bepaalde tijd verdeeld moeten worden 
vastgesteld.  
 
Modernere inzichten in time management, zoals onder meer verwoord in Covey 
‘First things first!’, zoeken het antwoord hierop in ‘principes’. Covey vindt dat 
er externe, fysieke principes zijn over hoe de wereld in elkaar zit, en daar moet 
je niet tegen proberen te vechten. Hij schaart principes een beetje onder de na-
tuurwetten. Het zijn wetten waarvan je zelf, dan wel de maatschappij de waar-
heid onweerlegbaar aanneemt. Een principe is bijvoorbeeld dat er een maximum 
snelheid is waarmee iets kan gebeuren. Als je planning daar geen rekening mee 
houdt, zul je die niet kunnen halen. 
Covey heeft het daarbij onder meer over de ‘law of the farm’. Als je in het na-
jaar wilt oogsten, moet je in het voorjaar zaaien, en tussentijds regelmatig wie-
den en water geven. Tussen zaaien en oogsten zit essentieel en niet samendruk-
baar tijd. Dat is één van de principes waarop de beheerders hun tijd moeten in-
delen.8 
Time management staat opnieuw in de belangstelling met discussies over druk, 
druk, druk, de 24-uurseconomie en problemen van burn-out en ziekteverzuim 
(Sabelis).9 
Een toegenomen werkdruk betreft zowel het werken in een hoog tempo als het 
werken met strakke deadlines.  
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Bij arbeidstijdmanagement is de circadiane ritmiek van belang. Mensen zijn in 
het ene gedeelte van het etmaal (de dag) veel actiever dan in het andere gedeelte 
(de nacht). Deze schommeling komt tot uiting in tal van lichamelijke functies, 
zoals lichaamstemperatuur, spijsvertering, bloeddruk, concentratie van adrenali-
ne in het bloed.  
Het feit dat de activiteiten overdag het meest intens zijn (zodat de mens in staat 
wordt gesteld inspanning te verrichten) en ’s nachts het laagst (om optimaal te 
slapen), wijst erop dat de mens een ‘dagdier’ is. Steeds wisselt een periode van 
activiteit zich af met een periode van inactiviteit. Deze afwisseling wordt ook 
wel de circadiane ritmiek genoemd (= ongeveer 24-uursritmiek). 
 
De circadiane ritmiek wordt mede in stand gehouden door prikkels uit de bui-
tenwereld. Het gaat dan om prikkels die iets zeggen over het tijdstip van de dag, 
zoals het licht of donker worden, slaan van de torenklok, het acht-uur-journaal, 
maar ook het contact van mensen onderling. Al deze zaken zorgen ervoor dat 
men zich steeds bewust blijft waar men zich bevindt in de 24-uurs-cyclus. Het 
lichaam past zich - naar vermogen - hierbij aan.  
 
Wat gebeurt er als iemand deze tijdprikkels niet ontvangt. Heeft zo iemand dan 
ook een circadiane ritmiek of vlakt deze dan naar verloop van tijd af?  
Dit is onderzocht door middel van experimenten waarin men iemand voor onge-
veer twee maanden in een onderaardse grot liet leven. In de grot kwam geen 
daglicht, er hing geen klok, er drong geen geluid door van verkeer of school-
gaande kinderen, kortom: alle informatie die relevant kon zijn voor het besef 
van tijd was afwezig. De proefpersoon mocht gaan eten of slapen wanneer hij 
daar behoefte aan had.  
Bij zo’n experiment bleek steeds weer dat de proefpersoon tot het eind een dui-
delijke periode had waarin hij actief en wakker was en een periode waarin hij 
sliep. Met andere woorden: ook zonder informatie over tijd blijft de circadiane 
ritmiek – de biologische klok – in stand. De biologische klok is dus iets wat in 
het lichaam zelf zit, het is een interne klok.  
Er was bij de experimenten echter één ding aan de hand: het bleek dat de cyclus 
van de proefpersoon geen 24 uur meer duurde, maar circa 25 uur. De proefper-
soon werd daardoor iedere dag iets later actief en ging iets later slapen.  
Hieruit werd geconcludeerd dat de biologische klok in het lichaam de natuurlij-
ke geneigdheid heeft om te vertragen!10 
 
Begin zestiger jaren werden experimenten gestart om te onderzoeken hoe het 
met mensen ging die bezig waren om meer te weten te komen van de ruimte van 
dichtbij en de maan.  
De ruimtevaart fascineerde zowel de wetenschap als de politiek, en veel midde-
len waren beschikbaar om biomedische onderzoeken uit te voeren. Een belang-
rijke vraag was, of de astronauten zich aan de omgeving zo ver van de aarde 
verwijderd zouden kunnen aanpassen. De interesse van ruimtevaartautoriteiten 
voor dergelijke problemen gaf ook het ritmeonderzoek een impuls. Michel Sif-
fre, een bezielde jonge franse grotonderzoeker, verlegde in die jaren steeds meer 
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zijn hoofdinteresse van geologie naar de biologie. Hij zelf, maar ook zijn mede-
werkers brachten weken en maanden door in volledige afzondering, om de in-
vloed van langdurige isolatie op het menselijke organisme te onderzoeken.  
De proefpersonen brachten hun tijd gewoonlijk door met lezen, schrijven en 
muziek luisteren, of - als het studenten zijn - met ongestoorde examenvoorberei-
dingen. Steeds weer kwam het voor, dat aan het einde van de proefperiode de 
proefpersonen verrast waren dat de tijd alweer voorbij was. Gelijksoortig was 
het in een grotexperiment, welke vijf maanden geduurd had, waarbij Siffre en 
zijn medewerkers er van overtuigd waren dat ze pas drie maanden in afzonde-
ring doorgebracht hadden.  
De verandering van het slaap-waakritme is een mogelijke oorzaak voor deze 
verkeerde beoordeling. 
 
De ‘innerlijke biologische klok’ stuurt het slaap-waakritme. In het schema slaap-
waakritme van een proefpersoon is een isolatie-experiment in een bunker weer-
gegeven. Gedurende de eerste drie dagen (met kennis van de tijd) slaapt de 
proefpersoon van 23.00 uur tot 7.00 uur.  
Gedurende de volgende twaalf dagen (zonder kennis van de tijd) verschuift de 
tijd van het naar bed gaan iedere dag met een uur. De ‘innerlijke klok’ van de 
mens loopt met een periode van ongeveer 25 uur.  
 

Figuur 1 
 
Figuur 1: slaap-waakritme van een proefpersoon, die in de eerste drie dagen van 
het experiment nog over ‘tijdsinformatie’ beschikt, en volgens gebruik tussen 
23.00 uur en 7.00 uur slaapt.  
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Vanaf de vierde dag ontbreekt elke aanwijzing naar de tijd van de dag. Op de 
eerste dag zonder tijd gaat de proefpersoon veertig minuten later dan gewoonlijk 
naar bed en staat ’s morgens pas om 8.00 uur op, zonder zich van de verandering 
in de slaaptijd bewust te zijn. Op alle volgende dagen is het slapen en het ont-
waken telkens een uur later als de dag ervoor.  
De ‘subjectieve’ dag van de proefpersoon is niet zoals gewoonlijk 24 uur, maar 
25 uur. Op de dertiende dag zonder tijdsinformatie (experimentdag 16) gaat de 
proefpersoon in plaats van om 23.00 uur om 10.40 uur ’s morgens naar bed en 
staat ’s avonds om 19.00 uur op. De fasen van slaap-waak-ritme zijn dan precies 
met 12 uren verschoven. Als dit experiment vervolgt zou worden, dan moet na 
25 dagen worden vastgesteld, dat er pas 24 ‘subjectieve’ dagen verstreken zijn. 
De proefpersoon, die in de ‘tijdsvrije’ omgeving leeft is naar eigen beleving 24 
in plaats van 25 dagen ouder geworden, en heeft derhalve 1 dag gewonnen! 
 
Normaal gesproken komen de ‘toppen en dalen’ van de circadiane ritmiek over-
een met de toppen en dalen van het alledaagse leven. Mensen die in dagdienst 
werken staan ’s ochtends nadat het licht geworden is op, ontbijten, gaan bijvoor-
beeld om 08.00 uur in een druk verkeer naar hun werk, hebben om 12.00 uur 
lunchpauze en gaan om 17.30 uur naar huis, etcetera. 
In situaties waarin men in ploegendienst of wisselende dienst werkt, is men ge-
noodzaakt de gangbare momenten van pauzeren, slapen, wakker worden en der-
gelijke te verschuiven naar andere tijdstippen. Het gevolg is dat “de biologische 
klok” van slag raakt. Enerzijds ontvangt men signalen over de tijd in het “nor-
male” maatschappelijke verkeer; anderzijds wordt de biologische klok beïnvloed 
door het verschoven slaap-waakritme. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen die 
werkzaam zijn in onregelmatige dienst slaap- en vermoeidheidsproblemen heb-
ben. 
Deze klachten zijn te vergelijken met die van een ‘jetlag’. Dit verschijnsel doet 
zich voor wanneer over tijdzones gevlogen wordt. In een dergelijke situatie ont-
staat eveneens een “desynchronisatie” tussen de interne klok en de tijd van de 
omgeving. Het maakt overigen wel uit of men “oostwaarts” of “westwaarts” 
vliegt. Men heeft minder last van een jetlag indien men in westelijke richting, 
dus naar een latere tijdzone, vliegt. Dit gegeven komt overeen met de vaststel-
ling in het “grotexperiment”, dat de biologische klok de neiging heeft zich te 
vertragen. 
 
De geestelijke en fysieke alertheid stijgt normaal tijdens de ochtenduren en kent 
een inzinking in de vroege namiddag, om opnieuw te stijgen tussen 16.00 uur en 
18.00 uur. Eén en ander heeft te maken met de afscheiding van bepaalde hormo-
nen gedurende de dag.  
Met betrekking tot individueel bioritme kan navolgende opgemerkt worden. Er 
bestaan ook individuele verschillen in circadiaanse ritmes. Het zogenoemde 
'ochtendtype' en 'avondtype' is niet zomaar een verzinsel. Zo werd bijvoorbeeld 
vastgesteld dat ochtendtypes, 'hanen' ongeveer één uur vroeger hun hoogste li-
chaamstemperatuur bereiken dan 'uilen' of avondtypes. 'Hanen' zijn ook vroeger 
alert dan 'uilen'. Bovendien kan bij beide types een toename van de stress wor-
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den gemeten indien ze op het voor hen verkeerde tijdstip moeten presteren. Van 
bepaalde producten (zoals slaapmiddelen en koffie) is geweten dat ze het effect 
van die circadiaanse ritmes kunnen verstoren.  
 
Bij arbeidstijdmanagement gaat het om het ontwikkelen van een beleid voor de 
afstemming van het arbeidsaanbod op het werkaanbod, alsmede het op passende 
wijze uitvoering daaraan geven. Het circadiaanse ritme speelt hierbij (mede ge-
let op wet- en regelgeving) een belangrijke rol. 
In navolging van arbeidstijdmanagement is in het onderzoek ritmiek van organi-
satieverandering er eveneens rekening mee gehouden dat de schommelingen in 
activiteiten en bewegingen binnen een organisatie op het ene moment groter zijn 
dan op het andere moment. In de (sub)thema’s van ritmiek van organisatiever-
andering kunnen deze schommelingen zelfs gedifferentieerd worden naar 
schommelingen in tempo, in intonatie, in klemtoon en in frequentie en duur. Bij 
het arbeidstijdmanagement ligt het accent met name op tempo (bijvoorbeeld hoe 
vaak mag een nachtdienst gedurende een bepaalde periode worden verricht) en 
op frequentie (aantallen weekenden in een periode welke gewerkt mag worden) 
en duur (maximaal aantal te werken uren per dag of per periode).  
 
2. Oorzaken en/of effecten van life cycles, groei- en krimpprocessen en fase-
ring van veranderingen in een organisatie 
 
De meer beheersmatige zienswijze wordt ook genoemd door de Geus11 bij de 
beantwoording van zijn vraag waarom zoveel organisaties voortijdig sterven. 
Over de oorzaken bestaan veel speculaties en op dit gebied is zeker meer onder-
zoek nodig. Maar er is een steeds groter bewijs dat: “Companies die because 
their managers focus on the economic activity of producing goods and services, 
and they forget that their organizations true nature is that of a community of 
humans. The legal establishment, business educators, and the financial commu-
nity all join them in this mistake.” 
Er is een immens grote afstand ontstaan tussen het werken, rekening houdend 
met de seizoenen van het jaar en het werken waarbij het accent ligt op een be-
heersmatige benadering van werken (gericht op kloktijd en gericht op de eco-
nomische activiteiten van de productie van goederen en diensten). 
 
Ritme in de organisatie is eveneens te ontdekken in de theorieën over de lerende 
organisatie (groei, potentieel, leervermogen). Ritmiek van organisatieverande-
ring wordt hierbij echter slechts zijdelings genoemd. Theorieën met betrekking 
tot de lerende organisatie worden in de volgende subparagraaf (3. De lerende 
organisatie) aan de orde gesteld.  
Organisatiekundigen als Lievegoed en Greiner hebben zich bezig gehouden met 
de sprongen die een (jonge) organisatie achtereenvolgens maakt om zich aan te 
passen aan de groei van de organisatie.  
Organisaties zijn niet alleen zelf voortdurend in beweging, ze zijn ook voortdu-
rend het voorwerp van bewegingspogingen door allerlei partijen binnen en bui-
ten de organisatie.  
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De organisatie beweegt, verandert. Soms zijn het grote bewegingen, bijvoor-
beeld het massaontslag, de fusie of reorganisatie, die duidelijk als veranderingen 
herkend en gevoeld worden, soms zijn dit minimale bewegingen.  
Wel kan worden vastgesteld dat de keuze voor de veranderingsoptiek een kwes-
tie van accent is. Verandering staat op de voorgrond. Die achtergrond is noodza-
kelijk, en niet alleen om verandering te kunnen vaststellen. De organisatie moet 
juist leren overleven in dit spanningsveld; het is juist de uitdaging van het orga-
niseren verandering en stabiliteit in steeds wisselende evenwichten te beheer-
sen.12 
 
Zoals genoemd hebben Lievegoed en Greiner zich bezig gehouden met de 
sprongen die een (jonge) organisatie maakt om zich aan te passen aan de groei 
van de organisatie. 
Greiner13 heeft hiervoor een model ontwikkeld, waarin staat aangegeven dat de 
groei successievelijk wordt bedreigd door een aantal managementcrises. De cri-
ses zijn ontwikkelingsmomenten die verdere groei kunnen stimuleren of kunnen 
leiden tot minder groei, krimp, of, als niet constructief met de crises wordt om-
gegaan, zelfs tot verval. Er zijn natuurlijk ook altijd ondernemingen die ervoor 
kiezen niet te groeien en dus niet met de Greiner-crises worden geconfronteerd.  
Greiner benoemt vijf dimensies die bepalend zijn voor de wijze waarop organi-
saties zich ontwikkelen: de leeftijd en omvang van een organisatie, de fasen van 
evolutie en revolutie en de groeisnelheid van het bedrijf.  
 
Organisaties in sneller groeiende bedrijven doorlopen de vijf fasen sneller, dan 
die in langzamer groeiende bedrijven die twee of drie fasen overbruggen gedu-
rende een tijdsbestek van vele jaren.  
In ieder van de vijf groeifasen bestaat er een dominante leiderschapsstijl om 
groei te bereiken en bestaat er een dominant managementprobleem welke opge-
lost moet worden voordat verdere groei mogelijk is. Van belang is dat manage-
ment van een organisatie mee moet gaan met de beweging van stroom dan er te-
genin gaan.  
Zij moeten voorzichtig zijn omdat het verleidelijk is vanwege ongeduldigheid 
om fasen over te slaan. Iedere fase heeft zijn eigen krachten en leermomenten 
die nodig zijn voor succes in daarop volgende fasen. Volgens Greiner heeft het 
management, in zijn haast om te groeien, geen oog voor een aantal kritische 
ontwikkelingsvragen, zoals ‘Waar stond onze organisatie en waar staat ze nu? en 
‘Wat betekenen de antwoorden op deze vragen voor de ontwikkeling waarin de 
organisatie zich nu bevindt?’ 
De kritische dimensie van tijd heeft te lang ontbroken in de managementtheorie 
en -praktijk. De intrigerende paradox is dat door meer te leren over het verleden, 
we beter werk leveren in de toekomst.  
 
Lievegoed14 geeft ons meer inzicht in het verschijnsel ontwikkeling. Na een fase 
van kwantitatieve groei breekt er een differentiatiefase aan, waarin functies die 
eerst door het hele systeem werden vervuld, worden overgenomen door subsys-
temen. Daarna breekt er een fase aan van hiërarchisatie: de besturing van de 
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subsystemen verplaatst zich van het gehele systeem naar subsystemen. In deze 
laatste fase ontstaat een hogere graad van complexiteit. 
Lievegoed spreekt pas over ontwikkeling in de derde fase van het bestaan van 
een organisatie, wanneer een organisatie zich bezint en een nieuw beeld van 
zichzelf ontwikkelt.  
De tempoversnelling in de ontwikkeling van wetenschap en techniek heeft men-
sen en organisaties gedwongen om het tempo waarin zij moeten veranderen, 
eveneens op te voeren. Wanneer tempoversnelling van verandering een zekere 
grens onderscheidt, treden bij mensen angstgevoelens op. Men ervaart, dat dat-
gene wat men kent en kan sneller verandert of onbruikbaar wordt dan men in 
staat is mee te veranderen of te ontwikkelen. De onzekerheidsmarge van het in-
dividu wordt te groot en er ontstaat verzet tegen verandering. Lievegoed stelt de 
vraag of veranderingsprocessen te temporiseren zijn.  
Het probleemgebied van de ‘planned change’, in de Angelsaksische literatuur 
ook wel aangeduid met termen als ‘Social change’, ‘Organizational change’ of 
‘Organization Development’ tracht te onderzoeken en te beschrijven hoe veran-
deringsprocessen evolutionair en beheerst kunnen verlopen. Door Lievegoed 
wordt geconstateerd dat er op het gebied van de veranderingsverschijnselen veel 
studie en onderzoek is gedaan, maar dat dit niet geldt voor het verschijnsel van 
de sociale dynamiek. 
 
In ‘Kaizen’, attitude en managementfilosofie, ligt het accent op de continue 
stapsgewijze verbetering en is gebaseerd op de overtuiging dat het succes van de 
organisatie afhangt van het voortdurend verbeteren van de kwaliteit en de pro-
ductie in de meest uitgebreide zin. Bij dit verbeteren zonder ophouden wordt ie-
dereen betrokken, zowel leidinggevenden als uitvoerenden. Het verbeteren be-
treft bij Kaizen kleine verbeteringen die in een bestaande situatie worden aange-
bracht en die het resultaat zijn van een voortdurende inspanning. Het tempo van 
verbeteren betreft ‘kleine stappen’, die de verandering tot een geleidelijke en 
constante maken. Bij het betrekken van de medewerkers bij de verandering moet 
bij Kaizen gedacht worden aan het ideeënbussysteem. 
De Deming-cirkel, met een voortdurende interactie tussen onderzoek, ontwikke-
ling, productie en verkoop, waardoor een onderneming een betere kwaliteit ver-
krijgt, zorgt voor tevreden klanten, en wordt hierbij als gereedschap voor kwali-
teitszorg ingezet.  
Kaizen betreft met name het procesgerichte denken, aangezien processen moe-
ten worden verbeterd voordat er verbeterde resultaten kunnen worden verkre-
gen.15  
 
Weick en Quinn bespreken ‘episodic change’ en ‘continuous change’. De term 
‘episodic change’ wordt gebruikt om organisatieveranderingen te duiden die 
niet-frequent, discontinue en beoogd zijn. De term ‘continuous change’ wordt 
gebruikt voor organisatieveranderingen die doorlopen, zich ontwikkelen en cu-
muleren. Hierbij wordt met name ingehaakt op Lewin’s (1959) fasen van veran-
dering: ‘unfreeze, change, refreeze’. Door Weick en Quinn word aangegeven: 
‘Most organizations have pockets of people somewhere who are already adjust-
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ing to the new environment. The challenge is to gain acceptance of continuous 
change throughout the organization so that these isolated innovations will travel 
and be seen as relevant tot a wider range of purposes at hand.’16 Deze visie sluit 
aan op de theorieën die aan leren in organisaties ten grondslag liggen. 
Met betrekking tot bureaucratische organisaties wordt door Weick en Quinn 
aangegeven: ‘Classic machine bureaucracies, with their reporting structures too 
rigid to adapt faster-paced change, have to be unfrozen to be improved. Yet with 
differentiation of bureaucratic tasks comes more internal variation, more diverse 
views of distinctive competence, and more diverse initiatives. Thus, while some 
things may appear not to change, other things do.’ 
 
Van de Ven & Poole17 onderscheiden in 1995 vier basis procestheorieën van 
verandering, elk gekarakteriseerd door een verschillende volgorde van gevallen 
en voortbrengende mechanismen: 
 
1. Life cycle theories have an event sequence of start-up, grow, harvest, termi-

nate, and start-up. They have a generative mechanism of an immanent pro-
gram or regulation. 

2. Teleological theories have an event sequence of envision/set goals, imple-
ment goals, dissatisfaction, search/interact, and envision/set goals. 

3. Dialectical theory has an event sequence of thesis/antithesis, conflict, syn-
thesis, and thesis/antithesis. It has a generative mechanism of pluralism, 
confrontation, and conflict. 

4. Evolutionary theory has an event sequence of variation, selection, retention, 
and variation. It has a generative mechanism of competitive selection and 
resource scarcity.  

 
Door hen word aangegeven dat het onderscheidt in deze vier procestheorieën 
van verandering gebaseerd zijn op twee dimensies, te weten de ‘eenheid’ waar 
de verandering aan de orde is en de ‘stand van de verandering’. Bij de eenheid 
van de verandering gaat het om de situatie van een enkele organisatie (life cycle, 
teleological) of gaat het om interacties tussen twee of meer eenheden (evolution, 
dialectic). Bij de stand van verandering gaat het om een opeenvolging van ver-
anderingen die min of meer voorgeschreven zijn door bepaalde ordening of gaat 
het om een opeenvolging die is geconstrueerd en vervolgens een proces uitrolt 
welke nieuwe veranderingen teweeg brengen (dialectic, teleology).  
 
Een ander onderscheidt in review van meer concreet de life-cycle theorieën 
wordt gegeven door Whetten18:  
“It is apparent that in addition to debating conceptual issues, the discussion of 
growth and decline processes has focused on two major themes. A number of 
authors have examined the causes and consequences of organizational growth 
and decline as one way of assessing the extent to which different life cycles 
stages are qualitatively different. Others have chosen to focus on the effective 
management of the growth and decline processes – arguing that management 
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initiatives influence and amplitude of the growth and decline cycles, as well as 
blunt or exacerbate their natural consequences.”  
 
Een aantal theorieën (zoals de Geus, Lievegoed, Greiner, Imai, van de Ven & 
Poole, Weick & Quinn, Kolb, Argyris, Senge) beschrijven wat de oorzaken 
en/of effecten zijn van life cycles, groei- en krimpprocessen en fasering van ver-
anderingen in een organisatie. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt 
in de diverse fasen die in een veranderproces aan de orde zijn (zoals groei, 
krimp of verval) of de duur van veranderen (episodic of continuous). Er kan ook 
onderscheidt worden gemaakt naar de bereidheid van veranderen en de veranke-
ring van de veranderingen (unfreeze, change, refreeze). 
 
In het onderzoek van ‘ritmiek van organisatieverandering en de betekenis hier-
van voor de mensen die dit veranderproces doormaken’ gaat het niet om oorza-
ken en/of effecten met betrekking tot organisatieverandering, maar over de me-
chanismen die in een organisatieverandering aan de orde zijn. Gekeken wordt 
naar de onderliggende mechanismen in de zin van opbouw van een verandering 
voor wat betreft ritme (tempo, intonatie, klemtoon, frequentie en duur) en geeft 
hiermee een analyse, een beschrijving van ritmiek van organisatieverandering.  
Gezegd kan worden dat de theorieën van bijvoorbeeld de organisatie life cycles 
refereren aan voorspelbare veranderingen in organisaties van de ene toestand in 
de andere toestand. Het geeft een focus op veranderen met een evolutionair ka-
rakter in die zin dat voor de ontwikkeling van een organisatie wordt aangeno-
men dat deze een bepaalde opeenvolging kent van veranderingen dan dat deze 
zomaar verschijnen of herschapen kan worden. Het onderzoek van ‘ritmiek van 
organisatieverandering’ refereert niet aan wel of geen voorspelbaarheid van ver-
anderingen, een continue of een tijdelijk veranderen, en dergelijke. Het onder-
zoek betreft diagnose van ritmiek van organisatieverandering en de betekenis 
hiervan voor de mensen die het veranderproces doormaken. 
 
3. De lerende organisatie 
 
De theorie over kennisvorming die aan de cyclus van leren in organisaties ten 
grondslag ligt, is gebaseerd op het gedachtegoed van David Kolb, Argyris, en 
anderen, en op nauwlettende observatie van organisaties die op een of andere 
manier kennisvorming hebben ingebed in hun dagelijkse activiteiten. Naar me-
ning van Senge beseft men nu goed dat ‘leren van ervaring’ plaatsvindt in een 
voortdurende cyclus. Mensen ondernemen actie, observeren de resultaten en 
denken erover na (reflectie), trekken conclusies (abstraheren/verbinden), kiezen 
een nieuwe maatregel om uit te voeren en van te leren (beslissen) en gaan dan 
weer terug naar het actiestadium. Er zijn veel individuele ‘leercycli’.19 
In aansluiting op de cyclus van leren in organisaties geeft Orlikowski aan dat het 
soort veranderproces welke door hem wordt voorgestaan goed geïllustreerd 
wordt door Escher’s Metamorphose series, waarbij gedurende het verstrijken 
van de tijd een dynamisch karakter wordt verkregen door een opvolging van fi-
guren in welke vormveranderingen geleidelijk verschijnen.20 In zijn onderzoek 
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analyseert hij een organisatieverandering bij een organisatie en plaatst deze in 
een aantal metamorfosen, waarbij wordt benoemd welke de belangrijkste activi-
teiten zijn voor specialisten, managers en een implementatieteam en hoe de 
werkondersteuning, de hiërarchie en de evaluatie verloopt. Het verloop van de 
tijd geeft door de parameters die in dit onderzoek zijn gebruikt zodanige infor-
matie dat de organisatieverandering in blokken van metamorfosen getypeerd 
kunnen worden, waarbij het dynamische karakter en de geleidelijke vormveran-
deringen van de verandering in beeld wordt gebracht. Het verkrijgen van de in-
formatie in dit onderzoek vond plaats op twee momenten en werd verkregen van 
de diverse soorten van functionarissen in deze organisatie.  
 
In een beschrijving van Orlikowski en Tyre21 werd verslag gedaan van een on-
derzoek naar tijdelijke patronen in het aanpassen aan nieuwe procestechnologie-
en. Hierbij bleek vooral de kracht van een beginmoment (de introductie van een 
nieuwe technologie). Psychologisch onderzoek wees uit dat de motivatie van 
mensen om betrokken te zijn bij een activiteit gedeeltelijk een functie in de tijd 
heeft: bij een langere duur en vertrouwdheid zijn mensen minder betrokken dan 
dat zij bij de start van een activiteit zijn en minder bereid om te investeren in 
complexe probleemoplossing. Derhalve is betrokkenheid bij een activiteit gedu-
rende een lange periode moeilijk. 
Deze beschrijving gaat in op betrokkenheid van mensen bij een activiteit en gaat 
in op de duur van deze betrokkenheid. Beide aspecten maken deel uit van de on-
derzoeksvraag over ritmiek van organisatieverandering, waarbij ritmiek echter 
meerdere (sub)thema’s van ritmiek aan de orde stelt.  
 
Interessant is dat in de leercyclus van Kolb door een continue cyclus bereidheid 
van veranderen en de verankering van de veranderingen aan de orde zijn. Aan-
gezien leren de sleutel is tot het creëren van stabiliteit, helpen bioritmen die ge-
lijklopen met het natuurlijke leerproces medewerkers in organisaties om beter en 
sneller te leren.22 
Daarbij is ook de aandacht die gegeven wordt aan reflectie in deze theorieën een 
cruciale stap in de leercyclus en regelmatige reflectiemomenten verbeteren het 
leervermogen van de organisatie.  
Gerelateerd aan het fenomeen reflectie is het fenomeen van verandermoeheid, 
waarbij de mensen in een organisatie de veelheid of het tempo van veranderen 
als een probleem ervaren. Vooral veranderervaringen uit het verleden, waarbij 
bijvoorbeeld te weinig tijd werd genomen voor implementatie omdat nieuwe 
veranderplannen aan de orde waren of ambitieuze verwachtingen ten aanzien 
van de organisatieverandering(en) een rol speelden, geven de mensen in de or-
ganisatie geen enthousiasme of betrokkenheid bij de organisatieveranderingen 
die aan de orde zijn of worden aangekondigd. 
Het onderzoek ritmiek van organisatieverandering betreft het beschrijven van 
ritme (klemtoon, intonatie, tempo, periode en herhaling); door de diagnose van 
de ritmiekfacetten (ritmiekthema’s en subthema’s) wordt onderzoek gedaan naar 
het ‘veranderritme’ van de organisatie. In beeld kan worden gebracht welke de 
veelheid of juist het ontbreken van veranderingen is geweest, welke veranderin-
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gen gelijktijdig lopen en bijvoorbeeld met welk tempo en intonatie veranderin-
gen aan de orde zijn geweest.  
 
4. Ritme in organisaties, waarbij een regelmatige vernieuwing van producten 
aan de orde is; temporiseren van strategische veranderingen; revolutionair en 
non-revolutionair transformeren  
 
Eisenhardt en Brown hebben naar ritme in organisaties gekeken, waarbij een re-
gelmatige vernieuwing wordt ingevuld door een vast ritme voor innovatie te 
kiezen. Hierbij gaat het echter specifiek om oplossingen voor productontwikke-
ling en het tijdig op de markt brengen van producten.23  
Naar hun mening betekent regelmatige vernieuwing per definitie: regelmaat, 
ritme en initiatief. Deze regelmatige vernieuwing betreft met name oplossingen 
voor productontwikkeling en het tijdig op de markt brengen van producten.  
Door Eisenhardt en Brown wordt aangegeven dat het effect van veranderen in 
een eigen, bewust gekozen tempo bedrijven meer succes geeft in beweeglijke 
markten, onder zeer hevige concurrentie. De voorspelbare timing geeft mensen 
een gevoel van controle over chaotische markten.  
 
De samenhang met ritmiek van organisatieverandering en de betekenis bij de 
ritmiek voor de mensen die dit veranderproces doormaken is te zien in de diffe-
rentiatie die mogelijk is voor organisaties met betrekking tot het tempo van ver-
andering (kan ‘een snelle groei’ betreffen), de klemtoon (met regelmaat ver-
nieuwen en instellen op ritmen zoals seizoenswisselingen of uitgavenpatroon 
van de klant) en met betrekking tot de functie die ritmiek kan hebben namelijk 
dat het de organisatie en de mensen die het veranderproces doormaken helpt ‘om 
vooruit te denken en nieuwe activiteiten op elkaar af te stemmen’ en een zo op-
timaal mogelijke beleving bij de organisatieverandering te hebben.  
In het onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering gaat het om het vast-
leggen van de ritmiek van organisatieverandering en het nagaan van de beteke-
nis van deze ritmiek voor de mensen die dit veranderproces doormaken. 
 
Gersick beschrijft het temporiseren van strategische veranderingen (‘pacing stra-
tegic change’), waarbij door middel van interviews een terugblik werd gegeven 
aan programma’s, plannen of activiteiten die zijn gestart of verandert en hoelang 
deze duurden.24 De interviews werden vervolgens gecomprimeerd in ‘abstracts’ 
die vervolgens weer in ‘codes’ werden omgezet. Deze codes werden gerubri-
ceerd naar belangrijke besluiten, gebeurtenissen en strategieën, evaluatie van 
uitvoering, inclusief beoordeling met betrekking tot kwaliteit, financiële uitvoe-
ring, tijd en deadlines. Naar aanleiding van deze bevindingen werden conclusies 
getrokken met betrekking tot hoe een organisatie daadwerkelijk zijn strategische 
ontwikkeling regelt. 
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Voorbeelden waarbij op de ritmiek(sub)thema’s wordt ingegaan zijn: 
 
‘Item Date Event 
a June 1983 Charles P. joins M-Tech as CEO 
b October 1983 Business plan finished 
c  April 1984 First major financing raised from investors outside 

Venture Partners 
d  September 1984 Initial market entry for first product; sold little in 

1984, as expected’. 
 
Middels onderzoek naar evaluatie en implementatie bespreken Pressman en 
Wildavski25 vertraging in een proces. “Implementation and evaluation are the 
opposite sides of the same coin, implementation providing the experience that 
evaluation interrogates and evaluation providing the intelligence to make sense 
out of what is happening. …  
The anatomy of delay:  
Expectations about new governmental programs violate common, everyday ex-
perience. People who regularly deal with inanimate objects such as computer 
programs would never expect a new one to run the first time. ‘Debugging’ is not 
something done on the rare occasion when things go wrong but is an expected 
part of making a program work. Numerous iterations, extending over long peri-
ods of time, may be required before the new program performs adequately.” 
 
Een andere theorie die eveneens ingaat op het beschrijven van patronen van or-
ganisatiebedrijvigheid is die van Romanelli en Tushman26 met beantwoording 
van de vraag of organisaties in het bijzonder veranderden door een discontinue 
veranderproces of worden versterkt door een ‘equilibrium model’. Geconclu-
deerd werd dat revolutionaire transformatie de meest gebruikelijke manier van 
fundamentele transformatie is.  
 
Het accent bij de theorieën van Gersick, Romanelli en Tushman ligt - in verge-
lijking met de onderzoeksvraag van ritmiek van organisatieverandering - met 
name op de inhoud van activiteiten, veranderingen, etcetera, waarbij in de be-
schrijving van de inhoud niet of nauwelijks op het microniveau van de rit-
miek(sub)thema’s als intonatie, tempo, klemtoon wordt ingegaan. De beschrij-
ving van Pressman en Wildavski brengt het element van vertraging naar voren.  
 
5. Bewegingsverschijnselen is meer dan feiten en gaat ook om betreffende ge-
drag of materiaal 
 
In veranderingsprocessen betreft het bewegingsverschijnselen in een organisatie, 
afdeling, team of anderszins. Onderzoek van bewegingsverschijnselen cultuur 
betreffend is eveneens gedaan in het eerder genoemde onderzoek van Namen-
wirth (paragraaf 2.2.1 periodisering: algemeen en periodisering in cyclische pe-
rioden) waarbij wordt gesproken over dynamiek van cultuur. Naar zijn mening 
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bestaat cultuur uit systemen van ideeën meer dan uit feiten betreffende gedrag of 
materiaal.  
Namenwirth beschrijft cultuur als de slinger van de pendulum, constant in be-
weging. Hij noemt dit de dynamiek van cultuur. Dominante beelden en waarden 
veranderen en gedurende de periode dat zij dominant zijn wordt het beleid onder 
meer daardoor bepaald. Cultuur wordt niet zozeer ontworpen door een ontwer-
per, maar komt voort uit en interacteert met de samenleving27. 
 
Een ritmische uitvoering is niet geheel star maar wordt uitgevoerd met verschil-
lende tempo’s. Op deze wijze is flexibiliteit toegestaan, zoals de intensiteit (het 
tempo) wijzigt in bepaalde routines zoals deze in de organisatie worden uitge-
voerd. Whipp geeft in 2002 aan dat toekomstig onderzoek moet uitwijzen dat 
organiseren ritmisch geregelde processen zijn.28 
 
In het onderzoek is het dan ook van belang niet alleen uit te gaan van de feiten 
met betrekking tot de organisatieverandering maar ook van de betekenis hierbij 
voor de actoren. Hiervoor wordt in deze studie de beschrijving van Weick’s ex-
tracted cues gebruikt (zie paragraaf 2.6 Ritmiek en betekenis). 
 
6. Conclusies naar aanleiding van de beschrijving van ritmiek in organisatie 
 
Kijkend naar het onderzoeksgebied kan opgemerkt worden dat de literatuur op 
het vlak van periodisering (paragraaf 2.2.1) en ritme in de organisatie (paragraaf 
2.2.5) deels het onderzoeksgebied raakt. Deze beschrijvingen zijn zeker interes-
sant maar raken niet de kern van het begrip van ritmiek van organisatieverande-
ring en de betekenis hiervan voor de mensen die het veranderproces doormaken.  
 
Uit de beschrijvingen van periodisering (sub 1 Periodisering: algemeen en cycli-
sche perioden) zijn navolgende voedingsbronnen voor het onderzoek van rit-
miek van organisatieverandering aan te geven: 
 
1. cyclisch en discontinuïteit;  
2. innerlijke logica. 
 
Deze kernbegrippen zijn beiden in het algemeen zoekschema in de subthema’s 
van klemtoon (rust/ontspanning, nadruk/druk) en intonatie (accenten in een be-
weging) opgenomen. 
 
Uit de beschrijvingen van ritme in organisatie (sub 2 Ritme in organisatie) zijn 
navolgende voedingsbronnen voor het onderzoek van ritmiek van organisatie-
verandering aan te geven: 
 
1. wisselende activiteit met prikkels van buitenaf;  
2. wisselende intensiteit van beweging; 
3. tempo(wisselingen); 
4. wisselingen van inhouden. 
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Met betrekking tot de circadiane ritmiek is het meest opvallend de wisselende 
perioden van activiteit die zich afwisselen met perioden van inactiviteit (sub 3). 
De circadiane ritmiek wordt mede in stand gehouden door prikkels van buitenaf. 
In de uitwerking van het zoekmodel zijn deze wisselende perioden van activitei-
ten door externe prikkels meegenomen. 
De wisselende activiteiten met prikkels van buitenaf zijn deels te herkennen in 
‘cyclisch en discontinuïteit’ in de beschrijving van periodisering, waarbij het in 
een bepaalde periode gaat om meer aandacht voor een bepaald aspect en in een 
volgende periode betreft het verwaarlozing van dat aspect. De vraag is echter in 
hoeverre hierbij sprake is van prikkels van buitenaf. Hierop wordt in het onder-
zoek van Namenwirth geen toelichting gegeven.  
 
De wisselende intensiteit van beweging (sub 4) is te vinden in de beschrijvingen 
van het continue stapsgewijs veranderen en de continue change. Theorieën zoals 
van Greiner die spreekt over ontwikkelingsmomenten die kunnen leiden tot 
groei, krimp of verval raken voor wat betreft ritmiek op hoofdlijn een ‘tempo’ 
van ritmiek, waarbij het kan gaan om snelheid, versnellen en vertragen.  
Ook in Lewin’s fasen van verandering (‘unfreeze, change, refreeze’), de ‘episo-
dic change’ en ‘continuous change’ van Weick en Quinn en in de leercyclus van 
Kolb (met een continue cyclus van veranderen en verankering van de verande-
ringen) kan een wisselende intensiteit van beweging gevonden worden in de be-
schrijvingen van de organisatieverandering in fasen/perioden dan wel in ‘episo-
dic, discontinuous’ en ‘continuous, evolving en incremental’ verandering.  
De wisselende intensiteit van beweging is eveneens te herkennen in ‘cyclisch en 
discontinuïteit’ uit de beschrijvingen van periodisering, waarbij aan de orde is 
dat in de ene periode sprake is van een grotere aandacht voor een bepaald aspect 
en verwaarlozing van andere aspecten, waarna in de daarop volgende periode 
aandacht wordt geschonken aan het aspect wat in de voorafgaande periode het 
meest is verwaarloosd.  
 
Uit de theorie van Imai (de Kaizen attitude en managementfilosofie) komt het 
element van tempo (sub 5) van verbeteren en het accent op continue stapsgewij-
ze verbetering. Het tempo van verbeteren betreft hierbij kleine stappen die de 
verandering tot een geleidelijke en constante maken. Bij deze geleidelijkheid en 
constantheid is weer een (zij het summier) raakvlak met continue en discontinue 
beweging te zien.  
Ook Whipp geeft aan dat organiseren ritmische geregelde processen zijn, maar 
dat hiervoor nog nader onderzoek gevraagd wordt om deze uitspraak te onder-
bouwen. Ook hij geeft aan dat organiseren niet geheel star verloopt, maar wordt 
uitgevoerd met verschillende tempo’s. 
 
Uit de theorieën van Gersick, Romanelli en Tushman komt weer een ander ele-
ment van ritmiek naar voren, te weten het wisselen van inhouden (sub 6). Deze 
beschrijvingen, waarin gezocht werd naar discontinuiteit en equilibrium, geven 
vooral een zeer algemene beschrijving van de periode en de inhoud van activi-
teiten en veranderingen. Ook Gersick beschrijft in zijn temporiseren van veran-
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deringen de inhoud van programma’s, plannen en activiteiten voor wat betreft de 
inhoud. Deze inhoud werd omgezet naar codes die werden gebruikt om een lijn 
in de strategische ontwikkeling van een organisatie zichtbaar te maken.  
Deze beschrijvingen geven ten behoeve van het zoekmodel de handreiking om 
eveneens de inhouden (maar mogelijk meer specifiek dan de theorieën van Ger-
sick, Romanelli en Tushman) mee te nemen.  
De wisselingen van inhouden is eveneens te herkennen in ‘cyclisch en disconti-
nuïteit’ uit de beschrijvingen van periodisering. Door de schaarste van beschik-
bare middelen moet de overheid haar aandacht beperken tot een deel van de 
problemen. Deze fasering verloopt volgens Namenwirth zodanig dat in de ene 
periode een bepaald aspect veel aandacht krijgt en andere aspecten worden ver-
waarloost, waarna in de volgende periode juist veel aandacht wordt geschonken 
aan het aspect was in de voorafgaande periode het meest is verwaarloosd.  
 
In bovenstaande conclusies is getracht om de beschrijvingen van periodisering 
en ritme in de organisatie te exploreren en de verbinding naar het onderzoek van 
ritmiek van organisatieverandering aan te geven.  
In het onderzoek ritmiek van organisatieverandering wordt de ritmiek in een or-
ganisatieverandering als uitgangspunt genomen en vervolgens gedifferentieerd 
naar thema’s en subthema’s van ritmiek die aan de orde (kunnen) zijn in een or-
ganisatieverandering. Daarbij wordt ook in de concrete onderzoekssituatie de 
betekenis voor de mensen die dat veranderproces doormaken beschreven. De 
ritmische uitvoering van een organisatieverandering kan (zoals middels het on-
derzoek naar ritmiek van organisatieverandering heeft plaatsgevonden) door het 
uitwerken van de elementen van ritmiek in beeld worden gebracht.  
 
De analyse van de beschrijvingen van periodisering en ritme in de organisatie 
heeft mij wel een aantal interessante thema’s gegeven, maar brengen mij nog 
niet tot de kern van het vraagstuk van ritmiek van organisatieverandering. Om 
die reden worden vervolgens een aantal gebieden verkend waarbij ritmiek een 
centraal vraagstuk is, in de hoop meer gegevens bij dan wel bevestiging van rit-
miekthema’s te vinden.  
Achtereenvolgens worden behandeld het ritme van het hart, het ritme in de sport 
en het ritme in de muziek. 
 
2.2.3 Ritme van het hart 
 
Met name groeiprocessen, zoals die in de biologie beschreven worden, laten 
zich vaak weergeven als het volgen van een vast patroon dat bijvoorbeeld in een 
genetische code is vastgelegd of als biologische structuur is voorgeprogram-
meerd. Een bloem in de knop heeft in feite al zijn definitieve vorm gevonden, 
omdat de mogelijke versies voorspelbaar en vastgelegd zijn. Zij wacht uitslui-
tend nog op voorwaarden als temperatuur, vochtigheid, voedingsbodem, etcete-
ra. Maar verder is er sprake van een gedetermineerd proces. Voor de weergave 
van sociale processen levert de term ontwikkeling een probleem op wanneer we 
uit het oog verliezen dat we hooguit met een metafoor van doen hebben, die niet 
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alleen bruikbaar maar ook misleidend kan zijn. Zij suggereert een vrijwel auto-
matische of mechanische afwikkeling naar een vooraf vastgesteld, onvermijde-
lijke eindvorm, alsof hier sprake zou zijn van eenzelfde determinisme als bij de 
bloem in de knop.29 
 
McGoon30 beschrijft navolgende ontwikkeling in het onderzoek van het hart. De 
grote Griekse wijsgeer Aristoteles (384-322 v.C.) beschouwde het hart als het 
centrum van de levensfuncties én van de waarneming, en beschreef het hart en 
de aortatakken. Erasistratos van Keos (ca. 304-245 v.C.), geneesheer en ana-
toom, legde een verband tussen het kloppen van bloedvaten en de hartwerking. 
Nog anderen in het oude Griekenland beschreven het hartzakje, de hartkleppen 
en de polsslag. Hoewel eeuwen later zal blijken dat een aantal van hun stellingen 
niet juist was, zijn zij het toch die de fundamenten hebben gelegd van een we-
tenschappelijk denkende geneeskunde.  
Pas tijdens de renaissance (15e-16e eeuw) werd wezenlijke vooruitgang geboekt 
in de medische wetenschap. Deze ontwikkeling was grotendeels het resultaat 
van rechtstreekse bevindingen door secties, en niet van gissingen of speculaties.  
 
De werking van het hart wordt door Philip Whitfield als volgt omschreven.31 
Hartspierweefsel beweegt volgens een ingebouwd ritme van zo’n 100 slagen per 
minuut. Bij een rustende volwassene wordt dat via zenuwimpulsen uit de herse-
nen meestal vertraagd tot 60 à 80 slagen. Dat ingebouwde slagritme begint in 
een kleine groep cellen (de nodus sinuatrialis of sinusknoop) bovenaan in de 
wand van de rechter hartboezem.  
Die knoop is onze natuurlijke pacemaker. Hij genereert elektrische prikkels die 
via zenuwvormige kanaaltjes naar een relaisstation lopen onderaan in de rechter 
hartboezem (de nodus atrioventricularis of AV-knoop). De prikkels lopen verder 
door een dik geleidingskanaal, de bundel van His, en daarna door diens linker en 
rechter vertakkingen, die op hun beurt opsplitsen in een netwerk van aangepaste 
spiervezels (de vezels van Purkinje) in de wanden van de hartkamers. Als een 
stroomstoot uit de sinusknoop de spiervezels bereikt, trekken die samen en 
pompt het hart. Het stroomgeleidingssysteem is zo ontworpen dat de contractie-
golf onderaan het hart begint en van daaruit naar boven loopt. Zo wordt het 
bloed naar boven in de hoofdslagaders gepompt en blijft het niet onderaan in het 
hart vastzitten.  
 
Het geleidingssysteem (figuur 1 en figuur 2). 
Het geleidingssysteem is een soort elektrisch netwerk van het hart, dat elektri-
sche prikkels door de hartspier leidt om het hart te doen kloppen. In werkelijk-
heid is dat ‘netwerk’ niet zichtbaar. 
De prikkels ontstaan in de sinusknoop, worden via de spiercellen van de boe-
zemwand voortgeleid naar de atrioventriculaire knoop en bereiken na passage 
van deze knoop de spiercellen van de kamers. Tijdens de duur van één hartslag 
(ongeveer één seconde in rust) zijn deze verschillende stadia op het elektrocar-
diogram (ECG) te zien.  
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De elektrische signalen die door de boezems gaan produceren een kleine ‘piep’ 
(de P-top). Wanneer de prikkel de atrioventriculaire knoop passeert, loopt de 
ECG-lijn horizontaal (het PR-segment). Als de prikkel zich over de spiercellen 
van de kamers verspreidt, wordt een sterkere ‘piep’ (het QRS-complex) op het 
ECG geregistreerd. Tenslotte herstelt het elektrische systeem zich om zich voor 
de volgende prikkel voor te bereiden. In dit stadium verschijnt de T-top op het 
ECG. 
 

 
Figuur 2 (McGoon): Tijdens de duur van één hartslag (ongeveer één seconde in 
rust) zijn verschillende stadia op het elektrocardiogram (ECG) te zien.  
 
I  elektrische prikkel in boezem (P-top), 
II  prikkel passeert AV-knoop (PR-segment), 
III  prikkel in kamers (QRS-complex) en  
IV het elektrische systeem herstelt zich om zich voor de volgende prikkel voor 
te bereiden (T-top). 
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Figuur 3 (Whitfield): weergave van het verloop van de systole (samentrekking) 
en de diastole (ontspanning). 
De P-golf geeft de signalen weer die van de sinusknoop naar de AV-knoop lo-
pen. Daarna zien we een systole (samentrekking) van de hartboezems als die 
bloed in de hartkamers pompen. De daling bij Q geeft aan dat er signalen door 
de bundel van His lopen. Bij R en S passeren die de vertakkingen van de bundel 
en de vezels van Purkinje.  
De signalen zorgen vervolgens voor een systole van de beide hartkamers en bij 
T zien we de uiteindelijke diastole (ontspanning).  
 
De vraag kan gesteld worden hoe snel een hart kan slaan. Naarmate mensen ou-
der worden lijkt het alsof het lichaam langzamer werkt. In feite neemt de hart-
slag af met de leeftijd. Dit is niet merkbaar bij de activiteiten van alledag, maar 
bij inspanningen neemt de maximale hartfrequentie af naarmate men ouder 
wordt.  
De hartfrequentie kan ook langzamer worden als iemand in goede lichamelijke 
conditie is. Het hart van een sportman klopt vaak langzamer dan normaal omdat 
door de training het hart krachtiger samentrekt en per slag meer bloed uitpompt.  
 

Normale hartfrequentie in rust 
 

Leeftijdsgroep Slagen per minuut 
 

Pasgeborene 
Jong kind 

Volwassene 
 

 
140 

100 tot 120 
60 tot 100 
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Maximaal bereikbare hartfrequentie 

 
Leeftijd in jaren Slagen per minuut 

 
- 25 
- 35 
- 45 
- 55 
- 65 

 

 
200 
188 
176 
165 
155 

 
 
Tabel 1: Snelheid waarmee het hart klopt op verschillende leeftijden. 
Dit zijn gemiddelden. Voor een individueel persoon kunnen de waarden ver-
schillen. 
 
Het kloppen van het hart gaat onopgemerkt, zolang het hart maar regelmatig en 
volgens verwachting werkt. Pas als men bewust de hartslag controleert, bijvoor-
beeld door de polsslag te voelen, merkt men met wat voor regelmaat het hart 
klopt. 
 
Een frequentie van 50 tot 100 keer per minuut in rust is normaal. Dit wordt het 
normale sinusritme genoemd. Het hartritme kan afwijkingen vertonen, waardoor 
het ritme de normale grenzen of de normale variaties overschrijdt. Dit kan on-
opgemerkt voorbijgaan maar kan ook een dodelijke afloop hebben. Het onder-
zoeken en behandelen van ritmestoornissen (aritmieën genaamd) vormt een be-
langrijk deel van het werk van de cardioloog.  
Problemen met het elektrische systeem van het hart zijn verantwoordelijk voor 
het optreden van ritmestoornissen. 
 
Mensen kunnen niet leven zonder de automatische samentrekkingen of contrac-
ties van de hartspier, die voortdurend bloed door het lichaam pompt. Volgens 
McGoon32 is deze werking net zo eenvoudig als het leegknijpen van een zachte 
plastic fles onder water, om daarna de fles los te laten waardoor die weer kan 
uitzetten en zich met water kan vullen. 
Deze voortgaande beweging van samentrekken en ontspannen veroorzaakt een 
pulserende bloedstroom door de bloedvaten, de polsslag. 
 
2.2.4 Ritme in de sport 
 
Voor ritme in de sport zijn twee situaties in deze paragraaf beschreven. Op de 
eerste plaats de afwisseling tussen warming-up, activiteit en cooling-down.  
 
Op de tweede plaats kan een voorbeeld over beheerst en gecoördineerd samen-
werken worden beschreven. 
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Warming-up en cooling down 
 
Door een warming-up wordt de lichaamstemperatuur hoger, hetgeen verschil-
lende positieve gevolgen heeft.  
Ten eerste wordt de doorbloeding van de spier gestimuleerd waardoor er meer 
zuurstof aangevoerd kan worden. Zuurstof speelt een belangrijke rol bij de ener-
gievoorziening tijdens de lichamelijke activiteit (wedstrijd of training). 
Ten tweede verlopen de processen die energie leveren sneller. Tijdens de licha-
melijke activiteit komt er dan meer en sneller energie vrij om de spieren te laten 
aanspannen. 
Ten derde verlopen bepaalde reflexen in de spieren en de aanspanning van de 
spieren sneller. De spieren reageren alerter en sneller op wat de sporter wil. 
Ondanks deze effecten zijn er ook sporters die wereldrecords hebben neergezet 
zonder warming-up. Over het algemeen is wel aangetoond door diverse onder-
zoeken33 dat het beter is om een warming-up te doen met name bij zware trai-
ningen en wedstrijden. Een slechte warming-up kan leiden tot chronische bles-
sures.  
Uit de onderzoeken komt naar voren dat de sporters en hun trainers de maatrege-
len kiezen die passen bij hun tak van sport. Algemene preventie in de vorm van 
warming-up en cooling-down wordt relatief vaak toegepast.  
 
Direct na een lichamelijke activiteit (wedstrijd of training) is het verstandig om 
een cooling-down te doen. Cooling-down is de geleidelijke afbouw van de li-
chamelijke activiteit. Dit bestaat meestal uit lichte oefeningen zoals rustige 
looppas of eventueel voorzichtig uitgevoerde bewegingen die in de sport voor-
komen (de tennisser speelt de bal nog wat rustiger over het net en de zwemmer 
trekt nog een baantje). Hierna kunnen de spieren nog wat rustig opgerekt wor-
den. De effecten hiervan zijn dat de afvalstoffen sneller afgevoerd kunnen wor-
den. 
Men voelt zich minder vermoeid en er zal minder spierpijn en spierstijfheid op-
treden. De oefeningen zorgen ervoor dat de spierpomp in werking treedt. Het 
licht aanspannen en ontspannen werkt als een pomp op de bloedvaten. Er ont-
staat hierdoor geen bloedophoping in de spier en dit vermindert de kans op 
spierpijn, spierstijfheid en flauwtes. 
 
Belasting en herstel horen bij elkaar. Als de belasting te groot is, of het lichaam 
herstelt onvoldoende van de lichamelijke inspanning, dan krijgen we te maken 
met langzaam insluipende veranderingen ten gevolge van overbelasting.  
Overtrainings- of overbelastingsletsels kunnen het gevolg zijn. 
 
Lenigheid (buigzaamheid van het lichaam) is echter een zeer individuele aange-
legenheid door onder andere de bouw en de vorm van het gewricht, het ge-
wrichtskapsel, de gewrichtsbanden, de lengte van pezen en spieren en de senso-
riek en aansturing vanuit het zenuwstelsel.  
Een sporter zal bij de meeste bewegingen niet passief ‘met hulp van buitenaf’ 
een bewegingsuitslag maken, maar dynamisch actief, dus door gebruik van de 
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bij het gewricht betrokken spieren, zonder hulp van buitenaf. Een hordeloper 
moet het ‘horde’ been snel en soepel, door aanspannen van de heupbuigers kun-
nen heffen. Een hordeloper heeft dynamisch actieve lenigheid nodig.34 
Op de vraag hoe snel de eventuele effecten van gerichte lenigheidtraining als je 
stopt verloren worden ofwel wat is de ‘uiterste houdbaarheidsdatum’ van de ge-
richte lenigheidtraining als je stopt kan geantwoord worden dat de effecten van 
zes weken lenigheidtraining na weken niets doen nog niet geheel verdwenen te 
zijn.  
Bij het stoppen van de lenigheidtraining verdwijnen derhalve niet acuut de ef-
fecten van deze lenigheidtraining.  
 
Naast de biologisch-fysiologische effecten van ontspanning en herstel (war-
ming-up en cooling-down) kan het ook een psychologisch/emotioneel aspect 
hebben. Het kan (in de voorbereiding op training of wedstrijd) een rustmoment, 
een moment van bezinning zijn. In teamsporten of in trainingsgroepen komt de 
warming-up en cooling-down nogal eens neer op een ‘sociaal gebeuren’, of 
wanneer het heel gedisciplineerd gebeurt, juist als ‘teambuilding’.  
 
Beheerst en gecoördineerd samenwerken 
 
In veel sporten zijn (elementen van) beheerst en gecoördineerd samenwerken 
aan de orde. Een voorbeeld uit de roeisport is hierna beschreven. 
De spieren van een achttal in topconditie leveren bij de eerste roeislagen bijna 
evenveel kracht als een kleine auto. Maar als de roeiers niet op een beheerste en 
gecoördineerde manier roeien, verliezen ze hun timing. Dan schommelt en 
schokt de boot en gaat er veel kracht verloren. De stuurman verhindert dat. Hij 
of zij klokt de slagen, bepaalt het ritme en schreeuwt instructies.  
 
De ritmische contracties van de verschillende delen van de hartspier worden op 
dezelfde manier als het beheerst en gecoördineerd samenwerken van het roei-
team gesynchroniseerd. Bij het hart gebeurt dat door de natuurlijke gangmaker: 
de sinusknoop. Bij het roeiteam gebeurt dat door de (genoemde) inspanningen 
van de stuurman. 
 
2.2.5 Ritme in de muziek 
 
Ritme is de verzamelnaam voor alles wat aan de muziek in beweging is, verza-
melnaam voor alles aan de muziek wat met de dimensie tijd verband houdt: 
maat, cadans, tempo, enzovoort. Maar in de in Nederland meer gebruikelijke be-
tekenis van het woord is ritme speciaal één van al deze aspecten, en wel dit: de 
som van alle feitelijke gebeurtenissen in de muziek35. 
Het duidelijkst blijkt dit bij een volle maat rust, zoals die bijvoorbeeld kan voor-
komen vlak voor of vlak na een dramatisch hoogtepunt in een romantische com-
positie. In zo’n maat rust gaat het tempo gewoon door – de cadans, onhoorbaar, 
golft verder – de maat verandert niet – maar het ritme? 
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Er is geen klank, er is geen feitelijk gebeuren, er is geen ritme. In zijn beperkte-
re, algemeen gebruikelijke betekenis houdt alle ritme op waar alle feitelijk tot 
klinken gebrachte geluiden ophouden. Het woord ritme in zijn algemene beteke-
nis omvat ‘ritme’ ook in een maat stilte, rust als een enorm gebeuren. 
 
Ritme, in de beperktere betekenis, is het gecompliceerdste tijdselement van de 
muziek. Tempo, cadans en maat laten zich in het bestek van een theoretische 
verhandeling enigszins verklaren en tenminste vrij goed beschrijven. In dit kader 
kunnen enkele veel voorkomende muziektermen worden genoemd: accelerando 
(sneller worden), adagio (langzaam met uitdrukking), allegro (levendig), andan-
te (gaande, rustig), con brio (met vuur, geestdrift), con fuoco (met vuur), cres-
cendo en decrescendo (toenemen en afnemen in sterkte), forte (sterk), fortissimo 
(zeer sterk), largo (breed, ernstig, statig), pianissimo (zeer zacht), piano (zacht), 
ritardando (vertragend), ritenuto (terughoudend), staccato (afgestoten) en vivo 
(levendig, vlug).  
 
Ritme verklaren is bijna onmogelijk, ritme beschrijven is volledig ondoenlijk. Er 
kunnen een ontelbare hoeveelheid samenklanken op een piano ten gehore wor-
den gebracht. Het aantal ritmen dat zich binnen tien seconden laat uitvoeren op 
slechts één toonhoogte laat zich niet berekenen, maar het is in elk geval vele 
miljarden, zo niet biljoenen of triljoenen malen meer.36 
 
Muziek is een doorgaande beweging. Een onderbroken beweging is even scha-
delijk als onderbreking van de muzikale gedachte, aangezien een onderbroken 
beweging het realiseren van de muzikale gedachte benadeelt. 
Het is daarom logisch volgens Kop, dat het de doorgaande beweging is, die de 
speler innerlijke rust geeft, terwijl daarentegen de verbreking van de continuïteit, 
die de fysieke en psychische activiteit van de speler op een ongewenst moment 
beëindigt, de rust van de speler verstoort.37 
 
Evenals de juiste interpretatie van een compositie uiteindelijk intuïtief wordt ge-
vonden, wordt ook het ritme als wezenskenmerk bij uitstek van de vertolking, 
intuïtief ervaren, ‘beleefd’. 
De juiste klank wordt vóór het spelen door de vertolker innerlijk gehoord. 
Door de juiste beweging wordt deze juiste klank gerealiseerd. Het juiste klank-
beeld als geheel wordt gevormd door een aaneenschakeling van klanken. De af-
zonderlijke duur van deze klanken is mede bepalend voor dit totale klankbeeld. 
Dit wil zeggen het ritme van deze afzonderlijke klanken bepaalt mede dit totale 
juiste klankbeeld. 
Wordt nu de juiste klank innerlijk goed gehoord, dan wordt de beweging goed 
uitgevoerd, vooronderstelt de vroeger genoemde feilloze doelgerichtheid van de 
beweging. 
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Figuur 4: een voorbeeld van een ritme met tegenritme; de bovenste balk geeft 
het basisritme, de onderste balk geeft het tegenritme. 
 
In Afrika werden en worden trommels niet alleen bij religieuze plechtigheden 
gebruikt, maar ook in de dans en bij andere gebeurtenissen om een ritme te creë-
ren dat een verhaal bevat of een aspect uit de leefomgeving weerspiegelt. Toen 
we nog geen geschreven geschiedenis kenden, waren het de trommels en de 
dans die de boodschap overbrachten. Het juiste ritme werkte op de betrokkenen 
synchroniserend. Als een drummer geïnspireerd raakt, haakt hij in op het ritme 
van het moment en wordt zelf een instrument en geeft het ritme door aan de me-
nigte.  
Muziek maakt gevoelens en ritmen los waar mensen zich mee vertrouwd voe-
len.38  
 
Het bijzondere element van ritme in de muziek is het element van de beleving.  
Bijvoorbeeld de intonatie in de muziek is de wijze waarop de stem de nadruk op 
bepaalde woorden legt of een klank of deel van een muziekstuk benadrukt 
wordt. De intonatie kan wel veel betekenis toevoegen.  
In paragraaf 2.6 wordt verder ingegaan op ritmiek en betekenis. 
 
2.2.6 Reflecties op de beschrijvingen met betrekking tot de onderzoeksvraag-

stelling 
 
Uit de beschrijvingen van periodisering (sub 1 Periodisering: algemeen en cycli-
sche perioden) en ritme in organisatie (sub 2 Ritme in de organisatie) zijn in pa-
ragraaf 2.2.2 sub 6 (Conclusies naar aanleiding van de beschrijving van ritmiek 
van organisatie) navolgende voedingsbronnen voor het onderzoek van ritmiek 
van organisatieverandering aangegeven: 
 
1. cyclisch en discontinuïteit;  
2. innerlijke logica. 
3. wisselende activiteit met prikkels van buitenaf;  
4. wisselende intensiteit van beweging; 
5. tempo(wisselingen); 
6. wisselingen van inhouden. 
 



 

2. KADER VOOR BESCHRIJVING RITMIEK VAN ORGANISATIEVERANDERING 41

De kernbegrippen uit de analyse van de beschrijvingen van de metaforen leveren 
navolgende voedingsbronnen voor het onderzoek van ritmiek van organisatie-
verandering: 
 
1. slagritme en prikkels; 
2. frequentie; 
3. periodieke herhaling en afwisseling; 
4. betekenis. 
 
De werking van het hart kent een ingebouwd slagritme wat begint in een kleine 
groep cellen (de sinusknoop). De sinusknoop genereert op zijn beurt elektrische 
prikkels die uiteindelijk zich opsplitsen in een netwerk van aangepaste spierve-
zels. Door de stroomstoot van de sinusknoop pomp het hart. Het slagritme en de 
prikkels (sub 7) leveren voor het onderzoek van ritmiek van organisatieverande-
ring invulling aan het thema klemtoon, waarbij het gaat om de snelheid waarmee 
handelingen of onderdelen van handelingen elkaar opvolgen (versnellen en ver-
tragen). 
Vanuit de beschrijving van de prikkels, welke ook in de beschrijving van de cir-
cadiane ritmiek naar voren kwamen door de prikkels van buitenaf die een wisse-
ling van activiteit en inactiviteit ten gevolge hadden, zijn deze elementen in het 
zoekmodel meegenomen in het thema van intonatie. Ook in de muziek speelt in-
tonatie een grote rol. Accenten voegen hierbij betekenis toe. Intonatie geeft een 
beklemtoning of benadrukking (accenten), die ‘een toon aangeven’. 
 
In de werking van het hartrime komt ook het belang van frequentie (sub 8) aan 
de orde: de hartfrequentie. Bijzonder element hierbij is de snelheid van de hart-
slag en het afnemen van de hartslag bij een toenemende leeftijd van mensen of 
bij een goede lichamelijke conditie. Het hart van de sportman klopt vaak lang-
zamer dan normaal door het krachtiger samentrekken van het hart waardoor er 
per slag meer bloed uitpompt. 
In die frequentie gaat het om aantallen. Het gaat om het aantal slagen per mi-
nuut. Door in het zoekmodel het thema frequentie op te nemen kan mogelijk 
analoog aan de werking van de hartfrequentie de frequentie van veranderen in 
beeld worden gebracht. De frequentie speelt in de muziek met name een rol voor 
wat betreft de maatsoorten, waarbij wordt aangegeven in welke maat een mu-
ziekstuk staat. 
 
De periodieke herhaling en afwisseling (sub 9) is te vinden in alle beschreven 
metaforen. In het hartritme is het slagritme de herhaling en de volgtijdelijkheid 
van prikkels zorgen voor een zich herhalende afwisseling.  
In de sport blijken op vele momenten de periodieke herhaling en afwisseling. In 
beschreven voorbeeld in de beschrijvingen van ritme in de sport is het beheerst 
en gecoördineerd samenwerken van de roeiers van een achttal kenmerkend voor 
periodieke herhaling. Een voorbeeld van (periodieke) afwisseling betreft de 
warming-up en de cooling-down die een zeer specifieke functie hebben met be-
trekking tot belasting en herstel van de sporters.  
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In de beschrijving van muziek is in de doorgaande beweging en veelal ook in te-
genritmes die gebruikt worden herhaling aan de orde. De afwisseling in het rit-
me van muziek blijkt uit de diverse uitvoeringen van tempo, cadans en maat. 
Deze voedingsbron van ‘periodieke herhaling en afwisseling’ heeft raakvlak met 
de eerder genoemde voedingsbron van ‘cyclisch en discontinuïteit’ (sub 1). De 
periodieke herhaling en afwisseling is in de beschrijving van ‘cyclisch en dis-
continuïteit’ terug te zien in de wisseling dat in de ene periode sprake is van gro-
tere aandacht voor een bepaald aspect en verwaarlozing van andere aspecten, 
waarna in de volgende periode aandacht wordt gegeven aan het aspect wat in de 
voorafgaande periode het meest is verwaarloosd.  
 
Uit de beschrijvingen van de metaforen is als voedingsbron de ‘betekenis’ (sub 
10) te vinden. In de sport is deze bron bijvoorbeeld te zien in het gegeven dat 
een warming-up en een cooling-down vaak gezien kunnen worden als een ‘soci-
aal gebeuren’ of zelfs als ‘teambuilding’ aan de orde zijn. In deze situatie zijn 
dan naast de biologisch-fysiologische effecten van ontspanning en herstel even-
eens psychologische-emotionele aspecten aan de orde.  
In de muziek is naast de juiste interpretatie van een compositie het ritme als we-
zenskenmerk bij uitstek van de vertolking een intuïtief ervaren. Het voorbeeld 
van de drummers in Afrika benoemt dat de muziek gevoelens en ritmen los-
maakt waar mensen zich mee vertrouwd voelen.  
 
Concluderend kan worden aangegeven dat vanuit de beschrijvingen vanuit ‘pe-
riodisering’ en vanuit ‘ritme in organisatie’ vooral ritmiek in termen van klem-
toon, intonatie, herhaling en tempo voor het model zijn meegenomen. Vanuit de 
beschrijvingen van de metaforen is ritme in termen van intonatie, tempo, klem-
toon, herhaling en frequentie aan te geven.  
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Figuur 5: termen van ritmiek uit de beschrijvingen van periodisering en ritme in 
de organisatie en uit de beschrijvingen van de metaforen. De dunne pijlen tonen 
de verbindingen tussen beschrijvingen van de metaforen met termen van de me-
taforen en de dikke pijlen tonen de verbindingen tussen de termen van periodise-
ring en ritme in de organisatie met termen uit de metaforen. 
 
In het samenspel van ritme en frequentie kan de dynamiek van een organisatie-
verandering worden geanalyseerd op een nieuwe wijze omdat de organisatiethe-
orie zich vooral beperkt tot elementen van wisselingen van activiteiten, wisse-
lende intensiteit van beweging, wisselingen van inhouden en deels voor wat be-
treft tempo, maar deze termen met name op een meer macroniveau typeren of 
gedeeltelijk beschrijven.  
In het zoekmodel wordt met name aandacht gegeven aan de uitwerking van ele-
menten van ritmiek op meer microniveau. In het model wordt ook aandacht ge-
geven aan de wijze waarop prikkels op dat proces inspelen en de invloed op de 
sociaal emotionele beleving van actoren. 
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2.3 Ritmiek: ritme en frequentie 
 
In deze paragraaf worden de thema’s van ritmiek van organisatieverandering 
uitgewerkt. Ritmiek wordt hierbij onderscheiden in twee thema’s: ritme en fre-
quentie.  
Ritme wordt vervolgens in een drietal subthema’s (parameters) benoemd (klem-
toon, intonatie en tempo). Voor frequentie zijn de subthema’s (parameters) peri-
ode en herhaling. De subthema’s worden ook wel parameters genoemd, omdat 
ze worden gezien als variabele of veranderlijke grootheden. Het weergeven van 
de onderzoeksperiode zal invulling geven aan deze parameters. 
 
Ritmiek kan gezien worden als de meer omvattende term voor ritmische bewe-
ging. Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven kan een ritmische beweging zich in 
diverse vormen voordoen, bijvoorbeeld in periodisering, hartwerking, muziek-
ritme en temporisering in de sport. In alle situaties speelt beweging de hoofdrol. 
De continue beweging is conditio sine qua non in al deze situaties, aangezien bij 
een eventueel onderbreken de ‘stroom’ doodloopt.  
 
Dit continue doorgaan geldt evenzeer voor de rustmomenten (de pauzes). In de-
ze rustmomenten is uiteraard de doorgaande beweging minstens even belangrijk 
als tijdens de ‘stroommomenten’, bestaande uit acties, bewegingen, geluid. Bij-
voorbeeld zoals in de muziek. Na het spelen neemt men als het ware de laatst 
gespeelde klank mee en neemt men de na de pauze te spelen klank reeds ‘in zijn 
handen’. Niet alleen de muziek moet doorklinken in het inwendig gehoor van de 
speler, maar de sensaties in de spieren, opgewekt tijdens het spelen, moeten 
doorgaan. Zolang als de muzikale stroom in de speler ‘doorzingt’ zal de speel-
sensatie in zijn spieren voortduren, daar de klank en de voor het realiseren van 
die klank nodige spierbewegingen in de gewaarwording van de goede speler één 
zijn.39  
 
Ritmiek van organisatieverandering is onderscheiden in twee gekozen thema’s: 
ritme (regelmatig afwisselende beweging) en frequentie (kwantiteit).  
 
Ritme betreft een regelmatig afwisselende beweging in het transitietraject (in-
formeren, overleg, interventies, besluitvorming, contacten, etcetera). Ritme 
wordt vervolgens ten behoeve van het onderzoek benoemd in een drietal 
subthema’s (parameters).  
 
Ten eerste in ‘klemtoon’, waarbij nadruk/druk, rust/onrust en/of druk/ontspan-
ning aan de orde is.  
Ten tweede in ‘intonatie’, waarbij het beginnen centraal staat (‘het aangeven van 
de toon’).  
En ten derde het ‘tempo’, waarbij de snelheid van uitvoering waarmee handelin-
gen of onderdelen ervan elkaar opvolgen wordt aangegeven (‘versnellen/ver-
tragen’). 
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Frequentie is het aantal keren dat iets plaatsvindt of niet plaatsvindt per tijdseen-
heid en is derhalve een getal wat aangeeft hoe vaak een verschijnsel zich voor-
doet in zekere tijd.  
Frequentie wordt ten behoeve van het onderzoek benoemd in een tweetal 
subthema’s (parameters).  
 
Het eerste subthema is ‘periode’ en betreft een tijdvak of een tijdperk. Een ver-
schijnsel vindt plaats op bepaalde tijden of kent een verloop gedurende zekere 
tijd. In welke perioden vonden de vergaderingen van de interdepartementale 
werkgroep plaats, in welke perioden ontvingen de functionarissen van de tucht-
colleges schriftelijk informatie aangaande de transitie, in welke perioden ontvin-
gen de functionarissen van de tuchtcolleges informatie over de transitie tijdens 
het vaste werkoverleg binnen betreffende tuchtcollege, in welke perioden zijn 
interventies aan de orde, etcetera. 
 
En het tweede subthema is ‘herhaling’ van een verschijnsel in zekere tijd. Het 
betreft hier kwantiteit: het getal dat aangeeft hoe vaak een verschijnsel zich 
voordoet in een bepaalde periode.  
Hoe vaak stonden vergaderingen van de interdepartementale werkgroep ge-
pland, hoe vaak en eventueel in welke periode herhaald vonden deze vergade-
ringen plaats, hoe vaak en eventueel in welke perioden herhaald ontvingen de 
functionarissen van de tuchtcolleges schriftelijk informatie aangaande de transi-
tie, hoe vaak en eventueel in welke periode herhaald ontvingen de functionaris-
sen van de tuchtcolleges informatie over de transitie tijdens het vaste werkoverl-
leg binnen betreffende tuchtcollege, hoe vaak en eventueel in welke periode her-
haald zijn interventies aan de orde. 
 

 
Figuur 6: thema’s en subthema’s (parameters) van ritme en frequentie 
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In paragraaf 2.4 worden de subthema’s van ritme beschreven en in paragraaf 2.5 
worden de subthema’s van frequentie beschreven. 
Deze thema’s en subthema’s worden bij het weergeven van de onderzoeksperio-
de gebruikt. 
 
 
2.4 Ritmische beweging (ritme) 
 
In deze paragraaf worden de drie subthema’s van ritme beschreven: 
 
a. ritme en klemtoon, 
b. ritme en intonatie en 
c. ritme en tempo. 
 
2.4.1 Ritme en klemtoon 
 
Bij ‘klemtoon’ wordt de nadruk/druk, de rust/onrust en/of de druk/ontspanning 
aan de orde gesteld, zoals belangrijke gebeurtenissen, activiteiten, ontwikkelin-
gen en verwikkelingen die zich in een organisatieverandering kunnen voordoen. 
 
Senge40 geeft aan dat situaties van grenzen aan de groei zich voordoen, wanneer 
een versterkend proces stuit op een stabiliserend proces: een of andere vorm van 
natuurlijke weerstand. Wellicht zijn ook de kenmerken van deze bewegingen 
passend bij de organisatie waar de organisatieverandering plaatsvindt.  
Door middel van stabiliserende processen behouden systemen hun ‘heelheid’, 
continuïteit en stabiliteit. Stabiliserende processen zijn het streven naar een punt 
van natuurlijk evenwicht: de homeostatische staat van het menselijk lichaam, de 
balans tussen roofdier en prooi in een ecosysteem, het algemeen geaccepteerde 
stabiliteitsniveau in een bedrijf.  
Evenwichtspunten zijn niet altijd duidelijk of expliciet, maar bepalen toch de 
grenzen van systeemactiviteit. Elk bedrijf heeft bijvoorbeeld zijn eigen implicie-
te norm over de gepaste mate van controverse en onenigheid. Senge noemt een 
tiental verschillende stabiliserende processen die alle met een andere vertraging 
opereren. Sommige uitdagingen zoals ‘niet genoeg tijd’, doen zich al snel voor, 
terwijl andere - de uitdaging ‘bestuur’ pas later duidelijk worden.  
In alle complexe systemen zoals organisaties, zijn talloze krachten en spannin-
gen aanwezig die hun evenwichtspunt zoeken, die elkaar proberen op te lossen, 
vooral wanneer u de diverse prioriteiten en aspiraties van betrokkenen meetelt. 
….Door te werken met effectieve pilotgroepen ‘laten we het systeem in zijn 
waarde’ en komen intussen steeds weer meer aan de weet over de krachten die 
in het spel zijn.41 
 
2.4.2 Ritme en intonatie 
 
‘Intonatie’ is te definiëren als momenten waarbij het beginnen centraal staat. Het 
begin van de contacten in de voorbereiding om de transitie in beweging te krij-
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gen, de eerste activiteiten, de eerste contacten. Telkens waarbij ‘de toon wordt 
aangegeven’ is er sprake van intonatie.  
Intonatie geeft de ‘accenten’ van de transitie: de beklemtoning of benadrukking 
in een of meerdere perioden. Intonatie is derhalve een variabel verschijnsel. In-
tonatie behoeft per beklemtoning nadere uitleg, zoals ook ‘kloktijd’ niet steeds 
als constant verschijnsel kan worden gezien. 
“Clock time has a number of features that are fundamentally different from the 
temporal processes of nature: where nature’s rhythmic cycles are marked by 
variance, the hourly cycle of the clock is invariable and precise. Where each 
rhythmic return in and of nature is simultaneously a context-dependent renewal, 
the return of the same hour of clock time is independent from context and con-
tent. Difficulties clearly arise when the invariable measure is imposed as the 
norm on highly context-dependent, rhythmic, and variable situations and proc-
esses. Thus, for example, we know that not all working time is the same: night-
time is different from daytime, weekends and festive days are different from 
weekdays. The idea of working ‘unsocial hours’ acknowledges that there are 
significant differences in the apparently neutral working hours, and many a 
strike and labour dispute has arisen over this issue: while all hours are the same 
for machines, this is not the case for people. Furthermore, the length of working 
day matters, because our bodies are rhythmically organized and dependent on 
periods of rest and recuperation.  
Clock time had been gradually adopted worldwide, but not until the end of the 
nineteenth century was it imposed across the globe as standard time. By 1884 
Greenwich was installed as the zero meridian and the earth divided into twenty-
four equal zones, each one hour apart. Though it took many years for this stan-
dard time to be adopted worldwide, its establishment constituted the beginning 
of the global day, a day made up of the same dis-embedded twelve hours irre-
spective of context and number of daylight hours.” 42 
 
“Clock time acts as a lens through which social relations and structures are re-
fracted. It affects how industrial societies define and regulate the temporal struc-
tures of socio-economic life. It influences how businesses, organizations, and 
transnational corporations are managed.” 43 
 
“Rhythmic performance is not entirely rigid but may be performed within dif-
ferent tempos. This way it allows for flexibility, as when the intensity (tempo) 
varied with which certain routines at the Grand Seaside were performed. As 
rhythmic performance is only partially ordered (semi-structured), it allows for 
spontaneity and creativity.  
Again, it remains to future research to approach organizing as rhythmically ar-
ranged process.” 44 In de hierbij gegeven beschrijving van de casus ‘Grand Sea-
side’ wordt geconcludeerd dat de ritmische uitvoering van bepaalde routines in 
het hotel gedeeltelijk een ritmische uitvoering hadden met ruimte voor spontani-
teit en creativiteit en derhalve niet geheel rigide moesten worden aangemerkt. 
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Intonatie betreft de momenten waarop een ‘toon wordt aangegeven’. Deze into-
natie kan bij een (te lange) doorlooptijd zijn accent (of momentum) verliezen. 
Aandacht van de mensen die de verandering doormaken bij betreffende activitei-
ten en contacten nemen vervolgens af. 
 
2.4.3 Ritme en tempo 
 
Bij het ‘tempo’ gaat het om de snelheid van uitvoering waarmee handelingen of 
onderdelen ervan elkaar opvolgen: versnellen en vertragen. 
 
Alles en iedereen wordt beheerst door ritmen. Net als bij zoogdieren is ons hart 
het meest ritmische orgaan. Maar ook het bloed in onze bloedbaan, onze orga-
nen, spieren en zenuwen die door ons bloed worden gevoed, hebben hun ritme, 
of we ons daarvan bewust zijn of niet. Onze ademhaling, de duidelijkste graad-
meter van onze innerlijke conditie, versnelt of vertraagt zich naar gelang onze 
gemoeds- of lichamelijke toestand. De wereld is dus springlevend met miljoenen 
ritmen. Het proces dat alle ritmen op elkaar afstemt, noemen we synchronisatie. 
Ritmische synchronisatie is een van de universele wetten die op aarde gelden, en 
net zo onontkoombaar als de zwaartekracht. Het verklaart hoe het ene ritme sa-
mengaat met het andere en hoe afzonderlijke entiteiten, van moleculen tot ster-
ren, in het ritme raken met het gemak waarmee een vlinder met zijn vleugels 
klapt of het bloed in onze aderen klopt.  
Dat bewegende lichamen naar synchronisatie neigen werd in 1665 ontdekt door 
de Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens. Sindsdien is synchronisatie 
binnen de natuurwetenschap een algemeen aanvaard begrip en heeft de groeien-
de kennis ervan tot fantastische technologische doorbraken geleid. 
Maar waar het gaat om het effect op mensen staan we pas aan het begin. Voor 
de meeste mensen is het vanzelfsprekend dat we niet eens beseffen dat er zoiets 
als synchronisatie bestaat. En ook al realiseren we ons dat wel, dan nog gunnen 
we ons niet de tijd om het fenomeen te doorgronden. 45 
 
Het bewust omgaan met je tijd heeft naar mening van Rechtschaffen niets van 
doen met efficiënt produceren. Tijdsbewustzijn betekent: leven voor de volle 
honderd procent. Hij beschrijft tijdsbewustzijn individugericht. 
Om je tijdsbewustzijn te kunnen ontwikkelen moet je jezelf een nieuwe houding 
en nieuwe vaardigheden eigen maken, zoals het leren jezelf volledig te concen-
treren op een ding tegelijk, het leren jezelf tot rust te brengen en je bewust te 
worden van je lichamelijke en emotionele toestand. Je leert  
wanneer je je tijdsritme moet versnellen (want versnellen kan net zo waardevol 
zijn als vertragen) en wanneer en hoe weer terug te schakelen.46 
 
Door Straathof en van Dijk47 wordt enerzijds met betrekking tot ‘snelheid’ aan-
geven dat de omvang van de verandering gepaard gaat met complexiteit en met 
een relatief lange doorlooptijd. Gedragsveranderingen moeten zich zetten, ver-
schillende veranderingen zullen op elkaar moeten aansluiten, fouten en misver-
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standen vragen aandacht. Meestal hebben we het over een veranderslag die jaren 
in beslag neemt. 
Anderzijds wordt door hen aangegeven dat snelheid is aan te bevelen. Maar 
snelheid is niet altijd mogelijk. Een contra-indicatie voor een snelle cultuurver-
andering ontstaat wanneer de chaos die de verandering zal opleveren het voort-
bestaan van de organisatie als geheel verder in de waagschaal stelt. Chaos werkt 
dan niet meer als losmaker van vast denk- en interactiepatronen, maar als brand-
stof voor het verder vervolgen van de neerwaartse spiraal. Een ander argument 
om snelheid te maken ontstaat vanuit urgentie. Bijvoorbeeld bij het toetreden tot 
een nieuwe markt kan een snelle cultuurverandering noodzakelijk zijn om de 
boot niet te missen.  
 
Naar mening van Rechtschaffen heeft ritme een sterke kracht. Soms moet je er-
tegen vechten, andere keren laat je jezelf erop meedrijven. Maar daarvoor moet 
je eerst weten met wat voor ritme je te maken hebt. 
 
 
2.5 Elementen van tijd en duur (frequentie) 
 
Miller and Friesen (1980) bestudeerden de soorten van transities waarmee orga-
nisaties te maken hebben en zij beschreven bepaalde oorspronkelijke modellen 
die regelmatig terugkeerden in zeer diverse situaties. De conclusie van hun on-
derzoek was dat de soorten transities die nodig waren in organisaties zeer be-
perkt waren.  
Waarschijnlijk is de meest bijzondere ontdekking van deze studie dat dezelfde 
soorten van transities steeds opduiken met een indrukwekkende frequentie en in 
extreem verschillende soorten van organisaties. Verder verschijnen er geen groot 
aantal gewone soorten van transitie.  
Daarom is het wellicht mogelijk de fundamentele bouwstenen of verantwoorde-
lijk gedrag voortkomend uit de elementaire dynamiek van organisatieverande-
ring te ontdekken. Deze modellen worden ‘organizational life cycle models’ ge-
noemd. De term organisatielevenscyclus verwijst hierbij naar de voorspelbaar-
heid met betrekking tot veranderingen in organisaties van de ene positie of con-
ditie in de andere. 48 
 
In hoeverre speelt ritme een belangrijke rol in de beleving van de mensen die het 
verandertraject meemaken? Voor de bepaling van ritme zijn de elementen van 
tijd en duur relevante aspecten. Onder het element tijd kan verstaan worden de 
kalendertijd (met het aantal dagen/weken/maanden wat aan de orde is) alsook de 
tijd in uren (welke bijvoorbeeld een bepaalde bespreking heeft geduurd).  
In studies met de factor tijd als dominante speler ligt de keuze van het accent 
veelal op de toekomst of op het verleden. Er zijn eigenlijk twee basisconcepten 
die momenteel in verandermanagement gebruikt worden, te weten ‘time-arrow’ 
en ‘time-circle’. 
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De ‘time-arrow’ gaat ervan uit dat er in tijd een relatief homogene en lineaire 
reeks van gebeurtenissen met de toekomst als uiteindelijk referentiepunt plaats-
vinden. Concepten die in dit denken gebruikt worden zijn bijvoorbeeld de plan-
ninggeoriënteerde benaderingen en verandermodellen van organisatieontwikke-
ling.  
In deze concepten wordt ervan uitgegaan dat het management alleen handelt op 
basis van stimuli die in de planning zijn opgenomen. Door middel van planning 
wordt het management geïnformeerd over de stand van zaken in het proces.  
 
De ‘time-cycle’ interpreteert de golven van tijd als een repeteren van gelijk-
waardige activiteiten, gebeurtenissen of trajecten. Het accent ligt in het verleden. 
Activiteiten bijvoorbeeld worden gebundeld en gelabeld aan een bepaalde peri-
ode. Een dergelijke benadering is toegepast door Namenwirth om bijvoorbeeld 
activiteiten van Amerikaanse presidenten te labelen aan tijd.49  
 
In het onderzoek naar de ‘transitie tuchtcolleges’ wordt het basisconcept van 
‘time-cycle’ toegepast. Dit betekent dat er niet vanuit wordt gegaan dat er sprake 
is van een lineaire reeks van gebeurtenissen, zoals dit bij ‘time-arrow’ aan de 
orde is.  
 
De twee subthema’s van het thema frequentie zijn: 
 
a. periode en 
b. herhaling. 
 
2.5.1 Periode 
 
Bij het ‘periode’ gaat het om de periode waarin een verschijnsel plaatsvindt of 
het verloop gedurende een zekere tijd.  
 
Wat betekenen ritme en tijd? Aristoteles worstelde al met de abstractie van be-
weging. Om het begrip snelheid van beweging vast te pinnen is een meetnauw-
keurigheid nodig - en een geloof in meetnauwkeurigheid - die in de wereld vóór 
Galilei en Newton onbereikbaar was. Talen kenden geen woord voor de eenheid 
van snelheid totdat in het tijdperk van de zeilvaart de spitsvondige term ‘knoop’ 
nodig was (op zeilboten werd de snelheid gemeten door een aan een touw ge-
knoopt houtblok overboord te gooien en bij het afrollen van het touw de op ge-
lijke afstand van elkaar gemaakte knopen te tellen).  
Zelfs nu nog, nu ons repertoire van maateenheden joules en parsecs bevat naast 
meters en ponden, blijkt de betrekkelijke recentheid van snelheid uit het ontbre-
ken van een eigen term: we moeten snelheid bijna altijd aangeven als een ver-
houding van andere eenheden: kilometer per uur, meter per seconde.50 
 
De meetbaarheid van beweging is naar mijn mening eveneens complex bij het 
weergeven van het aantal keren dat iets plaatsvindt of iets niet plaatsvindt per 
tijdseenheid. Het aangeven van het aantal keren dat gedurende een periode 
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schriftelijke informatie aangaande de transitie aan de functionarissen van de 
tuchtcolleges is verstrekt of er in een bepaalde periode een bepaald aantal verga-
deringen van de interdepartementale werkgroep is geweest, geeft enkel en alleen 
een getal.  
Toch kan wellicht een dergelijk getal (zoals bij muziekritme, hartritme) meer in-
formatie geven dan men in eerste instantie aanneemt. De kwantiteit van de ver-
schijnselen zoals deze aan de orde zijn in de onderzoeksperiode bij het transitie-
traject zal derhalve in getallen worden weergegeven. 
 
2.5.2 Herhaling 
 
‘Herhaling’ is het getal dat aangeeft hoe vaak een verschijnsel zich voordoet in 
een bepaalde periode.  
 
De parameter ‘herhaling’ kan informatie geven over de patronen van activitei-
ten, gebeurtenissen, reacties en belevingen bij de organisatieverandering. Waar 
vindt er concreet een herhaling van een verschijnsel in een zekere tijd plaats?  
 
Bij de thema’s ‘ritme’ en ‘frequentie’ zijn in deze paragraaf beschrijvingen ge-
geven en op basis daarvan is voor de beschrijving van de onderzoekresultaten de 
nadruk gekozen voor de parameters klemtoon, intonatie, tempo, frequentie en 
herhaling. De activiteiten in het transitietraject gedurende de onderzoeksperiode 
worden bezien als gelijkwaardige activiteiten en worden gelabeld aan een be-
paalde periode (time-cycle).  
Vervolgens wordt in deze tabel de beleving van de ‘transitie tuchtcolleges’ door 
de functionarissen van deze tuchtcolleges toegevoegd. De uitkomsten in activi-
teiten (met subthema’s) en de beleving van de functionarissen hierbij geven een 
beeld van de ritmiek van de transitie tuchtcolleges en de effecten hiervan op de 
beleving van de functionarissen van deze tuchtcolleges. 
 
 
2.6 Ritmiek en betekenis  
 
De afgelopen honderd jaar heeft de westerse samenleving zich in de vijfde ver-
snelling gezet, in een ritme dat slechts verandert door zich nog meer te versnel-
len, een ritme dat ons opjaagt om vooral nog meer te doen, meer te produceren, 
meer te leren. Al onze machines zijn reeds ingesteld op een verdere 
opvoering van het huidige, op zich al overspannen ritme van nu. Computers, in-
ternet, etcetera stuk voor stuk dragen ze bij aan een verder opjagen van het ritme 
om ons heen.  
Naar mening van Rechtschaffen neemt de druk op ons voortdurend toe, en rest 
ons steeds minder tijd om na te denken, en al helemaal geen tijd voor onze ge-
voelens. Deze op hol geslagen versnelling van het leven is een relatief nieuw fe-
nomeen en niemand lijkt te weten hoe het kan worden bijgesteld. De meeste van 
ons denken daar zelfs niet over na, want de samenleving beschouwt het als pro-
ductief.51 
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Tijd kan snel of traag gaan. Seconden kunnen uren lijken, sommige uren zijn zo 
voorbij. Toch zijn tijd en tijdsbeleving geen individuele gegevens. Tijd krijgt be-
tekenis binnen een maatschappelijke context. Mensen geven de tijd betekenis. 
Tijd en tijdsbeleving worden bepaald door de wijze waarop we ermee omgaan. 
Tijd kan op vele manieren structuur krijgen.  
 
Umberto Eco leidt in ‘De naam van de Roos’ de lezer langzaam binnen in het 
trage ritme van een abdij in het noorden van Italië tijdens de laatste week van 
november 1327. Het boek is opgebouwd uit zeven hoofdstukken, volgens de ze-
ven dagen van de week waarin het zich afspeelt. In ieder hoofdstuk geven de 
gebeden structuur aan de dag en de nacht: metten, lauden, priem, terts, sext, 
noon, vespers en completen. Tot vandaag structureren in sommige strenge 
kloosterordes deze gebeden nog steeds de tijd. In de wereldse maatschappij 
heerst echter de zuivere kloktijd.52 
 
Er kan sprake zijn van een versnellend of vertragend ritme. Welke effecten heeft 
een versnellend of vertragend ritme? Welke effecten heeft ritme? En vooral hoe 
wordt een ritme door mensen beleefd?  
In de muziek wordt een ‘juiste interpretatie van een compositie’ uiteindelijk in-
tuïtief gevonden. Ook het ritme als wezenskenmerk in de muziek wordt bij uit-
stek van de vertolking, intuïtief ervaren. Ritme wordt ‘beleefd’. 
 
Voor Weick is ‘sensemaking what it says it is, namely, making something sensi-
ble. Although the word sensemaking may have an informal, poetic flavor, that 
should not mask the fact that it is literally just what is says it is. 53 
To understand sensemaking is to be sensitive to the ways in which people chop 
moments out of continuous flows and extract cues from those moments. 
…………The proces of noticing, by which cues are extracted for sensemaking, 
has been discusses by Starbuck end Milliken, who distinguish noticing from 
sensemaking. To them, noticing refers to the activities of filtering, classifying, 
and comparing, whereas sensemaking refers more to interpretation and the activ-
ity of dertermining what the noticed cues mean.’54 
 
De beschrijving van Weick (sensemaking, cues) is gebruikt voor het introduce-
ren van het begrip betekenis in dit onderzoek. Niet slechts de feiten met betrek-
king tot ritmiek van organisatieverandering zijn van belang, maar evenzeer de 
betekenis hiervan voor de mensen die het veranderproces doormaken. Beleving 
is hetgeen mensen in een veranderproces doormaken casu quo de innerlijke er-
varing van de mensen bij het veranderproces. De ervaring krijgt pas betekenis 
door de mensen zelf. Mensen definiëren bij ‘betekenis geven aan’: hun omge-
ving, de inhoud, de zin en het belang van een ervaring. De informatie verkregen 
tijdens het onderzoek betreft veelal de betekenis die mensen in de organisatie-
verandering aan iets geven (paragraaf 1.4). 
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“Not only do students of sensemaking need tot be closely attuned to the social, 
they also need to think context. And this is expecially true in organizations 
…Salancik and Pfeffer, for example, argue that the social context is crucial for 
sensemaking because it binds people to actions that they then must justify, it af-
fects the saliency of information, and it provides norms and expectations that 
constrain explanations.  
But regardless of the cues that become salient as a consequence of context, and 
regardless of the way those extracted cues are embellished, the point to be re-
tained is that faith in these cues and their sustained use as a reference point are 
important for sensemaking. The importance lies in the tact that these cues tie 
elements together cognitively. These presumed ties are then given more sub-
stance when people act as if they are real.” 55 
Deze beschrijving van Weick sluit aan bij de gemaakte keuze voor dit onderzoek 
voor een etnografisch exploratief handelingsonderzoek. De etnografische prak-
tijk van het ‘veldwerk doen’ impliceert participatie in de leefwereld van de on-
derzochten en het kennen en veranderen impliceert handelend optreden om ken-
nis te verkrijgen over de dynamische werkelijkheid.  
 
Welke betekenis geven mensen in een organisatie aan (ritme van) organisatie-
verandering? Zijn er verschillen in betekenissen individueel binnen organisaties 
te ontdekken? Hebben de betekenissen voor de individuele mensen in de organi-
satie overeenkomsten en verschillen met elkaar? Zijn er betekenissen met be-
trekking tot ritme van een organisatieverandering die meer collectief door indi-
viduen worden ervaren? 
‘When we look at individual behavior in organizations, we are actually seeing 
two entities: the individual as himself and the individual as representative of his 
collectivity….Thus, the individual not only acts on behalf of the organization in 
the usual agency sense, but he also acts, more subtly, “as the organization” when 
he embodies the values, beliefs, and goals of the collectivity. As a result, indi-
vidual behavior is more “macro” than we usually recognize.56 
 
Naar mening van Visser zijn wij er alleen in het heden. Waaruit blijkt dit? Uit de 
beleving. De beleving is onverbrekelijk verbonden met de tijdsdimensie van het 
heden, die gevuld is met realiteit, in tegenstelling tot herinneringen aan het ver-
leden of verwachtingen ten aanzien van de toekomst…. Maar uit de binding van 
de beleving aan de realiteit in het heden volgt voor hem dat een herinnering of 
verwachting ‘een voorstellen van wat men heeft beleefd of zal beleven’ is. 
Dilthey geeft hier aanvullend op aan: ‘Verleden en toekomst worden slechts 
door voorstelling gevormd, ja zijn slechts in de innerlijke voorstelling, deels als 
herinnering, deels als beelden van iets wat naderhand werkelijkheid zal zijn. 
Hiervan onderscheidt zich het heden, dat vervulde totaliteit van het leven is en 
niet enkel voorstelling ervan.’57 
 
Het belang van een grote mate van betrokkenheid bij een organisatieverandering 
wordt door Scott-Morgan58 aangegeven. Hij zegt dat de mensen in de organisatie 
bepalen of een verandering slaagt of mislukt. In aansluiting hierbij kan worden 
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gesteld dat het meest optimale ritme van veranderen het ritme is welke helpt om 
de betrokkenheid bij de verandering vast te houden. 
 
De betekenis is verbonden aan een bepaalde tijdsopname. Ook ritme in een ver-
andertraject is verbonden aan bepaalde tijdsmomenten. De relatie tussen zowel 
betekenis en tijd als ook de relatie tussen ritme en tijd worden in het onderzoek 
meegenomen. De betekenis van ritme in het verandertraject is een intuïtief erva-
ren, maar kan informatie opleveren voor andere verandertrajecten binnen de on-
derzochte organisatie of voor andere organisaties.  
 
 
2.7 Samenvatting hoofdstuk 2 
 
Vanuit de beschrijvingen vanuit ‘periodisering’ en vanuit ‘ritme in organisatie’ 
is ritmiek in termen van cyclisch en discontinuïteit, innerlijke logica, wisselende 
activiteit met prikkels van buitenaf, wisselende intensiteit van beweging, tem-
po(wisselingen) en wisselingen van inhouden in de (sub)thema’s van  
klemtoon, intonatie, herhaling en tempo voor het algemeen zoekmodel van rit-
miek van organisatieverandering meegenomen.  
Vanuit de beschrijvingen van de metaforen zijn de kernbegrippen slagritme en 
prikkels, frequentie, periodieke herhaling en afwisseling en betekenis in termen 
van intonatie, tempo, klemtoon, herhaling en frequentie voedingsbron ten be-
hoeve van het algemeen zoekmodel.  
In het samenspel van ritme en frequentie kan de dynamiek van een organisatie-
verandering worden geanalyseerd op een nieuwe wijze omdat de organisatiethe-
orie zich vooral beperkt tot elementen van wisselingen van activiteiten, wisse-
lende intensiteit van beweging, wisselingen van inhouden en deels voor wat be-
treft tempo, maar deze termen met name op een meer macroniveau typeren of 
gedeeltelijk beschrijven. In het algemeen zoekmodel wordt met name aandacht 
gegeven aan de uitwerking van elementen van ritmiek op meer microniveau. In 
het model wordt ook aandacht gegeven aan de wijze waarop prikkels op dat pro-
ces inspelen en de invloed van sociaal emotionele beleving van actoren. 
 
Het algemeen zoekmodel van ritmiek van organisatieverandering refereert niet 
aan wel of geen voorspelbaarheid van veranderingen en discontinue veranderen, 
maar het model ritmiek van organisatieverandering beoogt een algemeen zoek-
model te zijn ten behoeve van een nadere exploratie van ritmiek van organisa-
tieverandering.  
 
Vanuit beschrijvingen van periodisering, ritme in de organisatie, ritme van het 
hart, ritme in de sport en ritme in de muziek is tijdens en met het uitvoeren van 
het etnografisch exploratief handelingsonderzoek (beschreven in de hoofdstuk-
ken 5 en 6) invulling gegeven aan een beschrijving van de thema’s en subthe-
ma’s van ritmiek van organisatieverandering.  
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De ritmische uitvoering van een organisatieverandering is door het uitwerken 
van de elementen van de diverse beschrijvingen van ritmiek in beeld gebracht. 
Ritmiek moet hierbij gezien worden als de meer omvattende term voor ritmische 
beweging. Ritmiek is uitgewerkt naar de thema’s: ritme en frequentie en naar de 
subthema’s: (parameters) klemtoon, intonatie, tempo, periode en herhaling.  
De hoofdthema’s zijn ritme en frequentie, waarbij ritme de term is voor de re-
gelmatig afwisselende beweging in een verandertraject (met betrekking tot in-
formeren, overleg, interventies, besluitvorming, contacten, etcetera), en frequen-
tie het aantal keren is dat iets plaatsvindt of niet plaatsvindt per tijdseenheid en 
derhalve een getal is wat aangeeft hoe vaak een verschijnsel zich gedurende ze-
kere tijd voordoet. 
Bij ‘ritme-klemtoon’ wordt de nadruk/druk, de rust/onrust en/of de druk/ont-
spanning aan de orde gesteld, zoals belangrijke gebeurtenissen die plaatsvinden 
en ontwikkelingen en verwikkelingen die zich in een organisatieverandering 
kunnen voordoen.  
De ‘ritme-intonatie’ geeft informatie over de momenten waarbij het beginnen 
van iets centraal staat. Het begin van de contacten tussen de diverse spelers in 
een transitietraject om bijvoorbeeld een projectorganisatie in te richten, de eerste 
bijeenkomst van een werkgroep, het bereiken van een consensus bij bespreking 
van belangrijke discussiepunten. De toon wordt dan aangegeven en geeft accen-
ten in een verander- of transitietraject.  
Bij ‘ritme-tempo’ gaat het om de snelheid van de uitvoering waarmee handelin-
gen of onderdelen ervan elkaar opvolgen (versnellen en vertragen, hoog of laag 
tempo, onderbreking in tempo). 
Voor ‘frequentie-periode’ gaat het om de periode waarin een verschijnsel 
plaatsvindt of het verloop gedurende een zekere tijd.  
De ‘frequentie-herhaling’ is het getal dat aangeeft hoe vaak een verschijnsel zich 
voordoet in een bepaalde periode.  
 
Vervolgens worden de ritmiekthema’s gekoppeld aan de betekenis van ritmiek 
van organisatieverandering voor de mensen die een veranderproces doormaken, 
door na te gaan of er betekenissen met betrekking tot ritme van een organisatie-
verandering zijn die meer collectief door individuen in dat verandertraject wor-
den ervaren. In de muziek wordt ritme meer intuïtief beleefd en betreft een juiste 
vertaling van een compositie. Bij een hartritme kan met betrekking tot de bete-
kenis worden opgemerkt dat een (normaal) hartritme nauwelijks wordt opge-
merkt. Het is de vraag of en in hoeverre betekenissen van ritme van een organi-
satieverandering (collectief) worden ervaren.  
De betekenis is verbonden aan een bepaalde tijdsopname. Ook ritme in een ver-
andertraject is verbonden aan bepaalde tijdsmomenten. De relatie tussen zowel 
betekenis en tijd als ook de relatie tussen ritme en tijd worden in het onderzoek 
meegenomen. De betekenis van ritme in het verandertraject van de transitie 
tuchtcolleges is een intuïtief ervaren, maar kan informatie opleveren voor andere 
verandertrajecten binnen de onderzochte organisatie of voor andere organisaties.  
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Noten
 
1 Whipp, Adam, Sabelis (2002), pagina 11. 
2 van Duijn (1979), pagina 7-9. Onder conjunctuur verstaan we het samenstel 
van bewegingen, die tezamen het economisch leven bepalen. De conjunctuur 
wordt dikwijls gesteld tegenover de structuur. Met de structuur worden dan de 
duurzame kenmerken van een economie aangeduid (de productiestructuur, de 
arbeidsmarktstructuur). Een veel gebruikte indeling bij de conjunctuurfasen is: 
depressie, herstel, expansie, crisis, recessie (onderscheiden naar bedrijvigheid in 
tijd). 
3 De ‘Kondratieff long wave cycle (K-wave)’ werd oorspronkelijk gebruikt om 
de zogenaamde lange-golfbeweging in het economisch leven te verklaren. Zijn 
schepper Nickolai Kondratieff was een Russische econoom (1892-1938) en zijn 
studie concentreerde zich op prijzen en rentekoersen. Met vier onderscheiden fa-
sen in de ‘K-wave’ werden deze vergeleken met de seizoenen. Lente (inflatie 
groei, expansie), zomer (stagflatie, recessie), herfst (deflatie groei, plateau) en 
winter (depressie).  
Heertje (1979). Kondratieff bouwde voort op de ideeën van Leon Trotsky, die 
het niet was ontgaan dat zich van 1850 tot 1873 een versnelling in de economi-
sche ontwikkeling had voorgedaan, die gevolgd was door een langdurige stagna-
tieperiode, waarna van 1896 tot het uitbreken van de wereldoorlog weer sprake 
was geweest van expansie (van Duijn, 1979).  
4 van Heffen (1996). 
5 Namenwirth, (en Weber) (1987). 
6 Namenwirth (1987), pagina 138-147. 
7 Whipp, Adam, Sabelis, (2002), hoofdstuk 3 door C. Noss, pagina 48. 
8 van Eijk (2003). 
9 Sabelis (2003). 
10 citaat Siffre, 1964 in Borbéry (1988). 
11 de Geus (1997), proloog. 
12 van der Krogt, Vroom (1991). 
13 Greiner (1998). 
14 Lievegoed (1993). 
15 Imai (2002). 
16 Weick & Quinn (1999). 
17 Weick & Quinn (1999). 
18 Cameron, Sutton, Whetten, 1988. 
19 Senge (1999), pagina 388. 
20 Orlikowski (1996). 
21 Tyre en Orlikowski (1993). 
22 Scott-Morgan (2001). 
23 Eisenhardt en Brown (1998). 
24 Gersick (1994). 
25 Pressman en Wildavski (1973). 
26 Romanelli en Tushman (1994). 
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27 Namenwirth (1987). 
28 Whipp (2002). 
29 van Dongen (1996). 
30 McGoon (1993). 
31 Whitfield (1995). 
32 McGoon (1993). 
33 Schmikly, S. (2001 en 2004). 
34 van der Poel (1998). 
35 Willemze (1975). 
36 Willemze (1975). 
37 Kop (1974). 
38 Rechtschaffen (1996), pagina 36. 
39 Kop (1974). 
40 Senge (1999). 
41 Senge (1999), pagina 55. 
42 Whipp (2002), pagina 13. 
43 Whipp (2002), pagina 14. 
44 Grand Seaside verwijst naar het Grand Seaside Hotel in de beschrijving van 
‘Simultaneity, Identity, and Discipline in an Australian Coastal Hotel; Whipp 
(2002), pagina 180. 
45 Rechtschaffen (1996). 
46 Rechtschaffen (1996). 
47 Straathof en van Dijk (2003). 
48 Cameron (1988). 
49 Namenwirth (1973). 
50 Gleich (1999). 
51 Rechtschaffen (1996). 
52 Geldof (2001). 
53 Weick (1995), pagina 16. 
54 Weick (1995), pagina’s 21 en 51. 
55 Weick (1995), pagina 53. 
56 Weick (1995), pagina 23 citaat Chatman, 1986, pagina 211. 
57 Visser (1998), pagina 155 citaat Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften 
VII:72. 
58 Scott-Morgan (2001). 
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3 OPZET EN METHODE VAN HET ETNOGRAFISCH  
EXPLORATIEF HANDELINGSONDERZOEK 

 
 
3.1 Inleiding 
 
 
“De combinatie van onderzoek en vorming wordt bij Freire gekenmerkt als een 
dynamisch proces, dat gericht is op het ontwikkelen van een kritisch inzicht in 
de maatschappij als geheel en op de positie van individuen in die context. Bij 
Freire geschiedt een dergelijke ontwikkeling in aansluiting bij de concrete alle-
daagse situatie van de onderzochten, casu quo leerlingen en hun commonsense 
bewustzijn. De relatie tussen onderzoeker en onderzochte, tussen leraar en leer-
ling in dat onderzoekleerproces typeert Freire als een subject – subject relatie, 
nader uitgewerkt met de trefwoorden ‘onderling vertrouwen’ en ‘samenwer-
king’. 
 
Harry Coenen 1 
 
 
Dit proefschrift gaat over de betekenis van de ritmiek van een organisatieveran-
dering voor de mensen die het veranderproces doormaken. Vragen die daarbij 
opkomen zijn: is er zoals bij een hartritme, een muziekritme, een ritme uit de 
sport een ritme van organisatieverandering te onderkennen (voor de mensen die 
het veranderproces doormaken)? Wordt door de mensen in een verandertraject 
een ritme van verandering ervaren? En wat is de samenhang van ritmiek van or-
ganisatieverandering met de betekenis hiervan voor de mensen?2 
 
In dit proefschrift gaat het over de ritmiek van een organisatieverandering en 
wat bij deze ritmiek de betekenis voor (een groep) mensen is. Bezien wordt in 
hoeverre het proces van de verandering invloed heeft op de betekenis voor de 
(groep) mensen bij de betreffende verandering. 
Er wordt nagegaan waarom er dingen in het verandertraject goed zijn gegaan en 
hebben geresulteerd in een blijvende situatie en waarom er dingen in het veran-
dertraject goed zijn gegaan en hebben geresulteerd in een grote betekenis voor 
de mensen. Bezien wordt ook in hoeverre de betekenis voor de mensen is veran-
derd (groter geworden/kleiner geworden) en of de mensen hebben ‘geleden’ 
door dat proces? 
 
Aanvankelijk was de opzet in het onderzoek om op enkele momenten bij de 
mensen in de gekozen organisaties (organisatieonderdelen) na te gaan hoe de be-
trokkenen ritmiek van de verandering ervaren casu quo hebben ervaren. Het on-
derzoeksgebied betreft het terrein van de medische tuchtcolleges. De medische 
tuchtcolleges3 vallen organisatorisch onder het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.  
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Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft echter vervolgens 
de onderzoeker gevraagd om (eveneens) als adviseur in het verandertraject 
‘transitie tuchtcolleges’ werkzaam te zijn. Per 1 juni 2001 is de onderzoeker 
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als adviseur inge-
zet bij het transitietraject tuchtcolleges. 
 
De keuze om niet uitsluitend als onderzoeker met het transitietraject tuchtcolle-
ges bezig te zijn maar ook als adviseur en contactpersoon voor het transitietra-
ject namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het 
mogelijk gemaakt om het onderzoek naar ‘ritmiek van organisatieverandering’ 
een handelingsonderzoek te laten zijn, waardoor zeer veel informatie voor het 
promotieonderzoek beschikbaar kon komen. In paragraaf 3.2 wordt hier nader 
op ingegaan.  
 
In dit hoofdstuk staat expliciet beschreven hoe de gegevensverzameling heeft 
plaatsgevonden en hoe de opzet van de interviews was. Eveneens is opgenomen 
een beschrijving van de analyse van de verkregen informatie en de verslagleg-
ging.  
Aan de methodologische kwaliteit van het etnografisch exploratief handelings-
onderzoek worden ook eisen gesteld. De kwaliteit van het onderzoek bepaalt de 
argumentatieve overtuigingskracht van de onderzoeksconclusies. De verschil-
lende aspecten van die methodologische kwaliteit van dit onderzoek worden aan 
het eind van dit hoofdstuk besproken.  
 
 
3.2 Methodologische context 
 
Door de combinatie van onderzoek en adviesopdracht werd het mogelijk om als 
onderzoeksmodel te kiezen voor het etnografisch exploratief handelingsonder-
zoek. Freire4 laat zien dat een koppeling van onderzoeken, leren en handelen als 
vormingsproces kan worden ingericht. Volgens Freire is het mogelijk om onder-
zoek zo op te zetten, dat het niet alleen de kennisvermeerdering (het leren) van 
de onderzoeker dient, maar dat het tegelijkertijd een leerproces van de onder-
zochten is. Ook geeft hij aan dat het niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk 
is, dat de onderzochten steeds gelijkwaardiger aan de onderzoekers gaan mee-
werken aan het onderzoek. 
Een dergelijke gelijkwaardige relatie tussen onderzoeker en onderzochten ver-
eist van de onderzoeker niet alleen onderzoeksmatige, maar ook (ped)agogische 
kwaliteiten. Een concrete uitdrukking van deze kwaliteiten bestaat erin dat de 
onderzoeker discussies over de gerapporteerde onderzoeksgegevens niet alleen 
en niet primair voert als check op de volledigheid en adequaatheid van deze ge-
gevens, maar dat ook doet met het doel kritische reflectie op de eigen interpreta-
ties door de onderzochten te stimuleren.  
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Het exemplarisch handelingsonderzoek onderscheidt zich in het algemeen van 
andere sociaal-wetenschappelijke onderzoeksvormen doordat leren en handelen 
een geïntegreerd onderdeel van het onderzoek als geheel zijn.  
 
In het exemplarisch onderzoek5 impliceert leren een actieve opstelling met be-
trekking tot het verkrijgen van die informatie. Het beginnen van onderzoek door 
middel van het stellen van vragen, het observeren van situaties, en dergelijke, 
zal een leerproces bij de onderzochten op gang brengen, omdat zij, om de ge-
stelde vragen te beantwoorden, expliciet stilstaan bij hun eigen situatie en de in-
terpretatie daarvan.  
De meerwaarde komt tot stand door het exemplaar te vergelijken met het thema: 
vanuit het verhelderen van de specifieke historische situatie zoals die in thema’s 
tot uitdrukking komt, tot het aangeven van relatief constante problemen, het 
daarmee samenhangend handelen en de erbij behorende structuren in die situatie 
waardoor het exemplarisch karakter wordt blootgelegd.  
Een thema moet dan gezien worden als een sociaal verschijnsel, dat, op grond 
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, met als object de empirische werke-
lijkheid en bestaande interpretaties daarvan, gezamenlijk door onderzochten en 
onderzoekers onderkend en geïnterpreteerd wordt als probleem voor bij het on-
derzoek betrokkenen.  
 
Een exemplaar wordt door Coenen6 gedefinieerd als een thema (casu quo een 
samenvoeging van meerdere thema’s), dat op grond van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek, gezamenlijk door onderzochten en onderzoekers 
gekenschetst is als het meest centrale probleem dat typerend is voor een com-
plex van problemen in een historisch-maatschappelijke totaliteit; dat prioriteit 
heeft bij het veranderen van een problematische situatie in een daarbij te explici-
teren richting, en waarbij aangegeven wordt binnen welk handelingskader ver-
anderingen tot stand gebracht kunnen worden.  
In het onderzoek ‘transitie tuchtcolleges’ is ervoor gekozen om de mogelijkhe-
den te exploreren die invulling geven aan ritmiek van organisatieverandering 
door ritme en frequentie te benoemen van informeren, overleg en interventies 
gedurende het transitietraject. Bij exploratief onderzoek gaat het niet zozeer om 
‘fact-finding’ maar om verwachte en te vinden samenhangen die voor een be-
paald theoretisch of praktisch doel relevant worden geacht. Dat praktische doel 
is het in beeld brengen van ritmiek van organisatieverandering in de (beheers-
matige7) transitie van de medische tuchtcolleges. Vervolgens wordt gekeken of 
de gevonden resultaten geïnterpreteerd kunnen worden en of je er verder (in 
praktische zin) iets mee kunt. Bij het exploreren worden derhalve alle mogelijke 
samenhangen onderzocht.  
 
De etnografische praktijk van het 'veldwerk doen' waarbij de onderzoeker zoveel 
mogelijk en langdurig participeert in de leefwereld van de onderzochten, mondt 
doorgaans uit in een monografie die gedetailleerd aspecten van deze leefwereld 
beschrijft vanuit het perspectief van de informanten. Deze beschrijving is gepro-
blematiseerd vanuit een theoretisch kader en gecontextualiseerd in termen van 
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heersende machtsverhoudingen. Etnografie reflecteert kritisch op de positie van 
de onderzoeker en diens relatie met de onderzochten en het object van onder-
zoek. De etnografie in de organisaties kent specifieke kansen en beperkingen, 
zoals met betrekking tot toegang tot informatie en gradaties van controle op en 
censuur van de presentatie van bevindingen. 
 
De combinatie van onderzoeken, leren en handelen gekenmerkt als een dyna-
misch proces, dat gericht is op het ontwikkelen van een kritisch inzicht in de 
maatschappij als geheel en op de positie van individuen in die context. Bij Freire 
geschiedt een dergelijke ontwikkeling in aansluiting bij de concrete alledaagse 
situatie van de onderzochten, casu quo de leerlingen en hun commonsense be-
wustzijn. De relatie tussen onderzoeker en onderzochte, tussen leraar en leerling 
in dat onderzoeksleerproces typeert hij als een subject – subject relatie, nader 
uitgewerkt met de trefwoorden ‘onderling vertrouwen’ en ‘samenwerking’. In 
het exemplarisch onderzoek als geheel is het van belang dat de context waarin 
het onderzoek zich afspeelt, deel uitmaakt van het onderzoeksproject, en dat van 
de kennis van de context gebruik gemaakt wordt bij het problematiseren van ge-
beurtenissen en bij het doen van voorstellen ter oplossing van gerezen proble-
men.  
In tegenstelling tot de veelal gebruikelijke invulling van de relatie tussen onder-
zoeker en onderzochte, als een subject – object relatie, is bij Freire sprake van 
een subject – subject relatie, althans dient dat zoveel mogelijk nagestreefd te 
worden.  
 
De bijzondere positie die de onderzoeker heeft in het exemplarisch handelings-
onderzoek sluit ook aan op hetgeen Emerson8 over de ‘field researcher’ aan-
geeft. “’Getting close’ minimally requires physical and social proximity to the 
daily rounds of people’s lives and activities; the field researcher must be able to 
take up positions in the midst of the key sites and scenes of other’s lives in order 
to observe and understand them.”  
De juridische achtergrond en ruime ervaring van de onderzoeker in deze studie 
(in analyse van organisatievraagstukken, het opstellen en uitvoeren van werkbe-
levingsonderzoeken, en dergelijke) hebben er mogelijk aan bijgedragen dat de 
onderzoeker deel kon en mocht uitmaken van de verschillende werelden die bij 
de transitie tuchtcolleges betrokken waren.  
 
De concrete doelstellingen van het exemplarisch handelingsonderzoek dienen 
niet a-priori voor de gehele duur van het onderzoek te worden vastgelegd (een 
vaste omschrijving is wel vereist). Ze moeten kunnen veranderen met het veran-
deren van de onderzoekssituatie. 
Voor de onderzoekssituatie in de ‘transitie tuchtcolleges’ zijn de doelstellingen 
zoals geformuleerd in paragraaf 1.3 (Doelstellingen) niet verandert gedurende 
het onderzoekstraject (of daarna). De doelstellingen van het onderzoek en de 
vraagstellingen van het onderzoek zijn bij de start van het onderzoek geformu-
leerd en niet meer gewijzigd. 
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Het beginnen van onderzoek door middel van het stellen van vragen, het obser-
veren van situaties, en dergelijke, zal al een leerproces bij de onderzochten op 
gang brengen, omdat zij, om de gestelde vragen te beantwoorden, expliciet stil-
staan bij hun eigen situatie en de interpretatie daarvan. 
Welke betekenissen worden door de mensen naar voren gebracht (paradigmas-
hift). Informatie komt uit verslagen, agenda’s, mailverkeer en observaties: fra-
mes en cues. 
Het gaat om determinatie van processen die op elkaar ingrijpen. Onderzoek naar 
verschillende groepen, verschillende thema’s, verschillende ritmes. Hoe heeft 
een ritme het veranderingsproces bevorderd of niet? Empirische informatie pro-
beert ritmiek te duiden. 
 
De methodologie van het handelingsonderzoek kan volgens Coenen9 als volgt 
getypeerd worden. Kennen en veranderen zijn in exemplarisch onderzoek cy-
clisch met elkaar verbonden; men moet handelend optreden om kennis te ver-
krijgen over de dynamische werkelijkheid, en men heeft kennis nodig om een 
poging te kunnen ondernemen gerichte veranderingen door te voeren. In princi-
pe kan de onderzoeker op ieder gewenst punt zo’n cyclus laten beginnen. Af-
hankelijk van de veranderingsmogelijkheden die men heeft, of anders gezegd, 
afhankelijk van de kennis van de te onderzoeken situatie, moet de keuze ge-
maakt worden waar te beginnen.  
Dit startmoment diende zich voor dit onderzoek aan door het moment waarop de 
eerste activiteiten met betrekking tot de transitie tuchtcolleges aan de orde kwa-
men.  
 
Naast exemplarisch handelingsonderzoek is dit onderzoek ook te duiden als de-
scriptief onderzoek.  
Door Swanborn10 is aangegeven dat uit de probleemstelling moet blijken welke 
vorm van onderzoek nodig is. In het onderzoek ritmiek van organisatieverande-
ring is de betekenisgeving geïnventariseerd van de functionarissen die een orga-
nisatieverandering doormaken en gerelateerd aan ontwikkelde thema’s en 
subthema’s van ritmiek van organisatieverandering. Het onderzoek kan om die 
reden getypeerd worden als descriptief onderzoek.  
Ook de begrippen kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek zijn op dit 
onderzoek van toepassing. Wester11 geeft aan dat kwantitatief onderzoek niet 
geassocieerd moet worden met cijfers en kwalitatief onderzoek niet met woor-
den. Het onderscheid wordt bepaald door het meetniveau dat kan worden gehan-
teerd. Kwantitatief onderzoek is het toewijzen van kwantitatieve waarden aan 
kwaliteiten. De manier waarop de belevingen bij ritmiek van organisatieveran-
dering zijn beschreven en zijn geëxploreerd, kan worden aangeduid als een 
combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Opvattingen over de tran-
sitie tuchtcolleges in het verleden en gedurende de onderzoeksperiode en de ei-
gen beleving daarbij, zijn voorbeelden van kwalitatief onderzoek, terwijl het re-
gistreren van het aantal gelijksoortige reacties in een bepaalde periode als kwan-
titatief onderzoek bestempeld kan worden.  
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Maso en Smaling12 stellen dat kwalitatief onderzoek zich in eerste instantie ba-
seert op de wereld zoals de onderzochte subjecten die definiëren, beleven of 
constitueren. Het onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering voldoet aan 
deze eis van kwalitatief onderzoek, omdat het procesverloop van de transitie 
tuchtcolleges en de betekenisgeving van de respondenten van de ritmiek van or-
ganisatieverandering gedurende de onderzoeksperiode worden geïnventariseerd.  
 
Naast exemplarisch handelingsonderzoek is dit onderzoek derhalve ook te type-
ren als descriptief, kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  
 
 
3.3 Gegevensverzameling 
 
Door de combinatie in de functies/rollen van adviseur en onderzoeker in het tra-
ject ‘transitie tuchtcolleges’ is primair zeer veel informatie verkregen uit het zelf 
participeren in dit verandertraject. Hierbij moet gedacht worden aan de (dage-
lijkse) contacten met de medewerkers van de afdeling IBE (Innovatie, Beroepen 
en Opleidingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), met 
de medewerkers van het Ministerie van Justitie (die een functie hadden in de 
transitie –medische13– tuchtcolleges, met name met de contactpersoon voor ‘de 
transitie tuchtcolleges’ vanuit het Ministerie van Justitie), de functionarissen van 
de tuchtcolleges en de leden van de Werkgroep transitie tuchtcolleges. 
 
De gegevensverzameling van het promotie-onderzoek bestaat uit corresponden-
tie de transitie tuchtcolleges betreffend, verslaggeving van de Werkgroep transi-
tie tuchtcolleges, opnamen van een bijeenkomst van de Werkgroep transitie 
tuchtcolleges, ‘aantekeningen per dag’ bijgehouden door de onderzoe-
ker/adviseur en informatie uit de interviews met de functionarissen van de tucht-
colleges (opinies). Ook is er een uitgebreid werkverslag14 waarin het procesver-
loop van de transitie tuchtcolleges gerelateerd aan de thema’s en subthema’s van 
ritmiek van organisatieverandering gedurende de onderzoeksperiode staat be-
schreven.  
 
Contacten door onderzoeker/adviseur 
 
De contacten door de onderzoeker/adviseur met de medewerkers van de afdeling 
IBE geschiedden bilateraal, formeel en informeel, afstemmingen over de transi-
tie tuchtcolleges en andere vraagstukken de medische tuchtcolleges betreffend 
met het afdelingshoofd IBE en de directeur IBE. De contacten vonden zowel 
persoonlijk (mondeling) als telefonisch, schriftelijk of per mail plaats. 
De contacten met het Ministerie van Justitie vonden plaats uitsluitend in het ka-
der van de ‘transitie tuchtcolleges’. Gedurende de gehele onderzoeksperiode was 
een en dezelfde persoon (oud-familierechter) contactpersoon vanuit het Ministe-
rie van Justitie. Daarnaast was de voorzitter van de interdepartementale Werk-
groep ‘transitie tuchtcolleges’ tevens eerst Hoofd afdeling Beleid bij het Minis-
terie van Justitie en daarna voorzitter van een van de rechtbanken in Nederland. 
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De contacten met de functionarissen van de medische tuchtcolleges vonden 
plaats naar aanleiding van zowel het onderzoek als ook in verband met de ad-
vieswerkzaamheden met betrekking tot de ‘transitie tuchtcolleges’ naar het Mi-
nisterie van Justitie en eveneens voor wat betreft de verdere werkzaamheden 
met betrekking tot de tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG. 
Er is een Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (Den Haag) en er zijn 
vijf regionale tuchtcolleges (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, 
Zwolle). 
 
De onderzoeker/adviseur heeft in het traject een bewust beïnvloedende houding 
die kan variëren van participerende observatie tot actieve interacties. In het be-
schreven onderzoeksveld (hoofdstuk 4 en verder) zal duidelijk worden dat de 
onderzoeker/adviseur in dit traject frequent met deze rolwisselingen te maken 
heeft gehad. 
 
Interdepartementale Werkgroep Transitie Tuchtcolleges 
 
Vrijwel gelijktijdig ontstond bij de beide ministeries het idee om het transitietra-
ject weer op te pakken. In een overleg in mei 2001 tussen het Ministerie van Jus-
titie (delegatie mevrouw B en de heer K, later voorzitter van de interdeparte-
mentale werkgroep) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(delegatie de heer van den B en adviseur/onderzoeker) worden voorbereidingen 
besproken voor het instellen van een interdepartementale werkgroep welke ‘de 
transitie’ mogelijk moet maken.  
De Werkgroep ‘transitie tuchtcolleges’ is een interdepartementale werkgroep 
samengesteld uit een voordracht van functionarissen vanuit het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Justitie.  
 
Vanuit het Ministerie van Justitie werden diverse functionarissen opgenomen in 
de werkgroep om zowel vanuit de gerechten als vanuit het departement vol-
doende afvaardiging in de werkgroep op te nemen (vice-president arrondisse-
mentsrechtbank, contactpersoon Ministerie van Justitie, (kwartiermakend) voor-
zitter Raad voor de Rechtspraak, juridisch medewerker Ministerie van Justitie, 
president arrondissementsrechtbank, directeur beheer gerechten). 
Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd deelgeno-
men aan de werkgroep door de contactpersoon voor de tuchtcolleges (advi-
seur/onderzoeker) en een projectdirecteur van het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. Voor de tuchtcolleges en het centraal tuchtcollege werd 
een afvaardiging opgenomen in de werkgroep (de voorzitter Centraal Tuchtcol-
lege voor de Gezondheidszorg en de secretaris van een van de regionale tucht-
colleges. Voor de beroepsorganisaties werd als afvaardiging de KNMG15 opge-
nomen. Op verzoek van deze afgevaardigde (om een bredere participatie vanuit 
de beroepsorganisaties in de werkgroep te krijgen) is vanuit de KNMP16 even-
eens iemand toegevoegd aan de lijst van deelnemers van de werkgroep. 
De afspraak werd gemaakt dat alle tuchtcolleges (zowel de regionale tuchtcolle-
ges als het centraal college) en de betrokken beroepsorganisaties (KNMG, 
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NMT, KNMP, KNOV, LCVV, KNGF, NIP, NVP17) telkens de agenda, versla-
gen en andere documenten van de werkgroep, via de contactpersonen van de 
beide ministeries zouden ontvangen om geïnformeerd te worden over het ver-
loop van de activiteiten van de werkgroep.  
Deze documenten maken eveneens deel uit van de gegevensverzameling van het 
promotie-onderzoek. 
 
Aantekeningen per dag 
 
In de onderzoeksperiode is op elke dag door de onderzoeker informatie over de 
betreffende dag opgetekend.  
Deze aantekeningen vormen niet zozeer de kern van het onderzoek maar zijn 
veeleer bedoeld, waar nodig, informatie te toetsen en het tijdsverloop met bijbe-
horende activiteiten en gebeurtenissen goed in beeld te houden.  
Belangrijke tegenstrijdigheden tussen overig materiaal en de aantekeningen per 
dag zouden om nader onderzoek vragen.  
 
Interviews met de functionarissen van de tuchtcolleges 
 
De meest aangewezen techniek voor het onderzoek van de onderzoeksvragen 
met betrekking tot het aspect van de ‘beleving’ is het houden van semi-
gestructureerde interviews. Het gaat daarbij om het direct ondervragen van de 
betrokkenen waarbij de onderzoeker de mogelijkheid heeft om op bepaalde pun-
ten door te vragen. Dat doorvragen is ook van belang om te voorkomen dat de 
onderzoeker te veel eigen interpretaties aan uitspraken gaat geven. Het onder-
zoek richt zich immers op de betekenisgeving van de geïnterviewden.18  
 
Bij de interviews valt de nadruk op een kwalitatieve weergave en een analyse 
van de semi-gestructureerde interviews. Enerzijds werd in de vragen wel struc-
tuur aangebracht door bij de interviews een vragenlijst te gebruiken met daarin 
de topics vermeld die in het gesprek aan de orde moesten komen (vragenlijst, 
bijlage 2). Anderzijds is tijdens het mondelinge interview niet gewerkt met 
voorgestructureerde antwoorden of met ja/nee vragen. Voor een goede, gestruc-
tureerde vraag- en antwoordlijst over betekenis van ritmiek in organisatieveran-
deringen (binnen de medische tuchtcolleges) is veel voorkennis nodig over die 
betekenisgeving. Daarover was echter te weinig bekend.  
 
De opzet van de interviews is in navolgende paragraaf verder uitgewerkt. 
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3.4 De opzet van de interviews 
 
Bij dit onderzoek is gekozen voor een brede methodische opzet. Beoogd werd 
om zoveel mogelijk ‘betekenissen’ gedurende het transitietraject te verkrijgen. 
Die brede opzet is terug te vinden in de groep geïnterviewden: alle functionaris-
sen van alle tuchtcolleges19 (zowel de regionale tuchtcolleges in de eerder ge-
noemde plaatsen alsook het centraal tuchtcollege te Den Haag). Deze groep be-
stond uit verschillende soorten functionarissen (voorzitter van het centraal tucht-
college, voorzitters van de regionale tuchtcolleges, secretaris van het centraal 
tuchtcollege, secretarissen van de regionale tuchtcolleges, de administratief, ju-
ridisch, en secretarieel medewerkers), met diverse looptijden van te werk gesteld 
zijn binnen de tuchtcolleges en de verschillende standplaatsen (Amsterdam, Den 
Haag, Eindhoven, Groningen, Zwolle). 
 
De aankondiging van de te houden interviews is gebeurd door een brief van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin de Directeur Innova-
tie, Beroepen en Ethiek aangeeft dat in het kader van het promotie-onderzoek 
aan de onderzoeker toestemming is gegeven om ten behoeve van dit onderzoek 
bij de tuchtcolleges informatie te verkrijgen. Omdat de onderzoeker tevens als 
adviseur is ingezet, is in de brief expliciet aangegeven: “Omdat mw. Poels even-
eens vanuit het ministerie van VWS is ingezet als adviseur bij de ‘transitie 
tuchtcolleges’ naar het ministerie van Justitie en verdere werkzaamheden met 
betrekking tot de tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG zal zij bij het verzoeken 
om informatie ten behoeve van het studieonderzoek dit expliciet aangeven. 
Hiermee zal de rol van mw. Poels als adviseur duidelijk blijven.” 
 
De interviews waren als volgt opgebouwd: 
 
1. Introductie. Omdat de interviews schriftelijk met vermelding van het ge-

spreksonderwerp waren aangekondigd, kon de introductie daarop aanslui-
ten. Door de adviseur/onderzoeker is besproken wat de doelstelling van het 
interview is (promotie-onderzoek) en dat de gegevens uit dit gesprek uitslui-
tend voor het promotie-onderzoek gebruikt zouden worden, tenzij de functi-
onaris kon aangeven dat deze restrictie voor het gebruik van gegevens niet 
nodig was. Bij restrictie van gebruik van gegevens is tussen advi-
seur/onderzoeker en functionaris ook duidelijk besproken welke gegevens 
exclusief voor het promotie-onderzoek zouden dienen. Deze situatie is maar 
voor enkele opmerkingen die in de interviews zijn gemaakt aan de orde. 

2. Bespreking van de vragen. Alle interviews zijn met een toelichting op de 
vraagstelling gestart. Door de onderzoeker werd aangegeven dat het ge-
sprekthema ritmiek van organisatieverandering van de medische tuchtcolle-
ges is en het effect hiervan op de beleving van de mensen die dit verander-
proces doormaken, waarbij het accent ligt op dynamiek-rustverdeling 
(rust/onrust, druk/ontspanning) bij hoe en hoe vaak geïnformeerd worden, 
bij hoe en hoe vaak overleg, en hoe en hoe vaak interventies in het veran-
derproces. Vervolgens is de vraag gesteld welke (organisatie)veranderingen 
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binnen het medische tuchtcollege heb je meegemaakt, maak je nu mee of 
denk je in de toekomst binnen het medisch tuchtcollege te gaan meemaken. 
Op schrift zijn de drie subvragen aan de functionaris gegeven en is met de 
eerste subvraag gestart.  

3. Semi-gestructureerd interview. De volgende empirische vragen zijn voorge-
legd aan de functionarissen van de medische tuchtcolleges: een: welke or-
ganisatieverandering(en) heeft de functionaris binnen de organisatie waarin 
hij/zij nu werkzaam is meegemaakt en wat waren daar zijn/haar ervaringen 
bij; twee: ervaart de functionaris momenteel organisatieverandering(en) 
binnen de organisatie waarin hij/zij werkzaam is (zo ja, welke zijn daar 
zijn/haar ervaringen bij; drie: welke organisatieverandering(en) verwacht de 
functionaris voor de (nabije) toekomst binnen de organisatie waarin hij/zij 
werkzaam is en welke zijn dan voor hem/haar belangrijke onderdelen of as-
pecten bij zo’n verandering waardoor de verandering als positief of negatief 
door betrokken functionaris wordt ervaren. Door deze aanpak van de inter-
views was het mogelijk om de denkbeelden en opvattingen van de functio-
narissen in een open gesprek aan de orde te hebben. Voor deze semi-
gestructureerde interviewvorm is gekozen omdat de validiteit van geheel 
open, ongestructureerde interviews vaak als problematisch wordt gezien. 
Het gevaar bij open interviews is dat veel informatie wordt gegeven buiten 
de directe doelstellingen van het onderzoek.  

4. Afronding van het gesprek. Aan het einde van het gesprek werd aan de geïn-
terviewde gevraagd of deze nog zaken of aspecten naar voren wilde brengen 
die niet aan de orde waren geweest. Daarna is door de onderzoeker beves-
tigd welke gegevens vanuit het interview exclusief voor het promotie-
onderzoek gebruikt zouden worden. Tot slot zijn de vraagpunten besproken 
die een functionaris had die geen raakvlak met het promotie-onderzoek had. 
Deze thema’s varieerden van nog niet ontvangen KB’s20 van leden-
beroepsgenoten, stagnerend verloop van de betaling van vacatiegelden, vra-
gen over de aangekondigde evaluatie van de Wet BIG, invulling van vacatu-
res, omzetting van een overeenkomst tot het verrichten tot diensten naar een 
vaste aanstelling, etcetera.  
 

De bereidheid tot deelname aan het onderzoek was zeer groot. De respons was 
104% (25 functionarissen en 1 ‘oud-functionaris’). Ten tijde van de onderzoeks-
periode waren 25 functionarissen werkzaam voor de medische tuchtcolleges. 
Één functionaris was sedert enkele maanden voorafgaand aan de onderzoekspe-
riode uit dienst gegaan, maar vanwege haar jarenlange ervaring – vanaf het ont-
staan van de medische tuchtcolleges – werd haar naam door andere geïnterview-
den aan de onderzoeker doorgegeven om haar ook te interviewen vanwege haar 
grote kennis op het gebied van voorgenomen en (deels) gerealiseerde organisa-
tieveranderingen en de activiteiten die hierbij aan de orde waren en de commu-
nicatie en informatie over deze veranderingen. 
De functionarissen werd anderhalf uur van hun tijd gevraagd. Door diverse re-
denen duurde de gesprekken veelal tussen de anderhalf en vier uur. Dit had te 
maken met het positief ervaren van het kunnen vertellen van ervaringen die men 
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in de werkzaamheden ten behoeve van het medisch tuchtcollege had opgedaan, 
het uitgebreid stilstaan bij de huidige situatie of gewenste situatie door de geïn-
terviewden. Ook speelde een rol dat door de adviseur/onderzoeker was aangege-
ven dat indien wenselijk voor de geïnterviewde er na het interview ook ruimte 
was om overige vraagpunten zoals genoemd onder 3.4, sub 4 aan de orde te stel-
len.  
 
 
Functie   Aantal functionarissen 
 
Centraal tuchtcollege 
Voorzitter 1 
Secretaris 3 
Plaatsvervangend secretaris 1 
Medewerker centraal tuchtcollege 1 
 
Regionaal tuchtcolleges 
Voorzitter 5 
Secretaris 5 
Vakgericht administratief medewerker 1 
Administratief medewerker 1 
Secretaresse  6 
‘Oud-secretaris’  1  
Plaatsvervangend secretaris  1 
 
 
Tabel 2: functies van de geïnterviewden 
 
De interviews zijn allen afgenomen in de maand november 2001. In het verdere 
transitietraject (onderzoeksperiode afgesloten juni 2002) is op diverse momenten 
‘betekenisgeving’ van de geïnterviewden over eerdere verandertrajecten en over 
het lopende verandertraject aan de adviseur/onderzoeker kenbaar gemaakt.  
 
In alle gevallen zijn de interviews gehouden op de locatie waar de functionaris 
normaliter zijn standplaats heeft (respectievelijk Amsterdam, Den Haag, Eind-
hoven, Groningen, Zwolle). De ontvangst was steeds vriendelijk en gastvrij. Bij 
de wat verder gelegen locaties (Groningen, Zwolle) werd er zelfs voor broodjes 
en koekjes voor de onderzoeker gezorgd. Veel geïnterviewden gaven spontaan 
aan buitengewoon geïnteresseerd te zijn in dit promotie-onderzoek.  
 
Van alle interviews is een geluidsopname (op tape) gemaakt, behalve bij een re-
gionaal tuchtcollege (voorzitter van dit regionaal tuchtcollege vond het wense-
lijk dat er geen geluidsopname werd gemaakt; derhalve zijn van de interviews 
met functionarissen van dit regionaal tuchtcollege schriftelijk aantekeningen 
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gemaakt die in de gegevensverzameling van het promotie-onderzoek zijn opge-
nomen). 
In twee situaties is gevraagd door geïnterviewden om samen met een collega-
functionaris het interview te doen. In beide gevallen was sprake van relatief kor-
te werkervaring (een jaar en een half jaar) binnen het medisch tuchtcollege, 
waarbij geïnterviewde onzeker was of wel aan de doelstelling van het interview 
kon worden voldaan door een te geringe ervaring binnen het tuchtcollege. In 
beide keren bleek, naar mening van de onderzoeker, dat de ervaring toch groot 
genoeg was geweest om een individueel interview te hebben. 
 
Bij alle interviews had de adviseur/onderzoeker het gevoel dat er sprake was van 
wederzijds vertrouwen en oprechte aandacht voor elkaar. Alle interviews bevat-
ten waardevolle informatie, maar enkele gesprekken raken adviseur/onderzoeker 
diep. In een van de interviews kwam aan de orde dat deze functionaris niet al-
leen al tientallen jaren vol verwachting van bepaalde vernieuwingen en verande-
ringen was, maar dat deze vernieuwingen en veranderingen ook al tientallen ja-
ren door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waren aange-
kondigd. Deze vernieuwingen en veranderingen bleven echter (uiteindelijk) uit. 
In weer een ander interview was een secretaris sedert een half jaar werkzaam 
voor dit medisch tuchtcollege. Vanuit eerdere werkervaring en een gespeciali-
seerde opleiding gaf deze secretaris aan erg veel vernieuwingen te ambiëren. 
Hetgeen veel indruk op de onderzoeker maakte was de grote afstand die daarbij 
bleek tussen gewenste situatie en de bestaande situatie, bijvoorbeeld met betrek-
king tot het thema ‘automatisering’. 
 
 
3.5 Analyse van de gegevens 
 
Per 1 mei 2001 tot 1 juni 2002 zijn de documenten verzameld die betrekking 
hebben op de ‘transitie tuchtcolleges’. Telkens wanneer er weer een nieuw do-
cument verscheen (eventueel – mede – geïnitieerd door adviseur/onderzoeker) 
werd deze aan de gegevensverzameling toegevoegd. Complete dossiers, ordners, 
maar ook mailbestanden21 zijn het basismateriaal voor de beschrijving van de 
‘transitie tuchtcolleges’. 
 
De ‘betekenissen’ van de functionarissen van de medische tuchtcolleges bij rit-
miek van organisatieverandering zijn voor de op dat moment ingezette organisa-
tieverandering gedurende het onderzoekstraject opgetekend in de ‘beschrijvin-
gen per dag’. 
De uitgebreide beschrijvingen van de ‘betekenissen’ zijn naar aanleiding van de 
interviews gemaakt. Tijdens het interview werd er een geluidsopname gemaakt 
en werden er door de onderzoeker enkele schriftelijke aantekeningen gemaakt. 
Deze bevatten die punten die de onderzoeker van belang achtte en die zij type-
rend, verrassend, nieuw of interessant vond. In de schriftelijke aantekeningen 
kon ook informatie benoemd worden, welke met een geluidsopname niet vast te 
leggen was, bijvoorbeeld in de non-verbale communicatie of met betrekking tot 
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de sfeer van het gesprek. Bovendien gaven ze de onderzoeker een geruststellend 
gevoel dat er tenminste iets van de interviews op papier stond, voor het geval de 
geluidsopname niet was gelukt.  
De geluidsopnames zijn vervolgens letterlijk en volledig uitgetypt. Het uitwer-
ken van deze geluidsopnames is binnen een maand gestart. Deze activiteit is 
zeer tijdrovend geweest omdat niet altijd de eerste, tweede of soms zelfs derde 
keer de juiste woorden werden gehoord. Er waren gelukkig ook geluidsopnames 
bij die een dermate gesprekstempo hadden en dermate zuiver van opnamekwali-
teit waren dat hele zinnen achter elkaar uitgetypt konden worden.  
 
De ‘betekenissen’ zijn vervolgens toegevoegd aan de tijdsbalk met de beschrij-
vingen van de processen (verloop, ontwikkelingsgang) van de ‘transitie tuchtcol-
leges’ (periode 1 mei 2001 tot 1juli 2002) en vormden met de beschrijvingen 
van de processen de basis van de analyse.  
De volgende thema’s en subthema’s zijn voor ritmiek van organisatieverande-
ring zijn gedurende de onderzoeksperiode gekozen om invulling te geven aan 
veranderritmiek en aan het onderzoeksmodel ritmiek van organisatieverande-
ring: 
 
• ritme en klemtoon 
• ritme en intonatie 
• ritme en tempo 
• frequentie en periode 
• frequentie en herhaling. Zie paragraaf 2.3 ritmiek: ritme en frequentie. 

 
Gefaseerd zijn vervolgens navolgende ‘tijdsbalken’ ingevuld: (I) de tijdsbalk 
met de activiteiten en processen van de transitie tuchtcolleges gedurende de on-
derzoeksperiode; (II) dezelfde periode met invulling van de gekozen thema’s en 
subthema’s; (III) de tijdsbalk met daarin opgenomen de bijbehorende ‘beteke-
nissen’ en (IV) dezelfde periode met een differentiatie van de thema’s en 
subthema’s en betekenissen naar inhoud. 
 
De tijdsbalk met de activiteiten en processen is opgenomen in paragraaf 6.2. De 
invulling van de thema’s en subthema’s van ritmiek sluiten in dezelfde paragraaf 
aan door de thema’s en subthema’s te relateren aan de transitie tuchtcolleges ge-
durende de onderzoeksperiode.  
De tijdsbalk (van de onderzoeksperiode) geeft in paragraaf 6.3 de betekenis voor 
de functionarissen van de tuchtcolleges bij de transitie tuchtcolleges en bij de 
ritmiek van deze transitie.  
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de betekenis van ritmiek voor het individu om 
hierbij de mogelijke afwijkingen of verschillen ten opzichte van hoofdstuk 6 in 
beeld te brengen 
In hoofdstuk 8 worden de thema’s en subthema’s en de betekenisgeving van de 
functionarissen van de tuchtcolleges gedifferentieerd naar inhoudelijke onder-
werpen. Hierbij wordt aangesloten op het model van Siebers, Verweel en de 
Ruijter22 van organisatiedomeinen gesplitst naar werkwereld (waarbij de produc-
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tievoorwaarden voorop staan) en naar de leefwereld (waar de intermenselijke re-
laties en menselijke kenmerken bepalend zijn). 
 
 
3.6 Verslaglegging 
 
Na bovenstaande analyse worden de onderzoeksgegevens beschreven en worden 
conclusies getrokken. Daarbij moet met name de vraag aan de orde komen in 
hoeverre het onderzoek antwoord heeft gegeven op de onderzoeksvragen.  
 
Alle activiteiten van de O/A ten behoeve van de tuchtcolleges, alle contacten en 
vergaderingen ten behoeve van de transitie tuchtcolleges, de interviews ten be-
hoeve van het onderzoek en het schriftelijk materiaal zijn in een werkverslag be-
schreven.23 
De essentiële onderdelen van dit ‘Werkverslag onderzoek ritmiek van organisa-
tieverandering’ zijn verwerkt bij het beschrijven van het onderzoeksproces als-
mede bij de resultaten van het onderzoek.  
 
De citaten uit de onderzoeksgegevens (citaten uit interviews, uit documenten, 
etcetera) zullen bij de verschillende tijdsbalken worden opgenomen om zoveel 
mogelijk de inkleuring van de hele belevingswereld van de functionarissen van 
de medische tuchtcolleges weer te geven. Deze citaten zijn bedoeld als illustratie 
van items die op die plaats besproken worden. 
Bij de keuze van de citaten zijn de volgende criteria gehanteerd: het citaat moet 
betrekking hebben op de onder paragraaf 3.5 genoemde parameters en het citaat 
moet illustratief zijn voor die opvatting, mening of ervaring.  
Zo min mogelijk mag het citaat informatie bevatten waardoor de geciteerde her-
kend zou kunnen worden. Er is met zorg naar gestreefd om de vertrouwelijkheid 
die de gesprekken kenmerkte niet te schenden. 
 
De bijlagen 1 (brief van het ministerie van VWS, kenmerk IBE/BO/2206144) en 
3 (Nota van het ministerie van VWS, kenmerk IBE/BO-2281182) zijn integraal 
opgenomen met mondelinge goedkeuring van het ministerie van VWS van 28 
januari 2005 (directeur IBE).  
 
Enkele foto’s van de tuchtcolleges en de beide departementen zijn als sfeerbeel-
den in dit proefschrift opgenomen. 
 
 
3.7 Methodologische objectiviteit 
 
In het handelingsonderzoek is sprake van een integratie van onderzoeken en 
handelen van leren.24 In het exemplarisch handelingsonderzoek zijn er steeds 
meerdere thema’s aanwezig. Een belangrijk criterium om één van de thema’s tot 
exemplaar te bevorderen is de veronderstelde levensvatbaarheid van de na te 
streven oplossing. Het is steeds mogelijk een ander exemplaar te kiezen als er 
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redenen zijn aan te nemen, dat het probleemoplossend vermogen daarvan groter 
zal zijn dan van het eerste gekozen exemplaar. 
Het fundament van de opvatting van Coenen is het idee dat het object van han-
delingsonderzoek bestaat uit zowel het feitelijk gedrag van actoren, het bewust-
zijn dat men heeft van gedrag in een maatschappelijke omgeving, alsmede de 
maatschappelijke omgeving.  
 
Exemplarisch handelingsonderzoek kent een drietal fasen van onderzoek: 
 
1) themafase: de onderzoeker start met bestuderen van bestaand materiaal, het 

observeren van de situatie en het stellen van informatieve vragen. Aan het 
einde van deze fase wordt een eerste poging ondernomen niet alleen de ge-
differentieerde, veelsoortige werkelijkheid te beschrijven, maar ook een 
structuur aan te brengen in de aangetroffen werkelijkheid door middel van 
thematiseren van erin onderkende problematieken.  
In het onderzoek bleek na enkele maanden zoeken naar bestaande literatuur 
dat deze nauwelijks tot niet aanwezig was en dat eigen inbreng voor het 
thematiseren de volgende stap zou zijn. Toen de keuze voor de thema’s ge-
maakt was en de probleemstelling was omschreven, zijn deze niet meer ge-
wijzigd. Ongeveer gelijktijdig zijn voor de adviesrol van de advi-
seur/onderzoeker leeswerkzaamheden van bestaande documenten verricht 
en oriënterende gesprekken gehouden met medewerkers van het Ministerie 
van Justitie en de functionarissen van de medische tuchtcolleges.25 

2) kristallisatiefase: wanneer er wederzijds tussen onderzoeker en onderzochte, 
dusdanige kennis aanwezig is dat ze een dialoog kunnen gaan voeren over 
de door de onderzoeker gethematiseerde werkelijkheid. Er wordt een ver-
band gelegd tussen kennis en handelen. 
Na de eerste werkgroepbijeenkomst (28 september 2001) en de interviews 
in het kader van het promotie-onderzoek (november 2001) was er – naar 
mening van de adviseur/onderzoeker – sprake van een zodanige situatie dat 
er dialoog gevoerd werd over de gekozen thema’s in het onderzoek. Deze 
gegevens zijn in de ‘tijdsbalk activiteiten betreffende de transitie tuchtcolle-
ges’ opgenomen. 

3) exemplarische fase: hier vindt een ingrijpen plaats in de sociale werkelijk-
heid. Men probeert de werkelijkheid op een geëxpliciteerd punt te verande-
ren.  
Deze fase kwam in het onderzoek vrij snel na de kristallisatiefase of bijna 
gelijktijdig aan de orde. Door het - mede - vorm geven aan voorbereidingen 
voor de bijeenkomsten van de Werkgroep en contacten met de medische 
tuchtcolleges te onderhouden over de voorgenomen (beheersmatige) transi-
tie van de tuchtcolleges werd beoogd de implementatie van de voorgenomen 
organisatieverandering vorm te geven casu quo de (beheersmatige) transitie 
tuchtcolleges vorm te geven. In deze fase is geprobeerd om de spanning die 
er is tussen handelende individuen en functionerende structuren in kaart te 
brengen. De drie niveaus hierbij (zoals die door Schweitzer 1976 zijn ge-
noemd) zijn hierbij ook relevant gebleken: de formele structuur van de be-
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trokken organisatie, de invloed van deze structuur op het handelen van de 
leden en de mogelijkheden die er zijn zowel in het handelen als in de ope-
ningen die de structuur biedt, de gesignaleerde problemen op te lossen. Op 
basis van het verzamelde materiaal wordt een inventarisatie van de knelpun-
ten in de organisatie gemaakt en de wijze waarop leden die ervaren. Deze 
moeilijkheden worden gerelateerd aan bestaande beleidsopvattingen of juist 
aan het ontbreken ervan.  
In besprekingen met de functionarissen van de medische tuchtcolleges , me-
dewerkers van de beide departementen en de in de werkgroep vertegen-
woordigde afvaardiging van de beroepsorganisaties werd aan de orde ge-
steld welke ‘hobbels’ er nog genomen moesten worden om aan de (be-
heersmatige) transitie tuchtcolleges uitvoering te geven. Tijdens het transi-
tietraject blijkt dat een aantal beoogde veranderingen al deels ingevoerd 
zijn. Anderzijds blijkt ook in het transitietraject dat een aantal ‘hobbels’ 
dermate problematisch zijn dat het transitietraject gedoemd lijkt te misluk-
ken. 
In deze situaties was het prettig om naast de functie van adviseur ook als 
onderzoeker een rol te hebben: meer op afstand bezien welke de knelpunten 
zijn en nagaan in hoeverre de gekozen thema’s nog actueel zijn. 

 
 

3.8 Betrouwbaarheid en validiteit 
 
Naar de mening van Hoogstraten26 hebben we in sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek met veel onoplosbare problemen te maken. Hij merkt op dat de crisis in 
de sociale wetenschappen permanent van aard is en dat de pretenties van de on-
derzoekers daarbij behoren aangepast te worden: zij dienen bescheiden te zijn. 
Deze conclusies geven voldoende ruimte om te proberen een andere richting in 
te slaan bij het entameren van sociaal-wetenschappelijk onderzoek door middel 
van het beoefenen van handelingsonderzoek.  
 
De volgende maatregelen zijn genomen om te komen tot een optimale betrouw-
baarheid en/of validiteit. 
 
1. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de functionarissen van de 

medische tuchtcolleges is een absolute voorwaarde om op dit gebied be-
trouwbare gegevens te verkrijgen. Het gaat daarbij immers om zeer per-
soonlijke meningen en opvattingen die door een combinatie van onder-
zoek/advies zeer gevoelig kunnen zijn. Er was voor de geïnterviewden geen 
reden om sociaal wenselijke antwoorden te geven.  

2. De adviseur/onderzoeker heeft veel ervaring met het afnemen van inter-
views, bijvoorbeeld in het kader van cultuurmetingen. Dit geeft een bijdrage 
aan de validiteit van het promotie-onderzoek. 

3. Alle interviews (exclusief drie interviews van een regionaal tuchtcollege, 
welke door middel van aantekeningen van de gesprekken zijn bewaard) zijn, 
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met toestemming van betrokkenen, opgenomen op geluidsbanden, en be-
waard.  

4. Alle documenten relevant voor het transitietraject (historisch materiaal) en 
documenten opgesteld tijdens de transitieperiode zijn zowel door de onder-
zoeker alsook bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (en 
het Ministerie van Justitie) bewaard.  

5. Bij meerdere onderzoekers en derhalve meerdere interviewers kan sprake 
zijn van intersubjectieve verschillen. Omdat het onderzoek en de interviews 
door slechts één persoon zijn uitgevoerd zijn deze intersubjectieve verschil-
len vermeden.  
 

Bij de ‘gedeelde opvattingen’ zoals deze in Hoofdstuk 6 voorkomen kan worden 
aangegeven dat er sprake is van intersubjectiviteit ofwel er is ‘gedeeld begrip’ 
over de beleving van de transitie tuchtcolleges in het algemeen en met betrek-
king tot de ritmiek van organisatieverandering in deze transitie in het bijzonder.  
De term ‘gedeeld begrip’ wordt door Habermas27 aan een aantal expliciete 
voorwaarden gekoppeld. De betrokkenen dienen een open houding aan te nemen 
ten aanzien van de argumenten in de discussie en dienen bereid te zijn elke uit-
spraak met werkelijkheidsclaim kritisch en open te bediscussiëren.  
Daarnaast moet de discussie over de werkelijkheidsaanspraken niet vertroebeld 
worden door doelrationele overwegingen. Het gaat hierbij niet om vragen van 
doelmatigheid afgezet tegen de inzet van middelen, het vergaren van geld en 
macht of het stipt naleven van voorschriften. Communicatief handelen is gericht 
op het verkrijgen van gedeeld begrip.  
De laatste voorwaarde voor ‘gedeeld begrip’ is dat de discussie moet kunnen 
worden gevoerd vrij van elk machtsproces, ze veronderstelt in die zin symmetri-
sche verhoudingen tussen de betrokken discussianten.  
 
Bij de interviews met de functionarissen van de tuchtcolleges ten behoeve van 
het studieonderzoek bleek dat er geen sprake was van persoonlijk belang bij de 
beantwoording en bespreking van de items. De functionarissen namen deel aan 
de interviews in het belang van het studieonderzoek en in het belang van de or-
ganisatie. Juist het gegeven dat verschillende functionarissen in verschillende 
posities op verschillende momenten dezelfde uitspraken geven, toont dat niet het 
persoonlijk belang voorop staat. Op deze wijze wordt voldaan aan de eis die 
door Habermas wordt geformuleerd dat ‘werkelijkheidsaanspraken niet vertroe-
beld dienen te worden door doelrationele overwegingen’.28 
 
 
3.9 Samenvatting hoofdstuk 3 
 
Dit onderzoek gaat over het zicht krijgen op ritmiek van een organisatieverande-
ring en de betekenis hiervan voor de functionarissen die dit veranderproces 
doormaken.  
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Door de combinatie van adviesopdracht en onderzoek werd het mogelijk om te 
kiezen voor een etnografisch exploratief handelingsonderzoek. Dit onderzoek 
start door het stellen van vragen, het observeren van situaties, etcetera. 
 
In het onderzoek worden de mogelijkheden geëxploreerd die invulling geven 
aan ritmiek van organisatieverandering, door ritme en frequentie van informe-
ren, overleg en interventies gedurende het transitietraject te benoemen. Het gaat 
in dit onderzoek om verwachte en te vinden samenhangen die voor een bepaald 
theoretisch of praktisch doel relevant worden geacht (te weten het thematiseren 
van ritmiek van organisatieverandering). Het praktische doel is het in beeld 
brengen van ritmiek van organisatieverandering in de transitie van de medische 
tuchtcolleges.  
 
De onderzoeksgegevens bestaan uit documenten, correspondentie, aantekenin-
gen die vóór en tijdens het transitietraject aanwezig waren of werden geprodu-
ceerd. Eveneens werden er stukken ten behoeve van de bijeenkomsten van de in-
terdepartementale werkgroep geproduceerd . Door de onderzoeker werden aan-
tekeningen per dag bijgehouden (dit was met name bedoeld om de informatie te 
toetsen en om het tijdsverloop van het transitietraject goed in beeld te houden).  
De interviews met de functionarissen van de medische tuchtcolleges gaven de 
invulling van de beleving bij ritmiek van organisatieverandering.  
 
De respons aan de interviews was zeer groot. Door alle zes de medische tucht-
colleges werd deelgenomen aan de interviews ten behoeve van het promotie-
onderzoek. De prettige gesprekken met wederzijds vertrouwen en oprechte aan-
dacht voor elkaar zijn zeker een basis geweest voor de verdere positieve ver-
standhouding tussen de adviseur/onderzoeker en de functionarissen van de me-
dische tuchtcolleges in het vervolg van het transitietraject. 
 
De analyse van de onderzoeksgegevens heeft geresulteerd in beschrijvingen van 
een transitietraject die: 
 
• de activiteiten en processen gedurende de onderzoeksperiode benoemen; 
• de thema’s en subthema’s van het onderzoek benoemen; 
• de betekenis voor de functionarissen van de medische tuchtcolleges toevoe-

gen in deze tijdsbalken 
• ritmiek en betekenis voor de functionarissen differentiëren naar inhoudelijke 

onderwerpen .  
 
Tenslotte worden een aantal opmerkingen gemaakt over methodologische objec-
tiviteit en is beschreven hoe aan de betrouwbaarheid en validiteit van dit onder-
zoek vorm is gegeven. 
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Noten 
 
1 Coenen (1987), pagina 77 (mening Freire). 
2 Het aangeven van samenhang is niet gericht op causale verbanden; maar met 
waarneming van een aantal ritmiekthema’s kan een analyse worden gemaakt van 
ritme en beleving. Deze analyse heeft een kwalitatief karakter.  
3 Officiële benaming: tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG (Beroepen in de indi-
viduele gezondheidszorg) : 5 regionale tuchtcolleges en 1 Centraal Tuchtcollege 
voor de Gezondheidszorg. 
4 Coenen (1987), pagina 77 (mening Freire). 
5 Coenen (1987), pagina 78 (mening Freire) 
6 Coenen (1987), pagina 81 (definitie van Coenen) 
7 Met ‘beheersmatige’ overdracht van de medische tuchtcolleges is bedoeld dat 
de medische tuchtcolleges beleidsmatig ondergebracht blijven bij het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar dat zij voor het beheersmatige 
deel worden ondergebracht bij het Ministerie van Justitie. Het betreft hier de 
personele invulling van de tuchtcolleges, meer concreet de personele inzet van 
(plaatsvervangend) secretarissen en administratief personeel en (plaatsvervan-
gend) voorzitters en (plaatsvervangend) leden-juristen. Tevens betreft het de on-
dersteuning van de tuchtcolleges: de ‘piofah’-taken/personeel-informatie-
organisatie-financiën-administratie-huisvesting (zoals zittingszalen, bodedien-
sten, kantoorbenodigdheden, diensten van FEZ/Financieel Economische Zaken 
en personeelsadministratie en andere ondersteunende diensten). 
8 Emerson (1995), pagina 1-2. 
9 Coenen (1987). 
10 Swanborn (1990). 
11 Wester (2000). 
12 Maso en Smaling (1990). 
13 Voor het Ministerie van Justitie speelde tegelijkertijd met de (beheersmatige) 
transitie van de medische tuchtcolleges ook een verandertraject voor wat betreft 
het tuchtrecht voor de advocatuur.  
14 Werkverslag A/O transitie tuchtcolleges mei 2001 tot juli 2002. 
15 KNMG, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Genees-
kunst (beroepsorganisatie geneeskundigen). 
16 KNMP, koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 
(beroepsorganisatie apothekers). 
17 NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde; KNOV 
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen; LCVV Landelijk 
Centrum Verpleging en Verzorging, KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor Fysiotherapie; NIP Nederlands Instituut van Psychologen; NVP Neder-
landse Vereniging van Psychotherapie. 
18 Emerson (1995), pagina 140: ‘But ethnographers collect materials relevant to 
members’ meanings by focusing not on members’ decontextualized talk but on 
naturally occurring, situated interaction in which local meanings are created and 
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sustained.’ Naast de interviews zijn ook de overige ‘gegevensverzamelingen’ 
voor het onderzoek relevant. 
19 interviews werden niet gehouden met de leden-beroepsgenoten (deze nemen 
om toerbeurt – op een soort van oproepbasis - deel aan de zittingen van tuchtcol-
leges en worden per Koninklijk Besluit benoemd en ontslagen). 
20 Koninklijke Besluiten van aanstelling en van ontslag uit de functie van lid-
beroepsgenoot. 
21 Een mailbestand van honderden documenten op het systeem van het Ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is medio oktober 2002 door advi-
seur/onderzoeker gesaneerd en ‘opgeheven’. 
22 Siebers, Verweel en de Ruijter (2002). 
23 Werkverslag onderzoek ritmiek van organisatieverandering, december 01-12-
2004.  
24 Coenen (1987), pagina 95. 
25 Oriënterende of kennismakingsgesprekken waren met de medewerkers van de 
afdeling IBE van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet no-
dig omdat de adviseur/onderzoeker voorafgaand aan het verandertraject van de 
medische tuchtcolleges binnen de Directie Innovatie, Beroepen en Opleidingen, 
Ethiek als interim-manager en adviseur werkzaam was.  
26 Coenen (1987), pagina 272 (mening Hoogstraten, 1979). 
27 Siebers, Verweel en de Ruijter (2002), citaat Habermas pagina 50 en 51. 
28 Siebers, Verweel en de Ruijter (2002), (pagina 50 citaat Habermas) 
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4 AARD ORGANISATIE (TUCHTCOLLEGES) EN  
VOORGESCHIEDENIS 

 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de aard organisatie van de tuchtcolleges en de voorge-
schiedenis van de transitie tuchtcolleges weergegeven.  
 
Eerst wordt in kort bestek de aard van de organisatie van de tuchtcolleges be-
schreven: de partijen, de achtergronden van de werkzaamheden van de tuchtcol-
lege en de omgeving van de tuchtcolleges. Vervolgens wordt de voorgeschiede-
nis (de periode tot mei 2001) van de tuchtcolleges beschreven. 
 
De periode van onderzoek ten behoeve van dit promotieonderzoek is van mei 
2001 tot juli 2002. In de periode van juli 2002 tot oktober 2002 was de onder-
zoeker/adviseur (O/A) uitsluitend als adviseur in het transitietraject actief. Voor 
het inkorten van de duur van de onderzoeksperiode is expliciet gekozen. De re-
den hiervan was dat de verkiezingen een nieuwe minister voor het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten gevolge had. Juist een ministerswis-
seling met mogelijke gevolgen met betrekking tot de bezetting van functies in 
het departement of met betrekking tot de prioritering en de accenten in het be-
leid gaf aanleiding om de onderzoeksperiode te beperken tot de duur van een 
jaar. 
Om in het promotieonderzoek het verzamelde materiaal te kunnen verwerken 
bleek het eveneens noodzakelijk om de periode van onderzoek te begrenzen en 
niet (gedurende nog een periode) door te laten lopen. 
 
Voor de transitie tuchtcolleges welke medio 2001 gestart wordt ligt een conve-
nant van 26 februari 1996 ten grondslag.  
 
In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 5) worden de impressies bij de voorge-
schiedenis beschreven (de betekenisgeving bij de eerdere ontwikkelingen, ver-
anderingen, transities) aan de hand van de thema’s en subthema’s van het onder-
zoek.1 
 
 
4.2 Aard organisatie (tuchtcolleges) 
 
De medische tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG kunnen omschreven worden 
als een ‘taakorganisatie’, waarbij aan navolgende profiel voldaan wordt: de or-
ganisatie voert een taak uit voor een beleidsorgaan, de output van de taakorgani-
satie wordt door derden gebruikt en het beleidsorgaan financiert 100% van de 
kosten.2 
De medische tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG voeren hun taak uit in het ka-
der van de Wet BIG. De beheersmatige organisatie van de tuchtcolleges inge-
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volge de Wet BIG ligt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Benoeming van functionarissen van de tuchtcolleges ingevolge de Wet 
BIG geschiedt op voordracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport in overeenstemming met de minister van Justitie. Het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de financier van de kosten van de tucht-
colleges ingevolge de Wet BIG.  
 
De organisatie van de medische tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG kunnen 
ook getypeerd worden als een professionele bureaucratie.3 Het belangrijkste deel 
van de organisatie bestaat hierbij uit een operationele kern, de situatie kan wor-
den getypeerd als omgeving: complex, stabiel; macht bij de professionele wer-
kers en technologie: niet gereguleerd.  
Als belangrijke aspecten bij dit type organisatie kan worden genoemd: moeilijk 
te veranderen, democratisch, bottom-up, veel werkprogramma’s en sterk mode-
gevoelig.  
Deze organisaties hebben de werkzaamheden vergaand opgesplitst door diffe-
rentiatie en specialisatie. Een dergelijke ‘starre’ organisatie past bij een eenvou-
dige en stabiele omgeving. Hoewel een bureaucratie een negatieve klank heeft is 
dit type organisatie in bepaalde omstandigheden toch gewenst. Deze organisatie 
brengt mogelijk efficiëntie en eenheid met zich mee. Zo kan er gekomen worden 
tot een gelijke behandeling van grote groepen burgers door de overheid. Een af-
wijkende behandeling is bij voorbaat uitgesloten, wat in individuele gevallen 
grote weerstand kan oproepen. 

 
Gelet op de typeringen met betrekking tot de aard van de organisatie kan opge-
merkt worden, dat een transitie zoals beoogt in de transitie tuchtcolleges om de 
beheersmatige overdracht te realiseren van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport naar het Ministerie van Justitie de nodige complexiteit en aan-
dachtspunten met zich meebrengt.  
 
In ’t Veld geeft aan dat over sturingsmogelijkheden wordt aangegeven dat in de 
bestuurskunde lang is verondersteld, dat sturen en besturen van organisaties mo-
gelijk is, omdat die organisaties toegankelijk zijn voor stuursignalen en hun 
handelingspraktijk dienovereenkomstig zullen aanpassen. Intussen is bekend dat 
het begrip geslotenheid veel beter het karakter van organisaties weergeeft. Beïn-
vloeding vindt op zeer ingewikkelde wijze plaats en is veelal indirect van aard. 
Sturen lijkt vaak meer op het vinden van doorwaadbare plaatsen dan op een 
vastbesloten veldtocht ter verwezenlijking van eerder vastgestelde doelstellin-
gen4.  
 
Door Greiner is aangegeven dat de omvang van de organisatie een belangrijke 
rol speelt bij de wijze waarop de organisatie zich ontwikkelt. De problemen en 
oplossingen van een organisatie leidden tot een opvallende verandering als het 
aantal medewerkers en hun verkopen toeneemt. Problemen met coördinatie en 
communicatie nemen toe, nieuwe functies verschijnen, het aantal lagen in de 
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management hiërarchie vermenigvuldigt en banen worden meer op elkaar afge-
stemd.5  
 
In het onderhavige onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering is de 
complexiteit en/of de omvang van de organisatie echter minder van belang, om-
dat het onderzoek niet kijkt naar de effecten van ritmiek (waarbij het type en de 
omvang van de organisatie verschillende uitkomsten in de effecten kunnen ge-
ven). Het onderhavige onderzoek beoogt zicht te krijgen op de ritmiek van orga-
nisatieverandering en de betekenis hiervan voor de mensen die dit veranderpro-
ces doormaken, en betreft derhalve diagnose van ritmiek van organisatieveran-
dering en de betekenis hiervan voor de mensen die het veranderproces doorma-
ken. Het onderzoek richt zich niet op de effecten van ritmiek, maar gaat in op de 
onderliggende mechanismen van ritmiek van organisatieverandering en de bete-
kenis hiervan voor de mensen die dit veranderproces doormaken. Er wordt aan 
de orde gesteld wat er speelt met betrekking tot ritmiek wanneer een organisa-
tieverandering aan de orde is. Diagnose van de onderliggende mechanismen van 
ritmiek door het beschrijven van de ritmiekthema’s is mogelijk bij alle organisa-
ties en bij iedere organisatieverandering. 
 
 
4.3 Voorgeschiedenis 
 
Het onderzoeksveld betreft de vijf Regionale Tuchtcolleges en een Centraal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Deze tuchtcolleges ingevolge de Wet 
BIG (verder genoemd als de tuchtcolleges) zijn ingesteld door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
De tuchtcolleges behandelen klachten die betrekking hebben op vermeend on-
deskundig of nalatig handelen door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.6 
De organisatie en de procesgang van de tuchtrechtspraak is vastgelegd in de Wet 
BIG uit 1993, en bijbehorend tuchtrechtbesluit BIG. 
 
Het medisch tuchtrecht in eerste aanleg wordt uitgeoefend door vijf Regionale 
Tuchtcolleges, gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en 
Zwolle. Elk tuchtcollege bestaat uit twee juristen – van wie één tevens voorzitter 
is – en uit elk van de acht beroepsgroepen drie leden-beroepsgenoten. De voor-
zitters van de Regionale Tuchtcolleges zijn allen rechters.  
Daarnaast zijn er plaatsvervangers voor alle leden. De voorzitter en zijn plaats-
vervanger(s) worden voor het leven benoemd bij Koninklijk Besluit op voor-
dracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overeenstem-
ming met de minister van Justitie. De overige leden en plaatsvervangend leden 
worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaren op voor-
dracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De leden zijn bij 
hun aftreden herbenoembaar. Op eigen verzoek kunnen ze worden ontslagen.  
De leden-beroepsgenoten en hun plaatsvervangers moeten ingeschreven staan in 
het BIG- register. Het college heeft een secretaris en één of meer plaatsvervan-
gende secretarissen, allen juristen. Zij worden bij Koninklijk Besluit op voor-
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dracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overeenstem-
ming met de minister van Justitie benoemd, geschorst en ontslagen. Het uitoefe-
nen van tuchtrechtspraak is voor de leden-beroepsgenoten een nevenfunctie.7 
 
Aan de behandeling van een zaak wordt deelgenomen door de voorzitter, de se-
cretaris en door drie leden-beroepsgenoten, benoemd voor de categorie waartoe 
degene over wie is geklaagd behoort. De voorzitter kan ook bepalen dat de zit-
ting in kleinere samenstelling plaatsvindt, bestaande uit de voorzitter en twee le-
den-beroepsgenoten.  
Binnen zes weken na verzending van een afschrift van een beslissing van de Re-
gionale Tuchtcolleges kan hoger beroep worden aangetekend bij het Centrale 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Aan de behandeling van een zaak wordt 
deelgenomen door de voorzitter, twee juristen en twee leden-beroepsgenoten, 
benoemd voor de categorie waartoe degene waarover wordt geklaagd behoort.8 
 
Het tuchtrecht was tot 1997 geregeld in de Medische Tuchtwet uit 1928. Deze 
wet werd vervangen door de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezond-
heidszorg. Het tuchtrecht, geregeld in de artikelen 47 tot en met 78 van de Wet 
BIG, is op 1 december 1997 in werking getreden. De reden voor invoering van 
een nieuwe wet was dat tegen de oude wet een aantal grote bezwaren bestond, 
mede ingegeven door artikel 6 EVRM9.  
 
De beheersmatige organisatie van de tuchtcolleges ligt bij het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De voorzitters, secretarissen en leden-
juristen en leden-beroepsgenoten ontvangen per zaak vacatiegeld. De vacatie-
gelden worden gefinancierd uit de begroting van de minister van  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De tuchtcolleges maken gebruik van diver-
se faciliteiten van het Ministerie van Justitie. Als vergoeding voor kosten van 
het gebruik van gerechtsgebouwen en dergelijke hevelt het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks een lump sum vergoeding over van 
haar begroting naar die van Justitie.  
Vanaf 1987 ontving de eerste secretaris een ambtelijke aanstelling bij het Minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarna volgden meerdere functi-
onarissen met een ambtelijke aanstelling bij het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport.10  
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Figuur 7: organigram tuchtcolleges  
 
De historie van de tuchtcolleges is divers. Bij het merendeel werden er vanuit de 
rechtbank functionarissen ter beschikking gesteld aan de tuchtcolleges, bij twee 
tuchtcolleges werden de werkzaamheden ten behoeve van deze tuchtcolleges 
vanuit advocatenbureau’s verricht (Den Haag en Groningen, en aanvankelijk 
ook Amsterdam). In alle gevallen vonden de zittingen plaats in de gebouwen 
van Justitie.  
De groep functionarissen werkzaam voor een regionaal tuchtcollege had een re-
delijk constante samenstelling; er was nauwelijks verloop van functionarissen.  
 
De contacten tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het 
Ministerie van Justitie en de tuchtcolleges (voorzitters, secretarissen, overige 
functionarissen, leden-beroepsgenoten) verlopen in de periode < 1993 (Wet BIG 
in de Eerste Kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad ) tot medio 
2001 (start onderzoek en transitie tuchtcolleges 2001) redelijk moeizaam.  
Er bestaan echter verschillende ‘afhankelijkheidssituaties’ tussen deze partijen, 
waardoor het noodzakelijk is om telkens opnieuw met elkaar in overleg te gaan. 
Bijvoorbeeld het zorgdragen voor de KB’s11 bij het aanstellen van nieuwe func-
tionarissen voor de tuchtcolleges moet op basis van informatie door het betref-
fende tuchtcollege gegeven worden verzorgd door het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. De contactpersonen binnen het Ministerie van 
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Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de tuchtcolleges zijn in het 
verleden niet steeds duidelijk bekend gemaakt bij de tuchtcolleges. Wel was be-
kend dat de afdeling Beroepen en Opleidingen van het betreffende ministerie 
deze taak had. Hetzelfde was aan de orde voor wat betreft het Ministerie van 
Justitie. De contactpersoon was niet steeds bekend, maar het was de DG WRR12 
die deze taak had. 
Om de activiteiten van de tuchtcolleges te verantwoorden heeft het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdig de jaarverslagen van de diverse 
tuchtcolleges nodig.  
Om de zittingen te organiseren vragen de tuchtcolleges aan het Ministerie van 
Justitie de zittingsruimten, bodediensten, etcetera.  
Een groot aantal functionarissen die werkzaam zijn ten behoeve van de tuchtcol-
leges zijn eveneens werkzaam in een functie voor het Ministerie van Justitie. 
Beide departementen moeten met elkaar in overleg over te voeren en gevoerde 
financieel beleid van de tuchtcolleges en de vereffening van budgetten hiervoor. 
 
De evaluatie van de Wet BIG zou veranderingen kunnen geven in de organisatie 
en het functioneren van de tuchtcolleges. In december 1997 is de Wet BIG, met 
uitzondering van artikel 8, volledig van kracht. Doel van de wet is het bevorde-
ren en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen 
van het publiek tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De Wet BIG be-
oogt voorts een hanteerbaar stelsel van toezicht en handhaving in het leven te 
roepen.13 De invoering van de Wet BIG in 1997 betekende met name als veran-
dering dat er meerdere beroepsgroepen bij het tuchtrecht werden meegenomen.  
Ten tijde van het promotieonderzoek liep er een evaluatie naar het functioneren 
van de Wet BIG om vervolgens mogelijke verbeteringen in het functioneren van 
de Wet BIG door middel van wetswijzigingen te bewerkstelligen. De resultaten 
van de evaluatie naar het functioneren van de Wet BIG dienden eind 2002 nog 
in de kamer besproken te worden. 
 
Voor wat betreft de beheersmatige overdracht van de tuchtcolleges van het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het Ministerie van Justitie 
hebben eerdere pogingen hiertoe niet het gewenste resultaat gegeven. In 1996 
hebben de beide ministeries een convenant gesloten over de onderbrenging van 
de functies van de tuchtcolleges van het Ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport naar het Ministerie van Justitie.  
Activiteiten (met name professionalisering van de eigen werkzaamheden van de 
tuchtcolleges zoals eigen budget, functioneringsgesprekken, opleidingen) wer-
den vanwege de komende transitie(s) steeds aangehouden. Meer geleidelijk heb-
ben er echter veranderingen plaatsgevonden die tenderen in de richting van het 
beoogde resultaat van het convenant, zoals ambtenarenaanstellingen voor func-
tionarissen van de tuchtcolleges en gebruik van zittingsruimten in de gerechts-
gebouwen. 
 
Gekeken naar de tijdscyclus van activiteiten met betrekking tot de transitie 
tuchtcolleges valt op dat er vanaf 1995 een veranderdoelstelling is ingezet om de 
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tuchtcolleges beheersmatig onder te brengen bij het Ministerie van Justitie. Di-
verse interventies vinden plaats om deze beheersmatige overdracht gerealiseerd 
te krijgen.  
 
■ In 1998 wordt door een interdepartementale werkgroep (Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie) een rapport uit-
gebracht met daarin de meest wenselijke organisatorische vormgeving van de 
tuchtcolleges op de korte en op de langere termijn.14 Dit rapport beschrijft en 
weegt een viertal organisatievarianten voor een beheersmatige overheveling van 
de tuchtcolleges van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar 
het Ministerie van Justitie. Variant één behelst de instelling van structurele for-
matieplaatsen bij de rechterlijke organisatie voor de leden-juristen en de onder-
steuning. Voor de overige functies geldt een honorering door middel van vaca-
tiegelden. De tweede variant is gelijk aan de eerste, behalve dat ook de voorzit-
ters een structurele formatieplaats krijgen. Wanneer de voorzitters op basis van 
een aanstelling werkzaam zijn bij Justitie in de rechterlijke organisatie, zal het 
mogelijk zijn rechtstreeks management afspraken te maken tussen het ministerie 
van Justitie en de voorzitter van een tuchtcollege. In de derde variant worden de 
tuchtcolleges opgenomen in de rechterlijke macht: bij de rechtbank worden me-
dische kamers ingesteld. In deze variant komt alleen de vergoeding van de le-
den-beroepsgenoten nog voor rekening van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, alle overige kosten zijn voor het Ministerie van Justitie. In de 
vierde variant, ten slotte, worden ook de leden-beroepsgenoten via het Ministe-
rie van Justitie bekostigd.15 
Dit rapport roept de nodige discussies op (ook binnen de tuchtcolleges); er wordt 
een advies gevraagd aan mr. Polak, deskundige op het vlak van de tuchtcolleges.  
 
■ In 1999 bespreekt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 
wenselijkheid en de mogelijkheden voor de beheersmatige overdracht met de 
betrokken tuchtcolleges. Op 8 juli van dat jaar bericht de minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (minister Borst) aan de tuchtcolleges dat zij, mede 
namens haar collega van Justitie, heeft besloten het beheer van de tuchtcolleges 
over te dragen aan de rechterlijke organisatie. De minister heeft in dit schrijven 
aangegeven in grote lijnen ‘variant II’ uit het eerder genoemde rapport te zullen 
volgen en hiertoe een ministeriële regeling te zullen ontwerpen.  
Bij brief van 2 september 1999 heeft de minister van Justitie de directeuren be-
heer gerechten geïnformeerd over het besluit om het beheer van de tuchtcolleges 
ingevolge de Wet BIG over te dragen aan Justitie. De kern van de overdracht 
van het beheer is, aldus dit schrijven, dat de functies van voorzitter en de onder-
steunende functies van de tuchtcolleges structurele formatieplaatsen worden bij 
de rechterlijke organisatie en dat de verantwoordelijkheid voor het beheer op 
decentraal niveau in handen van de directeur beheer gerechten komt te (casu quo 
blijft) liggen.  
In 1999 wordt door de Commissie Polak een advies uitgebracht over temporise-
ring van de implementatie van de transitie en het instellen van twee pilots. Hier-
aan wordt verder geen vervolg gegeven. 
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■ In de loop van 2000 rees binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport het besef dat de plannen wellicht bijstelling behoefden in verband met 
de toekomstige nieuwe bestuursstructuur van de gerechten en de invoering van 
een Raad voor de Rechtspraak, voorzien per 1 januari 2002. Bij schrijven van 25 
mei 2000 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de tuchtcol-
leges en de beroepsorganisaties ingelicht over de gevolgen van de reorganisatie 
van de rechterlijke organisatie voor de voorgenomen beheersmatige overdracht. 
De minister van Justitie heeft bij brief van 29 mei 2000 de presidenten en direc-
teuren beheer van de betrokken rechtbanken eveneens geïnformeerd.  
Op 21 augustus 2000 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
vervolgens in een, mede namens Justitie, aan de KNMG16 gericht schrijven uit-
eengezet dat het reorganisatieproces bij de rechterlijke organisatie onvermijde-
lijk met zich brengt dat de beheersmatige context van de tuchtcolleges zich wij-
zigt bij het beheersmatig onderbrengen van die colleges in de rechterlijke orga-
nisatie.  
Evenwel, ook bij een aanpassing van de beheersmatige inbedding in de recht-
banken blijft de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport voor de tuchtrechtspraak ingevolge de Wet BIG ongewijzigd. 
De verankering in het kwaliteitsbeleid en in de Wet BIG, de betrokkenheid van 
de beroepsorganisaties en de benoeming van leden behoren onveranderd tot de 
beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. 
 
■ In april 2001 ontvangen de tuchtcolleges van het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport een schrijven waarin wordt aangegeven dat een in-
terdepartementale werkgroep van start zal gaan om te bezien hoe de transitie 
tuchtcolleges gerealiseerd kan worden.  
Over de besprekingen van deze interdepartementale werkgroep zullen de tucht-
colleges zowel de agenda’s als de verslagen van de bijeenkomsten ontvangen.  
Opnieuw wordt derhalve medio 2001 met betrekking tot de tuchtcolleges de 
veranderdoelstelling ‘overdracht van de beheersmatige activiteiten van het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het Ministerie van Justitie’ 
ingezet. 
 
Geconstateerd kan worden dat er telkens geruime tijd nodig is om meer concrete 
resultaten of uitkomsten van de veranderdoelstelling (transitie tuchtcolleges) te 
zien. Na het sluiten van het convenant tussen de twee departementen, met daarin 
opgenomen de veranderdoelstelling duurde het 20 maanden voordat de werk-
groep (die over deze veranderdoelstelling advies moest uitbrengen) een advies 
gaf. 
 
Vervolgens duurde het negen maanden voordat het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (na inwinnen van een tussenadvies van de commis-
sie Polak over het advies van de werkgroep) een besluit op basis van het advies 
van de werkgroep uitbracht. 
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Daarna duurde het 10 maanden voor het bericht van het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport kwam dat het genomen besluit (van juli 1999) bij-
stelling behoefde. 
Vervolgens werd tien maanden later de start gegeven aan het transitietraject 
tuchtcolleges, welke de basis van dit onderzoek is. 
 
In figuur 8 is de tijdsduur van de activiteiten met betrekking tot de transitie 
tuchtcolleges (de beheersmatige overdracht van het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport naar het Ministerie van Justitie) gegeven. 
 
 

 
Figuur 8: tijdsduur en activiteiten met betrekking tot de transitie tuchtcolleges 
vanaf 1993 
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4.4 Een convenant als uitgangspunt voor verandering 
 
Op 26 februari 1996 is er tussen de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport en het Ministerie van Justitie een convenant gesloten over de onder-
brenging van functies in de tuchtrechtspraak ex de Wet BIG in de rechterlijke 
organisatie. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de overheveling van personeel 
en middelen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het Ministerie van 
Justitie (dit wordt de ‘beheersmatige overdracht’ genoemd). 
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het tuchtrecht op grond van de Wet 
BIG blijft bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voldoende middelen 
voor de uitoefening van de tuchtrechtspraak ter beschikking.  
 
Over de wijziging in de keuze van een organisatievariant uit het rapport van ok-
tober 1998 werden in enkele interviews met de functionarissen van de tuchtcol-
leges de volgende opmerkingen gemaakt :  
 

“Nou, ik geloof dat er in zoverre geen consensus was; maar als je een 
standpunt hier hebt en een ander hier en je komt ergens in het midden uit. 
Dat wil niet zeggen dat er consensus over is. Maar het is wel zo dat men het 
gevoel had dan is het toch minder extreem dan dat we vreesden.” (V.10) 

 
“…..en toen kregen we plotseling een brief, ik denk van X, en dat er toch 
gekozen was voor variant Y, zal ik maar zeggen, de variant waar we ons 
niet in hadden gevonden. Daar werd heel gemakkelijk mee omgesprongen 
moet ik zeggen, want toen werd er gedaan of het niet zoveel verschil maakte 
met waar we ons dan wel mee eens hadden verklaard. Dat vonden wij dus 
een nogal vreemde move moet ik zeggen, want die variant, die ging toch 
echt een stuk verder. En daar was ook de vorming van tuchtkamers nog aan 
de orde, maar ik begrijp dat men daar nu op teruggekomen is.” (IV.9) 

 
Het eerder traject om aan deze opdracht uitvoering te geven verzandde omdat de 
tuchtcolleges zelf en de betreffende beroepsorganisaties enorme weerstand tegen 
effectuering van de beheersmatige activiteiten naar het ministerie van Justitie 
hadden.  
Een tijd bleef het stil (vanaf het uitbrengen van het advies van de Commissie Po-
lak - begin 1999 - tot begin 2000). 
 
 
4.5 Samenvatting hoofdstuk 4 
  
Het onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering vindt plaats binnen en 
met betrekking tot de organisatie van de tuchtcolleges. De organisatie, de partij-
en (de tuchtcolleges, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
het Ministerie van Justitie, de gerechten, de functionarissen van de tuchtcolle-
ges) en de context (ontwikkelingen in de werkzaamheden van de tuchtcolleges, 
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een convenant om de transitie tuchtcolleges vorm te geven) van de transitie 
tuchtcolleges worden beschreven. Het betreft vijf regionale tuchtcolleges te Am-
sterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Zwolle en een centraal tuchtcol-
lege te Den Haag.  
 
In 1996 wordt er een convenant gesloten tussen het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Justitie. Dit convenant is uit-
gangspunt voor de transitie tuchtcolleges welke medio 2001 van start gaat. 
 
 
 
Noten
 
1 Verweel (2000) (Sense making in sport organizations); de beschrijvingen van 
de impressies bij de voorgeschiedenis worden zoveel mogelijk als sfeerbeschrij-
ving zoals in het artikel ‘Sense making in sport organizations’ weergegeven.  
2 Veld in ‘t (1995). 
3 Mintzberg, 1979 
4 Veld in ‘t (1995). 
5 Greiner (1998). 
6 Voor artsen, tandartsen, verloskundigen en apothekers bestaat al sinds 1928 
wettelijk tuchtrecht. Met de inwerkingtreding van de Wet op de Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) werd hieraan een viertal beroepsgroe-
pen toegevoegd: fysiotherapeuten en verpleegkundigen (sinds december 1997) 
en psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen (sinds april 1998).  
7 Per december 1998 zijn er 6 voorzitters en 21 plaatsvervangend 
/plaatsvervangend voorzitters, 6 secretarissen en 23 plaatsvervangend secretaris-
sen, 6 lid-juristen en 15 plaatsvervangend lid-juristen, 103 (plaatsvervangend) 
leden beroepsgenoten artsen, 26 (plaatsvervangend) leden beroepsgenoten tand-
artsen, 44 (plaatsvervangend) leden beroepsgenoten apothekers, 20 (plaatsver-
vangend) leden beroepsgenoten verloskundigen, 34 (plaatsvervangend) leden 
beroepsgenoten fysiotherapeuten en 37 (plaatsvervangend) leden beroepsgeno-
ten verpleegkundigen.  
8 Kleiboer en Huls (2001). 
9 EVRM = Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 
de fundamentele vrijheden. 
10 Een secretaris < 1998, voorzitter, secretarissen. 
11 Koninklijke Besluiten. 
12 DG-WRR (Directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand; 
ministerie van Justitie). 
13 Evaluatie Wet BIG uiterlijk op 1 december 2002 evaluatieverslag door de mi-
nister aan de beide Kamers. 
14 De beheersmatige organisatie van de tuchtcolleges ingevolge de wet op de be-
roepen in de individuele gezondheidszorg: een weging van organisatievarianten, 
oktober 1998. 
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15 Kleiboer & Huls (2001). 
16 KNMG, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Genees-
kunst (beroepsorganisatie geneeskundigen). 
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5 IMPRESSIES VAN RITMIEK BIJ DE TRANSITIE  
TUCHTCOLLEGES 

 
 
5.1 Inleiding 
 
 
“Nu er een nieuwe wettelijke regeling wordt ingevoerd en er een stijging van het 
aantal te behandelen zaken wordt voorzien, lijkt er alle reden om de bestaande 
organisatorische structuur van de tuchtrechtspraak zodanig aan te passen dat het 
mogelijk is adequaat in te spelen op de te verwachten stijging van het zaaksaan-
bod. VWS heeft hiertoe maatregelen genomen, waaronder de keuze om de leden 
jurist alsmede alle functies op het terrein van de ondersteuning van de leden van 
de tuchtcolleges onder te brengen bij Justitie, te weten bij de rechterlijke organi-
satie. De Wet BIG1 biedt hier in artikel 62, tweede lid, de mogelijkheid toe.  
Dit alles verandert niets aan het feit dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid 
voor het tuchtrecht op grond van de Wet BIG blijft bij VWS.”  
 
Convenant tussen het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de onderbrenging van functies in de 
tuchtrechtspraak ex Wet BIG in de rechterlijke organisatie (Ministerie van Justi-
tie), 26 februari 1996 
 
 
Dit hoofdstuk geeft impressies van ritmiek bij de transitie (transities, organisa-
tieveranderingen) van de tuchtcolleges die er in het verleden met betrekking tot 
de tuchtcolleges zijn geweest. Deze voorgeschiedenis loopt tot mei 2001. Dit is 
het moment waarop de onderzoeksperiode met betrekking tot de transitie tucht-
colleges (transitie tuchtcolleges van medio 2001) start. In de interviews met de 
functionarissen van de tuchtcolleges zijn ook door deze functionarissen ‘impres-
sies van ritmiek bij ontwikkelingen en transities tuchtcolleges’ aangegeven die 
betrekking hebben op de periode voor mei 2001.  
 
 
5.2 Impressies bij de voorgeschiedenis 
 
Tijdens de interviews bij het onderzoek werden door de functionarissen van de 
tuchtcolleges verschillende opmerkingen gemaakt over de (betekenis van) orga-
nisatieveranderingen die in het verleden2 hadden plaatsgevonden. Deze ‘impres-
sies’ zijn te beschouwen als de betekenisgeving, indrukken die men achteraf 
over het verleden heeft. Dit verleden betreft de periode tot mei 2001; op dat 
moment start het traject transitie tuchtcolleges, de onderzoeksperiode. 
Deze ‘impressies’ zijn onder de gekozen (sub)thema’s van het onderzoek in fi-
guur 6, hoofdstuk 2, pagina 32 benoemd. Als ‘impressies’ worden deze beteke-
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nissen beschreven onder de subthema’s klemtoon, intonatie, tempo, periode en 
herhaling. Schematisch wordt aangegeven welk subthema besproken wordt.  
 
Voor een aantal impressies is aan de orde dat de classificatie ervan bij meerdere 
subthema’s mogelijk zou zijn. Er is echter voor gekozen om een impressie 
slechts bij een van de subthema’s onder te brengen, te weten het subthema waar 
deze naar mening van de onderzoeker het meest bij aansluit. Deze gemaakte 
keuzes zijn vervolgens consequent toegepast.  
 
5.2.1 Ritme - klemtoon 
 
Ter verduidelijking wordt het schema met de benoeming van de subthema’s per 
bespreking van een subthema getoond, met daarin een arcering van het betref-
fende subthema. Bij het bespreken van Ritme - klemtoon (R - k) wordt aandacht 
gegeven aan: de betrokkenheid van de functionarissen, uitblijven van resultaten 
of nauwelijks wijzigen van de bestaande situatie, alleen dringend noodzakelijk 
contact en contacten tussen de functionarissen van de tuchtcolleges en het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
 

R - k klemtoon 

R – i intonatie Ritme 

R - t tempo 

F - p periode 
Frequentie 

F - h herhaling 

 
Betrokkenheid van de functionarissen 
Bij R - k (Ritme - klemtoon) kan worden opgemerkt dat er hele perioden geen 
sprake is van nadruk of druk, rust of onrust of druk of ontspanning. Er is sprake 
van een ontbreken van R - k dan wel de klemtoon betreft de onduidelijke positie 
van een aantal elementen in het functioneren van de tuchtcolleges (geen infor-
matie over budgetten, geen mogelijkheden of informatie om automatisering te 
ontwikkelen, ontbreken van informatie over de voorgenomen transitie(s), etc.).  
Door het ontbreken van informatie bij de functionarissen van de tuchtcolleges, 
of het op een dermate manier geïnformeerd zijn dat er door de functionarissen 
van de tuchtcolleges niets met de informatie wordt gedaan neemt de betrokken-
heid bij activiteiten (zoals de transitie of het ontwikkelen van automatisering) af. 
 

“Maar ik vind het heel moeilijk om die hele periode overziend om daar een 
echte duidelijke lijn in te zien. Het is net alsof iedere keer er weer eens dit 



 

5. IMPRESSIES VAN RITMIEK BIJ DE TRANSITIE TUCHTCOLLEGES 93

en dan weer eens dat opgepakt wordt en sommige dingen werden geheel 
buiten ons om gedaan. En ik weet nog dat er op een gegeven moment er 
weer een interdepartementale werkgroep werd opgericht, waar wij dus ook 
niet inzaten. En ik weet niet meer wat die werkgroep toen gedaan heeft. 
…En die hebben toen een ronde langs de tuchtcolleges gemaakt, dat wel. 
Dat hebben ze wel gedaan……Maar het resultaat daarvan heb ik nooit ge-
zien. Het resultaat daarvan was denk ik die brief dat er toch maar voor va-
riant me zus en me zoveel werd gekozen. En toen is door alle protesten weer 
alles stil komen te liggen.” (IV.9) 

 
“Ik heb nooit deelgenomen aan de vergaderingen, bijeenkomsten, omdat dat 
vooral door de secretaris, door ………………………. wordt gedaan. Dus ik 
weet daar ook heel weinig van.” (VIII.20) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“O/A3: die leden en plaatsvervangend secretarissen zijn wel geïnformeerd, 
hebben zij daarna nog informatie ontvangen? 
 
Ja, ze hebben dat rapport gehad wat de ministeries hebben gemaakt. Ze 
hebben daar in een avond hun mening over kenbaar gemaakt. En ze hebben 
een brief gekregen wat er dus, nou zit ik te denken, NN was eigenlijk later, 
daar waren alleen de voorzitters en secretarissen bij betrokken van de col-
leges. Dit was dan weer een campagne daarvoor.” (V.10)  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“We hebben dus die bespreking gehad hier op het departement, waar de 
artsen heel nadrukkelijk hebben gezegd wij willen onder VWS blijven func-
tioneren. Toen hebben we die bijeenkomsten gehad onder leiding van de 
Commissie Polak; er is een standpunt namens alle tuchtcolleges uitgedra-
gen, waar ik het toen wel mee eens was, dat was niet zo’n probleem. Nou en 
daarna is het stil geworden. 
Tenminste ik kan me niet herinneren dat ik nog iets gehoord heb daarna. 
Behalve toen ineens, ik was toen nog president van de rechtbank en zat bij 
justitie, was ik betrokken bij al die dingen, toen kwam dat integrale mana-
gement bij justitie en daardoor werden er allemaal dingen anders en was 
VWS weer gedwongen om zijn plannen een beetje aan te passen en dat is 
toen, ja daar is een brief over geweest, tenminste ik geloof dat daar een 
brief over is geweest, dat er ineens een ander systeem ingevoerd zou wor-
den, …………………. Maar er is feitelijk niets gebeurt. Ik geloof het niet. 
Er is wel gesproken, maar er is niets verandert. Tenminste ik heb het nog 
niet ontdekt.” (VIX.23) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“O/A: Er is nogal wat over gesproken? 
 
Nou, eerst niet dus en toen is er een soort opstand ontstaan onder de voor-
zitters een beetje geleidt door de voorzitter van het centraal college, 
…………………, 
 
O/A: vanwege te weinig betrokkenheid bij de verandering? 
 
Ja, wat is dit? En ons uitgangspunt is natuurlijk wij zitten er voor die be-
roepsgroepen, dus als je dat zomaar bij Justitie gaat binnenbrengen, en dan 
was toen de gedachte die God zij dank nu helemaal verlaten is, er zouden 
tuchtkamers bij de rechtbanken komen, en daar zit dan een voorzitter, een 
rechter, een vice-president die de ene keer deurwaarders en de andere keer 
artsen en de derde keer accountantszaken doet. En dan verlies je dus hele-
maal het contact met die beroepsgroepen, want we moeten goed voor ogen 
houden dat dit iets is van en voor de beroepsgroepen. 
<stilte> 
Maar toen is, toen die opstand min of meer uitbrak, een commissie inge-
steld, onder leiding van de oude staatsraad NN ……., en die kon dan op ge-
lijkwaardig niveau met de ……………. spreken, …………….. en toen is dat 
allemaal weer wat gesust en is gekozen voor een bepaalde variant. Niet de 
meest vergaande.  
 
En toen rees nou weer het probleem van de komst van de Raad voor de 
Rechtspraak. En moest het daar weer bij worden ingepast. En toen is er 
weer een lange stilte neergedaald en wat er zich in die stilte heeft afge-
speeld weet ik niet. Wij dachten eigenlijk wij redden ons wel en het hoeft 
van ons allemaal niet zo vreselijk nodig. Dus wij vonden dat niet zo erg. Ik 
denk dat ik ook wel namens de anderen kan spreken maar in ieder geval 
voor wat mijzelf betreft. En toen is dat op een gegeven moment weer op 
stoom gekomen en was er even de zorg van hoe gaat dat dan en wordt het 
dan helemaal bij de rechtbank binnengeveegd.  
Maar nu blijkt dus gelukkig dat er heel goed begrip is bij Justitie voor het 
eigen karakter van de tuchtrechtspraak van iedere beroepsgroep. Er wordt 
dus ook onderscheidt gemaakt tussen beroepsgroepen die rechtstreeks met 
Justitie te maken hebben en anderen, en dat lijkt mij een goede zaak.” 
(VII.17) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“Eigenlijk functioneren die colleges goed omdat deze met hart en ziel toe-
gewijd zijn.” (VI.13) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Op papier zal er wel iets veranderen, maar niet wat mijn takenpakket be-
treft. Dat blijft hetzelfde. Dus dat is een verandering in de organisatie, mijn 
inziens.” (VII.16) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“de invoering van de wet BIG is niet zo schokkend verlopen voor mij. Dat 
vind ik is in de praktijk vloeiend gegaan. Er bleken achteraf wel bepaalde 
gebreken te zijn , dingen die beter kunnen. Maar dat komt nu met die evalu-
atie wordt dat besproken en weer nader ingevoerd, later. 
O/A: wat ik me afvraag is: op basis waarvan vindt je dat het goed verlopen 
is, etc. 
 
Kijk daar ben ik niet zo bij betrokken geweest, dat is meer via ………… ge-
gaan. Ik was hier in eerste instantie maar twee dagen; ik werd daar abso-
luut niet bij betrokken. Ik werd wel geïnformeerd, maar meer op uitvoe-
ringsniveaus.” (VII,15) 

 
Uitblijven van resultaten of nauwelijks wijzigen van de bestaande situatie 
Signalen dat de betrokkenheid van de functionarissen afneemt, komen ook voort 
uit de lange perioden dat de ontwikkelingen aan de orde zijn. Merkbaar is, als 
functionarissen vertellen over de doelstellingen van een bepaald verandertraject, 
men de activiteiten onderling verwisselt of aarzelt wat er in welke periode ook al 
weer is gebeurt.  
Gelet op het onderwerp van een verandertraject ervaart men wel dat er een be-
trokkenheid moet zijn, want het gaat immers om de professionaliteit en de ver-
dere ontwikkelmogelijkheden van de tuchtcolleges. Maar de feitelijke constate-
ringen zijn anders: men zou zich wellicht kunnen verdiepen in het pakket toege-
stuurde informatie, maar ook eerdere activiteiten hebben geen resultaten tot ge-
volg gehad en derhalve zullen daadwerkelijke resultaten van deze activiteiten 
ook nog wel uitblijven of de resultaten zullen nauwelijks wijziging van de hui-
dige situatie betreffen. Deze uitspraken waren bij alle functies die binnen de 
tuchtcolleges aanwezig zijn te horen. 
 

“O/A: zijn jullie voldoende geinformeerd naar jullie mening? 
 
XX4: er ligt een lijvig rapport <lacht>, dat is wat wij hebben gekregen aan 
informatie. 
 
O/A: verslagen, papieren, etc. wat doe je ermee? 
 
YY: maar volgens mij las je ze niet eens. 
XX: nee, die heb ik inderdaad niet gelezen, nee. 
YY: het was …………die daarbij betrokken was, verantwoordelijkheid had, 
niet ik. 
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O/A: had je daar wel behoefte aan? 
 
XX: natuurlijk, want het heeft ook met de toekomst te maken, dat er mis-
schien iets gaat veranderen als die beheersmatige overdracht naarJustitie 
gaat. Dus eigenlijk, natuurlijk moet ik mij daar ook in verdiepen.” (VII, 
15+16) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Maar het was maar een beetje hoe je tegen de materie aankijkt. Want als 
je geloofde dat beheer en beleid helemaal niets met elkaar te maken hadden 
en dat VWS alles voor het zeggen bleef houden en dat alleen het bureau van 
de secretaris verhuisde en zijn telefoonnummer veranderde dan kan ik me 
voorstellen dat zo’n lid denkt waarom word ik daarover lastig gevallen. Dus 
daarom waren de meningen onder de leden wel enigszins verdeeld.” (V.10) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Ja. Zo is dus de rechtspraak op afstand van het ministerie geplaatst. 
<stilte> 
Nou daar stond het hele Ministerie van Justitie bol van, behalve de paar 
ambtenaren die zich bezighielden met tuchtrecht. Want die zijn dus aan de 
gang gegaan om helemaal in strijd met wat de rest van het ministerie deed, 
te proberen om alle tuchtrecht te verzamelen in het eigen koninkrijk. En dan 
probeer je te overleggen, aan te geven dat dat niet wenselijk is, of waarom 
het dan de vraag is of het verstandig is gezien alle andere ontwikkelingen. 
Maar men was vastbesloten. 
<stilte>. 
Nou ja, in zoverre, het heeft voor ons geen verandering teweeg gebracht. Ik 
heb altijd wel het gevoel gehad dat het vroeg of laat wel ergens op zou 
spaaklopen.  
Nou gelukkig, ten halve gekeerd kan je moeilijk zeggen, driekwart gekeerd 
en hoe het nu precies moet weet ik ook nog niet, dat zullen we ook wel mer-
ken.” (V.10) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“NN heeft toen geadviseerd om gehoord de leden en de partijen, de ministe-
ries, de ambtenaren en iedereen, om dan te kiezen voor variant 2 uit dat 
rapport. 
Variant 1 was houden zoals het is, variant 4 complete integratie van het 
tuchtrecht in de rechtbanken en variant 2 was dus een marginale verande-
ring eigenlijk. Met dien verstande de ondersteuning zou dan wel onder ver-
antwoording van Justitie zou komen te vallen.” (V.10) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“want ik merk nu dat je in een organisatie van alles hoort en opvangt als je 
gewoon dagelijks er bent, al is het onder de koffie, de werkbespreking, als je 
ad hoc invalt dan maak je die dingen niet mee, dan ontgaat je ook heel veel. 
 
O/A: realiseerde u zich dat? 
 
Je realiseert je wel dat je dingen mist, maar je realiseert je niet wat je 
mist…………………. 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
ik heb het gevoel dat wij eigenlijk ook nog in een ontwikkeling zitten, met de 
nieuwe voorzitter, dat we meer willen automatiseren, dat we ook wat meer 
naar buiten willen treden, en dat dat eigenlijk, ja onze voorzitter is er pas 
sinds ……………………………………………. En we hebben recentelijk heel 
veel tijd verloren met die verhuizing, dat ik denk dat we vanaf januari de 
zaken eens goed op een rij kunnen gaan zetten. Wat willen we nu eigenlijk. 
Want er is natuurlijk het afgelopen jaar veel gebeurt: ………………. is 
nieuw……………….. is er nieuw bijgekomen, ik ben er nieuw bijgekomen, de 
voorzitter is nieuw, dus er is best wel wat gebeurt natuurlijk.” (VIII.20) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Zo, maar dan wilt u nog weten wat ik wil met de beheersmatige overgang, 
inbedding, en dergelijke. Ik heb licht de neiging om te zeggen of je nou door 
de hond of door de kat gebeten wordt.  
Alleen beheersmatig, daar hebben we het over. Ik kan niet goed inschatten, 
het hangt ontzettend af denk ik van degene, die dat ook veel beter weet , die 
dat beheer feitelijk doet. Dus hoe daar mee te werken valt.  
Ik bedoel ik weet hier absoluut niet wat een begroting doet, wat dat voor 
verschil maakt toen het destijds naar VWS ging of nu naar Justitie, dat weet 
ik niet. Ik ben daar nooit bij betrokken geweest, daar heb ik ook niet zoveel 
mee geloof ik. 
Alleen de inbedding van colleges als geheel ja daarvan zeg ik daar wordt ik 
niet gelukkig van. Bovendien heb je natuurlijk het probleem van de leden 
die zitten bij de Hoge Raad, en nou wil je die bij ons zetten, ik weet niet of 
dat kan. ……………………………………………… 
Maar ik vind ook niet dat het aan mij is om een oordeel te geven over in-
bedding en beheer, dus dit is echt à titre personelle.” (VIII.21) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“dus je zou net zo goed kunnen zeggen, waar maak je je druk over. Ga je 
zittingen doen en daarna naar huis, dus waar maak je je druk over. Maar ik 
maak me er wel druk over. Ik vind dat het beter moet. 
Dus, ik, de anderen moeten er iets mee doen. Ik geef alleen maar aan we 
moeten wat doen. En je mag me best opdrachten geven, maar er moet wat 
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gebeuren. Ik ben niet degene die de bevoegdheid heeft om te zeggen we 
gaan dit doen. Want die bevoegdheid heb ik niet.” (VIII.22) 

 
Alleen dringend noodzakelijk contact 
Alleen daar waar het dringend noodzakelijk was om te kunnen functioneren 
bleef de functionaris aanhouden om op zijn/haar vragen antwoorden te krijgen 
van het betreffende gerecht waaronder men ressorteerde dan wel van het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Veelal werden er naar de mening 
van de functionarissen van de tuchtcolleges zaken (antwoorden op vragen, etce-
tera) aangehouden. 
 

“Wat wel geregeld was dat een medewerker van het kantongerecht in een 
kamertje zat, dat dan het secretariaat van het tuchtcollege werd genoemd. 
Er stond alleen maar een bureau in en een stoel en een kast. Zelfs geen elas-
tiekje en een gummetje was er. Dus dat gesteggel over materiele voorzie-
ningen is er van begin af aan, een enorme strijd geweest, en meestal moest 
ik het gewoon zelf persoonlijk aanschaffen en dan kijken of ik het misschien 
vergoedt kon krijgen van VWS. En tja, dat was dus absoluut onvoldoende 
geregeld, die hele overgang naar een gebouw van justitie. Want niemand 
wist wie wat moest betalen, niemand wist wat het budget was, dus als ik dat 
nu af en toe nog eens lees van die geoormerkte budgetten, dan werkelijk 
stijgt de woede weer op, mag ik wel zeggen. Bij alles wat ik nodig had was 
de vraag heb je daar wel budget voor, en tja, er moest dus voor van alles en 
nog wat gestreden worden, voor elk pennetje en papiertje, een postzegeltje 
en wat dan ook.” (IV.9) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“Die automatisering daar ben ik geloof ik al tien jaar mee bezig geweest.  
 
O/A: want wat wilden jullie automatiseren? 
 
Wij wilden een systeem hebben wat ze ook bij alle andere afdelingen in het 
gerechtsgebouw hebben, bij bestuursrecht, bij kantongerecht, een op de 
procedure aangepast systeem. Voor de administratieve verwerking van alle 
gegevens. Tja, daar had ik zelf maar wat voor verzonnen, maar een echt ge-
automatiseerd systeem was het natuurlijk niet. 
Er is toen ook nog een commissie voor de automatisering van de admini-
stratie gezeten voor de gerechten samen met ……………., dat weet ik nog 
wel. Er was eerst een meneer …… van ……, die heeft daar een rapport over 
uitgebracht, dat zal ook nog wel ergens liggen. 
…… Toen hebben we daar nooit meer iets verder van gehoord. Ik heb nog 
wel gebeld naar ……: hoe zit het er nu allemaal mee? Ja, het houdt alle-
maal op, want het beheer moet overgedragen worden naar justitie en dan 
zal het verder bekeken worden. Ik heb nog wel briefjes geschreven aan 
……: hoe staat het daar nu mee? 
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…… want gezamenlijk kwam het niet van de grond. Het heeft het eindeloos 
geduurd.” (IV.9) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“En omdat het volledig uit de hand liep, want we hebben steeds aan VWS 
gevraagd kunnen 
 we uitbreiding krijgen, en, nou dan werd er steeds gezegd het moet maar 
wachten tot de evaluatie van de wet BIG en tot de beheersoverdracht naar 
Justitie, daar komt die dan eindelijk. 
 Er werd van begin af aan bij alles wat je vroeg werd er gezegd ja laten we 
even liggen tot de beheersoverdracht naar Justitie een feit is” . (IV.9) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“…… nou ja, in ieder geval, we hebben toen natuurlijk wel aan de bel ge-
trokken en gezegd dat we het niet juist vonden dat er geheel buiten de tucht-
colleges om zo’n convenant werd gesloten en dat dat moest veranderen. 
Nou ja, daarna is dus meneer …… ………… En ja wat hebben we daarna 
gedaan, goh ik heb het allemaal weer verdrongen moet ik zeggen. Nou ja, 
we hebben ons dus over allerlei problemen die die wet BIG gaf, met brieven 
tot de minister gewend en ook met financiële dingen en zo, en iedere keer 
weer kwam aan de orde dat er geoormerkte budgetten moesten komen, want 
ik had natuurlijk toch steeds weer bij Justitie het zo geregeld dat ik alle no-
ta’s via FEZ van het gerechtsgebouw liet betalen, ik stuurde ze dus door.” 
(IV.9) 

 
Contacten tussen de functionarissen van de tuchtcolleges en het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Over subthema R - k (Ritme - klemtoon) met betrekking tot de contacten tussen 
functionarissen van het tuchtcollege en de functionarissen van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan aangegeven worden dat door functiona-
rissen werd ervaren dat deze contacten minimaal tot vrijwel niet aanwezig wa-
ren; voor wat betreft subthema R - k kan dan opgemerkt worden dat de nadruk 
ligt op de situatie dat er geen tot onvoldoende contactmogelijkheden door de 
functionarissen van de tuchtcolleges worden ervaren.  
 

“Contacten waren heel moeizaam, inderdaad non-existent soms voor een 
half jaar of wat dan ook, het was nooit duidelijk wie de tussenpersonen wa-
ren. En, nou ja, af en toe togen wij dan naar Den Haag, om maar weer eens 
te praten. Moet dat niet eens geregeld worden en dan werden we aange-
hoord. Er werden geen verslagen gemaakt van wat er gezegd werd of wat 
dan ook. En dan zou het met het bevoegd gezag besproken worden en dan 
hoorde je dus nooit meer iets. 
Benoemingen van de leden-beroepsgenoten duurden eindeloos, eindeloos, 
eindeloos. En dat is m.i. nog steeds niet verbeterd. Dat laatste jaar dat ik 
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daar geweest ben, paar tandartsen moesten benoemd worden, een psychia-
ter moest benoemd worden, 3 of 4 van die benoemingen en die hebben er 
zo’n 8 maanden over gedaan. 
 Ja, hoe dat komt weet ik niet, ook nog allemaal fouten, een vrouw is be-
noemd als man, en iemand voorgedragen als secretaris is benoemd als lid-
jurist, nou dat was heel pijnlijk natuurlijk. Dat soort dingen. We zijn nooit 
zo happy geweest met hoe dat gelopen is. Er was nooit iets bespreekbaar, ik 
heb vreselijk aan moeten modderen met dat secretariaat. Ik had dus een se-
cretaresse; als die er niet was dan was er helemaal niemand. Verder was ik 
daar de enige persoon die daar beschikbaar was fulltime. Ik heb dus wel 
een kamer gekregen toen ik de ambtelijke aanstelling heb gekregen en de 
nieuwbouw plaats had gevonden. Dus ik denk dat ik daar in 88/ 89 ook een 
kamer heb gekregen. Het heeft echt eindeloos geduurd.” (IV.9) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“daaruit blijkt dat je weer een vreemd lichaam bent in de organisatie want 
ik snap wel hoe dat gekomen is. Ik ben natuurlijk bij het kantongerecht aan-
genomen destijds als gerechtssecretaris, dus dat is wat nog in de computer 
zit. Dat hebben ze gewoon overgenomen. Dat plaatsvervangend secretaris.” 
(VII,15) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Maar je zou ook op het Ministerie van VWS iemand daarmee kunnen be-
lasten, dan ben je ook klaar. En dan bij voorkeur iemand die niet binnen een 
half jaar weer weg is en niet wordt opgevolgd. Maar iemand die daar wat 
langer mee bezig is en zich daar wat intensiever mee bemoeit. En die zou 
ook veel meer van het tuchtrecht kunnen maken, dan wat er nu van wordt 
gemaakt. 
Uit beleidsmatig oogpunt.” (V.10)  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“En toen hebben we eerst op het departement een bijeenkomst gehad met 
een vrij groot aantal leden van de colleges. Van ons college hier en nou 
toen hebben we met enige kracht naar voren gebracht dat VWS zich er niet 
vanaf mocht maken en erbij betrokken moest zijn omdat het om medische 
normen ging voor zeg maar 90%. En dat er weliswaar wat juridisch bij te 
pas kwam, maar dat het primair medisch was. Wij , de enige organisatiewij-
ziging die wij hebben gehad de afgelopen jaren, is de wet BIG, met een ster-
kere betrokkenheid van juristen bij de tuchtrechtspraak. Want vroeger zaten 
we met vier artsen en een voorzitter die niet arts was. En tegenwoordig 
hebben we een jurist extra tegen een arts minder.” (VIX.23) 
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Reflecties Ritme - klemtoon 
Voor het subthema R - k (Ritme - klemtoon, in de periode tot mei 2001) kunnen 
navolgende opmerkingen gemaakt worden. De onduidelijke positie die het 
tuchtcollege gedurende langere tijd (tijden) had gaf bij een aantal functionaris-
sen van de tuchtcolleges een vermindering van de betrokkenheid bij de betref-
fende veranderingen of activiteiten. Daarnaast werd ook door functionarissen 
aangegeven dat de organisatieverandering met betrekking tot de transitie van de 
beheersmatige activiteiten in omvang niet zo beperkt mogelijk werd gehouden 
(dit bleek ook in de transitie van 2001-2002, waarbij eveneens onderzoek naar 
de administratieve organisatie aan de orde was). Er werden geen mogelijkheden 
gezien en/of opgepakt op de uitvoering van het Convenant meer stapsgewijs te 
laten verlopen.  
Ook wanneer de periode van verandering een lange duur kent resulteert dit in 
een verminderde betrokkenheid bij de betreffende veranderingen of activiteiten. 
Deze verminderde betrokkenheid heeft ook zijn weerslag op de toekomst van de 
organisatie van de tuchtcolleges: het vertrouwen dat er binnen een geplande pe-
riode of binnen een afzienbare periode veranderingen zullen komen worden be-
twijfeld of men verwacht dat de veranderingen wat minder groot zullen zijn dan 
is aangekondigd.  
 
Veelal bleven antwoorden op vragen gesteld door de functionarissen van het 
tuchtcollege aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit. Con-
tacten tussen de functionarissen van de tuchtcolleges met het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport waren sporadisch tot vrijwel niet aanwezig.  
 
5.2.2 Ritme - intonatie 
 
Bij het bespreken van Ritme - intonatie (R – i) wordt aandacht gegeven aan het 
‘aangeven van de toon’ voor wat betreft activiteiten en gebeurtenissen. Het gaat 
hierbij om de accenten in een verandering, het beginnen van een traject of activi-
teit, of een belangrijk onderdeel daarvan.  
 

R - k klemtoon 

R - i intonatie Ritme 

R - t tempo 

F - p periode 
Frequentie 

F - h herhaling 

 
 



5. IMPRESSIES VAN RITMIEK BIJ DE TRANSITIE TUCHTCOLLEGES 102 

Bij R - i (Ritme - intonatie) staat het beginnen van een activiteit of traject cen-
traal. In de interviews wordt door verschillende functionarissen aangegeven dat 
zij het van belang vinden hoe een activiteit of traject (zoals de transitie) wordt 
gestart.  
De wijze waarop en het moment van informeren is derhalve van belang. 
 

“Het is in 95-96-97 geweest dat dat ineens uit de lucht kwam vallen. Toen 
werd er meteen bij gezegd dat de soep niet zo heet gegeten werd en dat het 
een eerste proefballonnetje was. Dat bleek later niet zo te zijn. Toen is er 
pas uitgebreid over gediscussieerd.” (V.10)  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“O/A: wat vindt je belangrijk bij dit traject voor jezelf, wat vindt je zelf be-
langrijk qua aanpak, tempo, informatie, doelstelling? 
 
Nou, dat de uitgangspunten en doelstellingen dat die helder zijn en door de 
deelnemers worden onderschreven. 
Dat is belangrijk voor het welslagen van elk project natuurlijk. En ik moet 
zeggen daar heb ik wel aan moeten denken. Dat was dus bij die werkgroep 
waar we nu een eerste vergadering hebben gehad, was dat niet bepaald het 
geval. Maar bovendien de doelstellingen die geformuleerd stonden zijn dus 
na de eerste vergadering van de werkgroep alweer herroepen.” (V.10) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Maar dat was niet echt een formeel gesprek van wat er zou gaan gebeuren, 
er werd meer gepeild van wat zouden jullie ervan vinden als dat zou gaan 
gebeuren, maar ik heb nog nooit concrete dingen gezien of gehoord waarin 
werd aangegeven nou dan is dat en dat de bedoeling. Er is alleen aangege-
ven aan ons dat er de mogelijkheid bestaat om binnen nu en er is toen een 
tijdperk aangegeven van ik dacht 2002 dat het hele medisch tuchtcollege 
zou overgaan naar het paleis en daar zouden we mee moeten of hier blijven. 
En daar is over gepraat, hoe wij daar tegenover stonden. We hebben het er 
ook over gehad van wat heeft het voor gevolgen, wat gaat er dan daar ge-
beuren, is het dan anders daar of blijven we hetzelfde werk doen. Maar heel 
uitgebreid hebben we het er nooit over gehad, wat mij betreft dan.” (III.8) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Het begint waarschijnlijk met een moment dat iemand vertelt we moeten, 
want zo zal het wel geweest zijn, we moeten verhuizen? 
Ja, eerst moesten we in de zomer verhuizen, en dan in februari - maart en 
dan weer nu. Er is nogal geschoven met die datum, dus op een gegeven 
moment dacht ik het zal wel, weet je wel, het bekende verhaal van dat jonge-
tje dat roept ‘de wolf is er, de wolf is er’ , en dan let je daar niet meer zo op. 
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En toen ineens bleek dat je morgen moest inpakken en overmorgen moest 
verhuizen. Ook daar vond ik dat de communicatie niet optimaal was ge-
weest. Dan moet je toch weten hoe je dat moet regelen met telefoon.., op 
schrift hebben, je moet het doorcommuniceren aan het Hof en zo. En ik heb 
geen papier voor mijn neus gehad waarop stond van we gaan verhuizen, dit 
zijn de stappen. En dan kun je wel zeggen, ja we zien wel, want we zijn een 
heel klein clubje, dan loop je binnen en je vraagt hoe het zit en dat doe je 
dan natuurlijk ook. Maar, en dat is ook allemaal geen ramp, dan ben je 
maar even niet bereikbaar, maar het was ook niet duidelijk hoelang we niet 
bereikbaar waren. En …………. wist dat ook niet want de PTT had toezeg-
gingen gedaan die ze niet nakwamen. ……. ……<even stil>. Ja, daar zit ik 
ook niet mee, eerlijk gezegd een mens moet ook wel een beetje flexibel zijn.  
Nou, verhuizen is zo gebeurt, je ruimte wat op, je smijt wat in wat kisten en 
je pakt het weer uit.” (VIII, 22)  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Ik zie die stukken wel, maar ik krijg er soms genoeg van, zo van ik zie het 
wel. Wat me interessant lijkt. In het begin ben ik heel erg bezig geweest om 
me erin te verdiepen, en op een gegeven moment dacht ik god het schiet niet 
op. Op een gegeven moment had ik zoiets van kom maar eens met daden.” 
(VI.14) 

 
Reflecties Ritme - intonatie 
De wijze waarop en het moment van beginnen van een traject of activiteit wordt 
door functionarissen van de tuchtcolleges van belang geacht.  
Hierbij spelen heldere doelstellingen, vasthouden aan deze doelstellingen en 
concretisering van doelstellingen een belangrijke rol.  
Bij ‘plotsklapse’ acties zoals de verhuizing (bij een van de tuchtcolleges) blijkt 
de communicatie met name niet optimaal te zijn. Door de functionarissen van de 
tuchtcolleges wordt aangegeven dat ze hier wel behoefte aan hebben. 
 
5.2.3 Ritme - tempo 
 
Met R - t (Ritme - tempo) wordt de snelheid van uitvoering waarmee handelin-
gen of onderdelen ervan elkaar opvolgen aangegeven. Hierbij kunnen situaties 
van versnellen of vertragen aan de orde zijn. 
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R - k klemtoon 

R - i intonatie Ritme 

R - t tempo 

F - p periode 
Frequentie 

F - h herhaling 

 
Veel van de opmerkingen gemaakt met betrekking tot R - t (Ritme - tempo) be-
treffen het uitblijven van acties of activiteiten die zijn aangekondigd.  
Daarnaast hebben de (noodzakelijke) bureaucratische procedures ook een effect 
op de snelheid van uitvoering, bijvoorbeeld het invoeren van een nieuwe Wet 
BIG of het doen van voorstellen tot wijziging van deze wet. 
 
In een van de interviews is door de functionaris aangegeven dat de temporise-
ring zich als autonoom verschijnsel kan voordoen. In casu was sprake van met 
name versnellingen met betrekking tot de ontwikkeling van inhoudelijke pro-
cesvoering. Beïnvloedt door de omgeving bleek dat aanpassingen in het beleid 
zich min of meer vanzelf voltrokken. Ingegeven door een grotere behoefte aan 
motivering bij de uitspraken zag je de inhoud van een uitspraak daar meer en 
meer rekening mee houden. 
 

“Beginnen bij het begin. Begin van het tuchtcollege waar ik betrokken bij 
ben geweest was  
toen ik solliciteerde naar de functie van secretaris van het tuchtcollege ……, 
dat begon dus in september 1979. Ik was toen werkzaam als gerechtssecre-
taris bij justitie, bij de rechtbank …….  
En dat werd in die sollicitatieprocedure duidelijk als een voordeel gezien 
omdat ze toen al van plan waren om de tuchtcolleges wat ze dan noemden te 
professionaliseren.  
1979/80 was de eerste keer dan ze een advertentie hadden gezet voor die 
functie en omdat ze dachten dat ze mijn functie zonder enig probleem, mijn 
toenmalige functie, konden overhevelen naar de functie van secretaris van 
het tuchtcollege in …….  
Ik ben toen aangenomen, en ik zou beginnen op 1 maart 1980 of 1 februari 
1980 en (omdat er allerlei strubbelingen waren) ik heb de notulen daarvan 
zelfs nog teruggevonden met de overheveling van die functie naar VWS dat 
werd als onmogelijk beschouwd.  
Dat was een fulltime functie die ik toen had. 
Omdat die functie bij justitie tijdelijk was moest je ieder jaar herbenoemd 
worden, dat was toen zo in die tijd.  
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En de bedoeling van het secretariaat van het tuchtcollege was dat het een 
vaste functie zou worden bij VWS.  
Daar is ontzettend veel over gesteggeld, maar in ieder geval is toen afge-
sproken dat ik ontslag zou nemen bij Justitie en dat ik dan zou worden aan-
gesteld bij VWS.  
Dat is toen niet doorgegaan, terwijl ik dus al ontslagen was en eigenlijk al 
bezig was en het KB kwam maar niet. Het KB is uiteindelijk toch gekomen 
en dat was met ingang van ik geloof 1 mei was dat. Maar zonder dat daar 
een aanstelling bij VWS aan verbonden werd en waar men zich toen op be-
riep was dat Wiegel, die toen minister van binnenlandse zaken was, dat weet 
ik eigenlijk al niet meer, een zogenaamde ambtenarenstop had ingesteld met 
ingang van 1 januari 1980.  
Nou daar zat ik dus, <lacht> dat was dus heel vervelend en dat heeft dus 7 
jaar geduurd voordat er eindelijk, ik geloof op 1 maart 87 of zo, een ambte-
lijke aanstelling uit de bus kwam rollen. Daar is heel veel strijd voor ge-
voerd………., het werk vond ik meteen echt heel erg leuk, maar het leverde 
niks op. Ik had kwartalen dat ik een negatief inkomen had, omdat ik een deel 
van die inkomsten uit vacatiegelden moest doorbetalen aan mijn plaatsver-
vangend secretaris die zittingen voor mij deed, omdat ik niet iedere week 
zittingen kon doen. Dat was altijd al zo, dat er een aantal plaatsvervangend 
secretarissen waren, en die moesten daar natuurlijk die vacatiegeldvergoe-
ding voor krijgen. 
En mijn inkomen was dus afhankelijk van het aantal klachten wat binnen-
kwam, dat vond ik een heel vervelende verbinding. Maar goed, dat staat er 
dan een beetje naast, maar als het dan gaat over veranderingen en strijd, 
nou die is toen hevig gevoerd, ook met andere secretarissen van andere 
tuchtcolleges die, eigenlijk ook wel toen al, een ambtelijke aanstelling wil-
den hebben.  
Het is zelfs zo, dat een van die secretarissen, het was die van ……, het was 
een meneer …… of …… of zo, die was advocaat in het gezondheidsrecht, 
die heeft daar nog kort gedingen voor gevoerd, en zo zelfs, maar het is niet 
gelukt, die heeft ontslag genomen. “ (IV.9) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Geleidelijk aan verandert alles een beetje, niets blijft hetzelfde en dat is 
ook wel goed. 
……………………………………. Ik ben me deels bewust van de veranderin-
gen, maar het gaat geleidelijk. Waar vroeger duidelijk het tuchtrecht als een 
kwaliteitsinstrument werd neergezet is het nu meer dat er aandacht wordt 
besteed aan de genoegdoening van de klager.  
En de invoering van dat vooronderzoek heeft daar natuurlijk ook aan bijge-
dragen.” (I.4) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Kijk, mij gaat het nooit snel genoeg, maar dat is een beetje mijn aard. Ik 
ben me bewust, als er iets moet worden gedaan dan zeggen ze dan schuiven 
we ………………. naar voren. Vinden ze dan uitstekend.  
Dat frappeert me wel dat dat vertrouwen er is.  
Aan de andere kant denk ik dat er vaak koudwatervrees is en dat het jammer 
is, dat in de laatste jaren er natuurlijk toch veel tijd verloren is gegaan aan 
allerlei cerebrale exercities, op het gebied van organisatie. 
 Daar hadden we mee moeten beginnen, dan hadden we er iets mee kunnen 
doen. Bijvoorbeeld met de Lamici-methode, wat mij betreft kan het niet snel 
genoeg gaan. Maar ik ben me er wel van bewust dat je natuurlijk toch ie-
dereen tijd moet geven om er zijn zegje over te doen en om iedereen te laten 
wennen. 
Ik vind het conditio sine qua non dat je ook met elkaar dat soort dingen 
aanpakt. En die openheid heb ik altijd zoveel mogelijk betracht. Eerder met 
………………………………<Ministerie van VWS en Ministerie van Justitie>, 
we hadden goede gesprekken met elkaar. 
Je moet natuurlijk wel de gang erin houden. Anders raken mensen gedemo-
tiveerd.  
En dat merk ik met de tuchtcolleges duidelijk, ze roepen maar wat. Dat moet 
je voorkomen, ik bedoel je moet de gang erin houden. Ook al is het wel eens 
moeilijk, maar dat je de continuïteit waarborgt.” (I.1) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Terwijl als je het temporiseert, dan gaat het veel geleidelijker en dan je 
moet gewoon op een gegeven moment het momentum kiezen waarop je be-
paalde veranderingen doorvoert. Als je teveel in een keer doet dan krijg je 
oh daar heb je weer zo’n nieuwe manager die zichzelf moet waarmaken.” 
(II,6) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“O/A: waren de tuchtcolleges betrokken bij die meer juridische inbreng in 
de wet BIG? 
 
Nou, de wet BIG heeft er geloof ik wel 30 jaar over gedaan voordat die in 
het Staatsblad kwam, en dat is zo’n wet uit de jaren 60, …………is erbij be-
trokken geweest van het begin tot het eind, maar verder niemand. In ieder 
geval ik niet. 
Het probleem was, we hebben er wel iets over gezegd. Kijk vroeger was het 
zittingen met gesloten deuren, en er was een zeker, een duidelijk wantrou-
wen dat artsen elkaar de hand boven het hoofd hielden.  
Dat was het belangrijkste punt gewoon. En toen zei men we moeten dus de 
invloed van die artsen beperken, door er een jurist bij te zetten in plaats van 
een arts, en ten tweede door de zitting openbaar te maken. Nou dat is alle-
bei gebeurt. Of het heeft uitgemaakt, dat weet ik niet, dat zou je moeten on-
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derzoeken. Er zitten regelmatig mensen nu op de zitting en er wordt meer 
over geschreven en gesproken dan vroeger omdat men meer informatie 
heeft.” (VIX.23) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Ik ben zelf de initiator geweest van een aantal veranderingen. En ik heb je 
toen ook al vertelt dat het mijn ervaring is dat je dat moet doseren omdat 
mensen altijd wat terughoudend zijn, dat is gewoon menselijk. Mensen hou-
den sterk vast aan wat ze kennen en zijn altijd wat huiverig voor het onbe-
kende. Een van mijn taken is dus ook om te proberen om mensen hun vaste 
patronen te laten doorbreken. Daar zijn allerlei mechanismen voor om dat 
te bewerkstelligen. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld heb ingevoerd is 
het werkoverleg met een bepaalde frequentie waarbij ik gebruik maak van 
een vaste agenda en een wisselende voorzitter. Dat was een enorme door-
braak omdat men niet gewend was om zelf mee te denken. We hadden hier 
een structuur met een leidinggevende en die bepaalde eigenlijk wat hier ge-
beurde.” (II,6) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“En toen die periode kwam van de invoering van de wet BIG. Dat is natuur-
lijk jaren aan vooraf gegaan. We hebben ook nog dat rapport Onderwaater 
gehad, en zo. En daar hebben we echt ons best voor gedaan. En bij de tot-
standkoming van die wet BIG zelf zijn we eigenlijk niet betrokken.  
De voorzitters zijn geloof ik een keer op een algemene hoorzitting - 5 minu-
ten - mochten ze zeggen wat ze ervan vonden. We hebben talloze brieven 
wel geschreven, over bepaalde aspecten van die wet waar we ons niet in 
konden vinden. Maar ja we hebben daar geen gehoor in gevonden, en dus is 
daar doorheen gekomen zonder dat wij daar voor ons gevoel voldoende in-
spraak in gehad hebben. Het enige waar ik daadwerkelijk bij betrokken ben 
geweest was bij het tuchtrechtbesluit BIG. Dat is echt dat besluitje dat dan 
als uitvoeringsbesluit uitkwam met veel procesrechtelijke regels daarin en 
zo. Dat is geloof ik de eerste werkgroep waarin ik gezeten heb, waar VWS 
bereidt was om ons dan aan te laten meedoen. 
Dat was een apart werkgroepje van secretarissen en voorzitters van tucht-
colleges, en iemand van de afdeling wetgeving van VWS.” (IV.9) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Maar ja in die eerste twee jaar van de wet BIG hebben we ons echt te plet-
ter moeten werken om een beetje het tempo erin te houden en om de om-
looptijden van de zaken niet enorm te laten toenemen. 
 
O/A: en dat lukte? 
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Nou niet helemaal, de achterstanden zijn groter geworden en we hadden 
iets eerst dat we het binnen 8 maanden voor elkaar kregen, de eindbeslis-
sing bij de partijen thuis, en dat is toch wel tot een jaar opgelopen zo onge-
veer. 
Maar ja, de overdracht van dat beheer, dat speelde al in de tijd dat Onder-
waater zijn rapportage deed, en was dat 92 of zo, even kijken, nee, het is 
toch wel 95-96. Wat er als een klap kwam dat was dat convenant, daar zal 
je wel van gehoord hebben. 
 
O/A: 96. 
 
Ja, 96, en waar we helemaal niets van wisten, echt letterlijk niets. 
 
O/A: sloot het niet aan op die intentie er komt nog een transitie van die 
tuchtcolleges naar justitie? 
 
Dat was bij die opdracht, misschien staat dat in die opdracht van ……, nee 
toch niet.  
In 94 is hij al gestart, met het oog op de verdere organisatie van het me-
disch tuchtrecht onder de wet BIG.” (IV.9) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Dat is gewoon een proces in zijn algemeen. Dat is in Justitie net zo, als je 
ziet hoe de vonnissen geschreven zijn, dat is ook zo anders dan nu. Dat is 
gewoon omdat er meer aangevoerd wordt, de advocaten brengen meer naar 
voren, de partijen, men vindt dat er meer gemotiveerd moet worden. Dat 
zijn autonome ontwikkelingen die zich in allen voordoen. En daar waaien 
we mee. Ik geloof dat het zo is. “ (VIX.23) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“………de invoering van de Wet BIG, per 1-12-97 voor bijna alle beroeps-
groepen en die heeft een hele lange voorbereidingstijd gehad. Daar is het 
college ook bij betrokken geweest, bij de gedachtevorming over dat tucht-
recht onder de wet BIG. Ik was zelf toen nog geen …………, dus daar heb ik 
geen persoonlijke ervaring mee, maar de vorige secretaris en de vorige 
voorzitter wel.  
Naar ik begrepen heb, hebben zij dat gewaardeerd dat zij daarbij betrokken 
werden.  
Zij het dat niet al hun opmerkingen zijn overgenomen.  
En wat toen de invoering betreft, waren er nog wel wat rimpels. De grote 
stortvloed van zaken die wij vreesden is gelukkig meegevallen. Wat dat be-
treft was er wel tijd en ruimte om die rimpels op te vangen. En binnen de 
organisatie is dat eigenlijk toch wel redelijk gelopen. Er kwamen vier be-



 

5. IMPRESSIES VAN RITMIEK BIJ DE TRANSITIE TUCHTCOLLEGES 109 

roepsgroepen bij, met name verpleegkundigen en fysiotherapeuten, qua 
aantallen erg groot.  
Wat voor ons ook spannend was, van hoe zal het zijn om opeens met ver-
pleegkundigen en met fysiotherapeuten en psychotherapeuten en psycholo-
gen samen recht te gaan spreken.  
Snappen die mensen hoe dat moet.  
En waar ik bewondering voor had was de zorg waarmee vooral de ver-
pleegkundigen zich daar op voorbereidt hebben als beroepsgroep.  
En met allerlei cursussen, gespeelde tuchtprocessen, in de 1,5 jaar voor die 
invoering al. En onze ervaring met hun op de zittingen en bij het maken van 
uitspraken is eigenlijk heel goed geweest.  
Ik vind dat ze zich daar goed in verdiept hebben en hun taak heel serieus 
genomen.  
Wat de begeleiding van het departement betreft, ja we hadden en hebben 
nog wat problemen met het BIG-register, het verkrijgen van informatie van 
dat BIG- register, om te kunnen nagaan waar de betrokkene nou eigenlijk 
woont en over wie we het hebben.  
Want vooral bij die verpleegkundigen wordt een klacht ingediend tegen Co-
by uit het …………………………. van afdeling zo en me zo, en dan soms zegt 
het ……………………… nou dat zal wel Coby Dekkers zijn die heeft ons ook 
verklaard dat etc., maar als dat niet zo is en de instelling zegt, ja, maar dit 
gaat om een vervelend iemand die heel agressief is en wij willen niet dat ons 
personeel door die man lastig gevallen wordt, wij hebben natuurlijk ook tbs-
mensen die kunnen klagen of psychiatrische patiënten en wij geven die 
naam niet, dan zitten wij met een probleem.  
Want bij het BIG-register zeggen ze: “ je moet naam, voornamen, geboor-
tedatum en adres geven en dan zullen wij wel zeggen of hij staat ingeschre-
ven in het BIG-register”.  
Nou, geboortedatum hoe weet zo’n klager dat nou, dat zijn allemaal zaken, 
er zijn natuurlijk meer punten, over die Wet BIG, die nu bij de evaluatie van 
de Wet BIG aan de orde zullen komen.  
Daar hebben de gezamenlijke tuchtcolleges een nota over gemaakt met de 
hele lijst met punten die naar hun mening verandering, in ieder geval be-
spreking behoeven, en ik hoop dat daar gevolg aan gegeven zal worden. 
Maar dan praat je over een rapportage die de minister moet doen, eind vol-
gend jaar.  
En we zijn al bezig sinds december 97. Dat duurt wel lang (ingehouden 
toon). 
En dan de organisatieveranderingen in de toekomst. Nou de beheersmatige 
overdracht, waar we al veel over gesproken hebben, heeft ook lang ge-
duurd, maar ziet er nu tenminste goed uit dat dat tot stand kan komen. En ik 
ervaar het als heel positief dat dan eindelijk inzit ontstaat, dat mis ik nu no-
de.” (VII.17) 
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Reflecties Ritme - tempo 
Vertragend verloop met betrekking tot uitvoering van de toezeggingen die bij 
een aanstelling van een functionaris van een tuchtcollege aan de orde waren en 
voor deze functionaris en enkele andere functionarissen steeds meer een bepaal-
de verwachting gaven hoe voortvarend veranderingen ter hand zouden worden 
genomen en uitgevoerd. In de beleving van deze functionarissen ontstaat een 
bepaald ‘veranderverleden’ van het betreffende tuchtcollege (op een of meerdere 
aspecten van veranderen of in zijn algemeenheid).  
Van belang bij de R - t (Ritme - tempo) is derhalve ook de verwachting van de 
functionarissen bij het verloop van de verandering(en). Wanneer deze verwach-
ting over het verloop van de verandering(en) niet uitkomt is er vaak het gevoel 
bij de functionarissen van het tuchtcollege dat er sprake is van grote vertragin-
gen.  
Door enkele functionarissen werd aangegeven dat het vormgeven en implemen-
teren van veranderingen gedoseerd moet gebeuren in verband met de ‘gewen-
ningstijd’ voor de mensen die deze verandering doormaken.  
 
5.2.4 Frequentie - periode 
 
Bij F - p (Frequentie - periode) betreft het de periode waarin een verschijnsel 
plaatsvindt of betreft het verloop gedurende een zekere tijd. In welke periode is 
een bepaalde activiteit, overleg, interventie aan de orde of in welke periode ont-
breken activiteiten, overleg of interventies? 
 

R - k klemtoon 

R - i intonatie Ritme 

R - t tempo 

F - p periode 
Frequentie 

F - h herhaling 

 
“…………………..het tuchtcollege hangt er wel bij vind ik, maar ik heb eerst 
16 jaar bij het kantongerecht gezeten en dat is natuurlijk een veel grotere 
organisatie en dan heb je weer eens een reorganisatie en weer een reorga-
nisatie, en hier tja, we vallen dan onder de jeugdunit en daar heb je mee te 
maken als je je ziek moet melden of een vrije dag, maar verder zit je niet bij 
hun werkoverleg en dat soort dingen en dat hoeft natuurlijk ook niet, want 
je hebt niets met elkaar uit te staan wat werk betreft. Dus ik geloof vast dat 
er veel gaande is bij justitie, maar om nou te zeggen, daarvan weten wij nu 
veel, nou nee. Het is dat ik af en toe op onze Justitie-website zit, op dat in-
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tranet, en zeg kijken wat zich daar allemaal afspeelt, maar anders niet zo. 
We krijgen binnenkort een verhuizing dat weet ik.  
 
O/A: jullie zelf? 
 
Wij gaan waarschijnlijk naar de T-torens naar die bijgebouwtjes daar 
<wijst uit het raam>. En dat hoor je dan in de wandelgangen. En als het of-
ficieel is, dan krijg je dat denk ik kort van tevoren meegedeeld.” (VII, 18) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Er zijn een paar bepalingen in gekomen, waarvan we echt het gevoel had-
den van die waren er zonder ons niet ingekomen in elk geval, maar ja die 
wet lag er al dus daar konden we niets meer aan veranderen. Die wet zou 
ingevoerd worden 1-7-96, daar hebben ze jaren op toegespeeld dat op 1-7-
96 het allemaal zou gebeuren.  
En ik geloof dat we een week van tevoren uit de krant moesten vernemen dat 
het uitgesteld was. Daar heeft VWS ons dus niets over gemeld, helemaal 
niets, geen woord. We zaten klaar, althans klaar, er was geen enkele extra 
voorziening, we hadden geen extra medewerkers gekregen, niemand voor 
het secretariaat, de leden waren nog niet benoemd. 
Wij dachten: nou ja we moeten maar zien, maar 1-7-96 is de datum. Dat is 
dus 1-12-97 geworden, nou ja, toen was ook nog niet alles geregeld, en de 
ledenberoepsgenoten waren nog niet benoemd. Maar gelukkig was het zo 
dat als een klacht binnenkomt dan duurt het toch altijd nog maanden voor 
het zover is dat je echt een college moet samenstellen voor de behandeling 
daarvan. Dus dat hebben we dan nog net op tijd gehaald, maar voor be-
paalde beroepsgroepen hebben we zaken dus een tijdlang laten liggen om-
dat de ledenberoepsgenoten nog niet benoemd waren.” (IV.9) 

 
Reflecties Frequentie - periode 
Geconstateerd kan worden dat met betrekking tot F - p (Frequentie - periode) als 
impressies (belevingen, indrukken) die men achteraf over het verleden heeft, in 
tegenstelling tot de andere subthema’s niet zo veel opmerkingen door de geïn-
terviewden werden gemaakt. In incidentele gevallen werd een periode of een 
jaartal genoemd. 
 
5.2.5 Frequentie - herhaling 
 
F - h (Frequentie - herhaling) geeft een getal dat aangeeft hoe vaak een ver-
schijnsel zich voordoet in een bepaalde periode. Hoe vaak heeft er overleg 
plaatsgevonden, hoe vaak en eventueel in welke periode herhaald vonden verga-
deringen plaats, hoe vaak en eventueel in welke perioden herhaald ontvingen de 
functionarissen van de tuchtcolleges schriftelijk informatie aangaande transitie, 
hoe vaak en eventueel in welke periode herhaald zijn interventies aan de orde, 
etcetera.  
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R - k klemtoon 

R - i intonatie Ritme 

R - t tempo 

F - p periode 
Frequentie 

F - h herhaling 

 
De transitie tuchtcolleges (de beheersmatige overdracht naar het ministerie van 
Justitie) is frequent onderwerp van gesprek geweest tussen het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de tuchtcolleges. Eveneens is als frequent 
ervaren dat er geen wijzigingen (zoals werden aangekondigd) zijn doorgevoerd. 
 

“We hebben die wet BIG gekregen, die heeft wat veranderingen gebracht. 
Maar verder is onze interne organisatie, daar is helemaal niks aan veran-
derd volgens mij. ……………………… 
Er is natuurlijk wel gesproken de laatste jaren over die vraag van die posi-
tie van die voorzitter en die secretaris moesten zijn, en van de leden natuur-
lijk ook dan. En dan was het naar mijn idee de bedoeling om het geheel on-
der justitie te brengen, maar er is van onze kant nadrukkelijk aangegeven 
dat het een VWS-bezigheid moest zijn en dat Justitie hoogstens secundair 
mee kan spelen. Maar ja, die gesprekken hebben allemaal wel plaatsgevon-
den, maar die hebben niet geleid tot erg veel follow-up.” (VIX.23) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Dat we meer naar buiten zullen treden, meer ons gezicht zullen laten zien 
op bijeenkomsten. We moeten er gewoon zijn.  
Het is een beetje je vlag, om gewoon ook het bestaansrecht van het tuchtcol-
lege ook duidelijk te maken. Die bijeenkomsten waar ook dingen worden be-
sproken die ons aangaan daar moeten we ook zijn. Was in verleden niet zo.  
Dat gaat nu opvallen. Laatst in Leiden was dat ook, dat je merkt, hé, het 
centraal tuchtcollege, zo, én de secretaris én de voorzitter.” (II,6) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“ Tja. Maar ik vind het heel moeilijk om die hele periode overziend om daar 
een echte duidelijke lijn in te zien. Het is net alsof iedere keer werd er weer 
eens dit en dan weer eens dat opgepakt en sommige dingen werden dus ge-
heel buiten ons om gedaan. En ik weet nog dat er op een gegeven moment er 
weer een interdepartementale werkgroep werd opgericht, waar wij dus ook 
niet inzaten.  
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En ik weet niet meer wat die werkgroep toen gedaan heeft. Ik weet nog dat 
…… zat er toen in, geloof ik. En die hebben toen een ronde langs de tucht-
colleges gemaakt, dat wel. Dat hebben ze wel gedaan en daar was …… ook 
bij betrokken. …… en …… kwamen toen samen bij alle tuchtcolleges. Maar 
het resultaat daarvan heb ik nooit gezien. Wat ze daar uitgehaald hebben, 
eigenlijk.  
Het resultaat daarvan was denk ik die brief dat er toch maar voor variant 
me zus en me zoveel werd gekozen. En toen is door alle protesten weer alles 
stil komen te liggen, en nu is dan die nieuwe werkgroep opgericht. 
Daar zit jij denk ik ook in. Jij zit namens VWS en …… namens Justitie. En 
daar weet ik dus niets van hoe dat loopt. Daar ben ik ook niet bij betrokken 
verder.” (IV.9) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar weinig mee te maken heb. Niet 
rechtstreeks, dat speelt zich in feite af met de voorzitter en met de secretaris, 
dus met ………………………………….., ik bedoel ik word wel geïnformeerd 
dat is wat anders, we krijgen informatie terug, dat is het probleem niet. 
Maar het debat daarover is toch meer voorbehouden aan voorzitter en se-
cretaris. 
En dat komt natuurlijk terug in het overleg met voorzitters en secretarissen. 
En de overleggen met de regionale colleges, voorzitters. Maar dat is het in 
wezen niet, in ben ………………….., in die zin ben ik niet de eerst aangewe-
zene om daarover te praten. En heb daar geen echte taak in want dat doe ik 
ook niet. Ik blijf geïnteresseerd, want dat is van belang. Maar het is niet 
mijn rechtstreeks pakkie-an zal ik maar zeggen. 
<even stil> 
Waarmee ik niet wil ontkennen dat het niet belangrijk is. 
 
O/A: verwacht u wel op een bepaald moment meer informatie, meer betrok-
kenheid met deze ontwikkelingen? 
 
Het is met vlagen gegaan, het is enige tijd geleden heeft het geweldig ge-
speeld, althans toen hebben we dat hele overleg gehad en toen is, professor 
Polak is er toen bij geweest, en dat hebben wij toen wel vernomen, maar 
toch meer zijdelinks. En, laat ik het zo zeggen, er is verslag uitgebracht over 
hetgeen wat gebeurt. En dat gebeurt eigenlijk nog steeds.  
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O/A: is dat voldoende voor u om betrokken te zijn? 
 
Ja, op dit moment wel, dat je op een gegeven moment in die zin, je verslag 
krijgt dat je eventueel commentaar kunt geven daarop. Zolang je het idee 
hebt dat dat verder uitstekend behartigt wordt door de mensen die dat doen 
heb ik niet de neiging om mij daar geweldig in te storten.”(VIII,21) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“………………………………..ik ga niet onmiddellijk roepen dat ik het niet 
meer leuk vind, dus ik heb in die jaren natuurlijk al de nodige veranderin-
gen meegemaakt, dus ik zie het gewoon als dingen gebeuren zoals ze gebeu-
ren. Dan zie ik dat komen.” (VIII.21) 

 
Reflecties Frequentie - herhaling 
F - h (Frequentie - herhaling): de herhaling is naar mening van de geïnterviewde 
functionarissen aan de orde bij het ontbreken van voortgang in de aangekondig-
de transitie(s), in het nauwelijks aanwezig zijn van contacten tussen het Ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de tuchtcolleges en de matige 
daadkracht die er met betrekking tot ondersteunende werkzaamheden door het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport getoond werd (bijvoorbeeld 
bij het opstellen van Koninklijke Besluiten benodigd bij het benoemen en ont-
slaan van de leden-beroepsgenoten).  
Herhaling is naar mening van de geïnterviewde functionarissen eveneens aan de 
orde bij het plaatsvinden van het werkoverleg binnen de ‘eigen’ tuchtcolleges en 
bij het plaatsvinden van het overleg tussen de voorzitters en de secretarissen van 
de tuchtcolleges en de voorzitter en secretaris van het centraal tuchtcollege, 
eenmaal per jaar. 

 
5.2.6 Reflecties impressies bij de voorgeschiedenis 
 
Uit de impressies bij de voorgeschiedenis kan geconcludeerd worden dat R - k 
(Ritme - klemtoon) in de vorm van nadruk-druk in transitietrajecten vrijwel ont-
breekt, hetgeen afbreuk doet aan de betrokkenheid van de functionarissen van de 
tuchtcolleges. 
Een meer positief ervaren situatie genoemd door enkele functionarissen van de 
tuchtcolleges met betrekking tot de R - k is de invoering van de Wet BIG. Die is 
naar hun mening vloeiend gegaan.  
De (transitie-) trajecten duren dermate lang dat men niet meer kan aangeven 
wanneer er wat is gebeurd?  
Het R - k leidt tot minder betrokkenheid; behalve wanneer vragen als (zeer) ur-
gent worden ervaren of als de beleving is dat er werkzaamheden of taken van de 
tuchtcolleges in het gedrang komen. In dergelijke situaties is de betrokkenheid 
van functionarissen groot en neemt niet af. 
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Aandacht voor R - i (Ritme - intonatie) wordt door een aantal functionarissen 
genoemd als zijnde belangrijk. Belangrijk is dan hoe een activiteit of traject 
wordt gestart. Het betreft zowel de wijze waarop als ook het moment van infor-
meren. 
 
Over R - t (Ritme - tempo) wordt met betrekking tot het verloop van de ontwik-
kelingen (in het transitietraject), het verloop van contacten (tussen tuchtcolleges 
en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), implementatie van ver-
anderingen, etc. aangegeven dat deze uitermate traag verlopen of soms in het 
geheel niet aan de orde zijn. 
In de eerdere transitietrajecten was sprake van grote vertragingen (met diverse 
oorzaken). 
 
Voor F - p (Frequentie - periode) bleek het tijdens de interviews moeilijk om aan 
te geven in welke periode zich wat heeft afgespeeld. Dit sluit aan bij de afne-
mende betrokkenheid genoemd onder R - k. 
De data van invoering van de Wet BIG (aanvankelijk 01-07-1996 en verschoven 
naar 01-12-1997) werden door diverse functionarissen genoemd. Het op derge-
lijke wijze noemen van data die betrekking hadden op de eerdere transitietrajec-
ten is tijdens de interviews niet naar voren gekomen. Een ruwe inschatting van 
de activiteiten op hoofdlijnen, bijvoorbeeld wanneer de Commissie Polak aan de 
orde was, is wel gegeven. 
 
Voor F - h (Frequentie - herhaling) is tijdens de interviews weinig aangegeven. 
Het ontbreken van informatie of voortgang van de transitie tuchtcolleges is wel 
genoemd. Dit kwam naar de beleving van enkele functionarissen jaar in jaar uit 
aan de orde. Telkens wanneer men een vraag stelde, bleef het antwoord uit om-
dat de transitie tuchtcollege eerst aan de orde zou zijn. 
 
 
5.3 De werkgroep  
 
In een convenant met het ministerie van Justitie is aangegeven dat de medische 
tuchtcolleges beheersmatig worden overgedragen door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Ministerie van Justitie.  
Om deze transitie te realiseren zijn in het verleden enkele pogingen gedaan die 
niet het gewenste resultaat hebben gehad. Begin 2001 werd opnieuw het plan 
opgepakt om de transitie van de tuchtcolleges te gaan realiseren.  
 
Door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie geza-
menlijk werd een zeer brede werkgroep geïnstalleerd.  
Deze werkgroep kreeg als opdracht om de beheersmatige overheveling van de 
tuchtcolleges van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar 
het Ministerie van Justitie (verder) vorm te geven en voorstellen te doen voor de 
wijze waarop de (ondersteuning van de) tuchtrechtspraak organisatorisch dient 
te worden ondergebracht bij de gerechten. De besluitvorming over de beheers-
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matige overheveling van de tuchtcolleges van het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport naar het Ministerie van Justitie is voorbehouden aan de 
betreffende ministers. 
 
Er wordt over een voorstel voor de invulling van de interdepartementale werk-
groep onderhandeld (medio 2001). Het Ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport wenst een pragmatische invulling van de werkgroep en stelt voor 
om een vertegenwoordiging van de voorzitters en secretarissen, van de regionale 
tuchtcolleges en het centraal tuchtcollege ingevolge de Wet BIG in te zetten. 
Daarnaast wordt de contactpersoon van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 
deze transitie en een Volksgezondheid, Welzijn en Sport -projectleider voorge-
dragen om zitting te nemen in deze werkgroep. 
Door het Ministerie van Justitie wordt een ‘brede’ deelname vanuit het departe-
ment en vanuit de nieuw te vormen Raad voor de Rechtspraak (‘in oprichting’) 
voorgestaan. 
Door de beide contactpersonen van de ministeries wordt ingeschat dat voor deze 
tijd de reorganisatie van het Ministerie van Justitie extra accenten zal geven in 
het transitietraject. Inmiddels werd namelijk ook een Raad voor de Rechtspraak 
in oprichting voorbereidt. Het Ministerie van Justitie draagt een zeer brede groep 
van werkgroepleden voor. 
De voorgestane deelnemerslijst wordt door beide ministeries (stilzwijgend) aan-
genomen. 
 
De voorzitter van een regionaal tuchtcollege en de voorzitter van het centraal 
tuchtcollege en een secretaris van een regionaal tuchtcollege zijn lid van de in-
terdepartementale werkgroep ‘transitie tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG’.  
 
Voor de beroepsorganisaties (genoemd in de Wet BIG waarvoor het tuchtrecht 
ingevolge de Wet BIG is ingesteld) wordt aan een der beroepsorganisaties, te 
weten de KNMG (mevrouw D) gevraagd of zij wil deelnemen en contactper-
soon wil zijn voor de betreffende beroepsorganisaties.  
Dit geeft enige aarzeling en zij zoeken zelf contact met een andere beroepsorga-
nisatie, te weten de KNMP waardoor deze eveneens een deelnemer voor de in-
terdepartementale werkgroep inzet. Door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (directie IBE) wordt deze toevoeging akkoord bevonden. De 
contactpersoon van de KNMG geeft vooraf aan de eerste werkgroepbijeenkomst 
en ook tijdens de eerste bijeenkomst van de interdepartementale werkgroep aan 
deze toevoeging zeer op prijs te stellen, waardoor de beroepsorganisaties vol-
doende in beeld zullen komen en blijven in de besprekingen van de werkgroep. 
Door omstandigheden blijkt echter achteraf (april 2002 als de interdepartemen-
tale werkgroep zijn werkzaamheden besluit) dat het werkgroeplid van de KNMP 
aan geen enkele vergadering van de werkgroep heeft deelgenomen. Voor de 
contactpersoon van de KNMG wordt dat (tussentijds gevraagd) echter niet als 
problematisch ervaren.  
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Enkele bijeenkomsten van de interdepartementale werkgroep vinden plaats. 
Vooraf ontvangen de tuchtcolleges de agenda voor betreffende vergaderingen en 
de verslagen achteraf. 
 
In april 2002 brengt de interdepartementale werkgroep aan beide departementen 
haar advies inzake de transitie uit door middel van een rapport.5 In dit advies is 
een model voor beheersmatige organisatorische inbedding van de tuchtcolleges 
beschreven. In grote lijnen wordt het navolgende model voor ogen gestaan. De 
leden-beroepsgenoten vallen buiten het bestek van dit model.6 
 

‘De tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG behouden hun wettelijke identiteit. 
Zij vormen geen onderdeel van de reguliere rechterlijke organisatie. Zij 
vormen een zelfstandig college bij de rechtbanken, casu quo het Haagse Ge-
rechtshof en niet binnen de colleges. 
Ten aanzien van het rechterlijk domein zijn de tuchtrechters autonoom. 
Financiering van de tuchtcolleges vindt plaats middels geoormerkte budget-
ten. Dit budget maakt geen deel uit van de lump-sum van het gerecht. De 
Raad voor de Rechtspraak fungeert ter zake als betaalkantoor. De Raad voor 
de Rechtspraak sluist dit budget door naar het gerechtsbestuur (op de daar-
toe bij het gerecht ten behoeve van het tuchtcollege gecreëerde kosten-
plaats). 
De voorzitters van de tuchtcolleges zijn als integraal manager verantwoor-
delijk voor het beleid en het beheer van hun college. 
Over het gevoerde beleid leggen de voorzitters van de tuchtcolleges verant-
woording af aan de minister van VWS. Over het gevoerde beheer en over de 
rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de ter beschikking 
gestelde financiële middelen leggen zij eveneens verantwoording af aan de 
minister van VWS. Zij doen dat via het gerechtsbestuur van het gerecht 
waaraan zij gelieerd zijn (op voorwaarde dat de Raad voor de Rechtspraak 
en de minister van Justitie hiermee akkoord gaan). 
Tussen voorzitter en gerechtsbestuur worden overeenkomsten afgesloten 
over de toewijzing van personeel en middelen. Het gerechtsbestuur legt aan 
de voorzitter verantwoording af over de normconforme toewijzing van per-
soneel en middelen.’ 

 
De interdepartementale werkgroep sluit met het uitbrengen van de rapportage 
haar werkzaamheden af. 
 
 
5.4 Besluitvorming en het vervolg van de transitie 
 
Begin 2000 ontstond bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
bij de afdeling Beroepen en Opleidingen (van de directie Curatieve Somatische 
Zorg, per 1 juli 2000 naamswijziging directie in Innovatie, Beroepen, Ethiek) 
het idee om de transitie tuchtcolleges opnieuw op te pakken. In de loop van het 
jaar 2000 rees het besef dat de plannen wellicht bijstelling behoefden in verband 
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met de toekomstige nieuwe bestuursstructuur van de gerechten en de invoering 
van een Raad voor de Rechtspraak, voorzien per 1 januari 2002.  
 
Inmiddels werd in de praktijk reeds enige uitvoering gegeven aan het convenant, 
wordt door de tuchtcolleges gebruik gemaakt van de huisvesting van de gerech-
ten en voor enkele tuchtcolleges is personeel van de gerechten werkzaam.  
 
Pragmatische vragen van de tuchtcolleges aan het departement van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (de betreffende beleidsmedewerkers), onduidelijke 
kaders voor de toekomst van de tuchtcolleges (ingevolge de Wet BIG, Beroepen 
in de Individuele Gezondheidszorg), etc. gaven opnieuw discussie hoe deze 
transitie vorm gegeven kan worden zodat de tuchtcolleges beter aangestuurd 
worden (in beheersmatig opzicht: functionarissen, huisvesting, financiën, etcete-
ra). 
Een contactpersoon voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
werd benoemd (onderzoeker/adviseur). 
Vervolgens werd er door het Ministerie van Justitie een contactpersoon be-
noemd.  
In de contacten tussen deze twee personen werd een voorstel gedaan voor het in-
stellen van een interdepartementale werkgroep om de transitie tuchtcolleges 
(conform het convenant gesloten tussen beide departementen) verder vorm te 
geven. 
 
Een brief van de wDG-V (waarnemend Directeur-Generaal Volksgezondheid) 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het bericht dat 
‘de transitie’ weer is opgepakt en de melding dat er per tuchtcollege een gesprek 
zal zijn met de contactpersoon van het ministerie van VWS voor deze transitie, 
geeft voor de tuchtcolleges het startschot dat ‘de transitie’ opnieuw is ingezet.  
 
Door de contactpersonen van de beide ministeries wordt aan alle werkgroeple-
den, aan alle tuchtcolleges en alle betrokken beroepsorganisaties bericht gege-
ven dat om een optimale betrokkenheid bij deze transitie te verkrijgen de tucht-
colleges en de beroepsorganisaties per keer de agenda en de verslagen van de in-
terdepartementale werkgroep zullen ontvangen. Indien zij hierover vragen heb-
ben en/of nadere informatie wensen dienen zij zich te wenden tot de betreffende 
werkgroepleden die hun groep vertegenwoordigen in de werkgroep.  
 
Enkele uitspraken ten tijde van de start van de transitie tuchtcolleges medio 
2001: 
 

“Kijk, mij gaat het nooit snel genoeg, maar dat is een beetje mijn aard. …. 
Maar ik ben me er wel van bewust dat je natuurlijk toch iedereen tijd moet 
geven om er zijn zegje over te doen en om iedereen te laten wennen. 
………………………………………………………………………… 
Ik vind het conditio sine qua non dat je ook met elkaar dat soort dingen 
aanpakt.” (I.1) 
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“Ik kan me wel zorgen maken over de wereldpolitiek, maar ik kan er toch 
niets aan doen. Is zo voor toekomst tuchtcollege ook. Ik kan me maar beter 
gewoon bij mijn werk houden.” (I.4)  

 
In januari 2002 is het noodzakelijk - gelet op de discussie binnen de interdepar-
tementale werkgroep -dat de voorzitters en de secretarissen van de tuchtcolleges 
een onderling contact hebben over het verloop en de ideeën van de transitie op 
dat moment.  
Er nadert concretisering in de uitspraken die worden gedaan (in de bijeenkom-
sten van de interdepartementale werkgroep) om de transitie verder vorm te ge-
ven. De in deze werkgroep deelnemende voorzitter en deelnemende secretaris 
van een tuchtcollege geven aan dat zij ruggespraak willen houden over de uit-
spraken van de werkgroep met de overige (niet aan de werkgroep deelnemende) 
voorzitters en secretarissen van de tuchtcolleges. 
 
Enige discussie ontstaat of de contactpersonen van de beide departementen bij 
deze vergadering van voorzitters en secretarissen van de tuchtcolleges aanwezig 
moeten zijn. De eerste impuls was om deze personen wel bij de ingelaste be-
spreking te laten zijn.  
Een van de voorzitters/secretarissen geeft echter in een telefooncontact met een 
van de contactpersonen van de departementen aan: “dat als de contactpersonen 
van de departementen bij de bijeenkomst van de voorzitters/secretarissen aan-
wezig zullen zijn de persoon in kwestie dan zelf de bijeenkomst zal verlaten”. 
De lucht tussen de departementen en de functionarissen werkzaam in de tucht-
colleges blijkt nog zeker niet zodanig geklaard te zijn dat aanwezigheid van de 
contactpersonen van de departementen mogelijk is. De contactpersoon van het 
ministerie van justitie geeft onmiddellijk aan dat zij dan niet bij de bijeenkomst 
aanwezig zal zijn. De contactpersoon van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport sluit hierbij aan.  
Informeel zijn er nog wel contacten over de bijeenkomst van de voorzitters en 
secretarissen van de tuchtcolleges tussen de voorzitter van het centraal tuchtcol-
lege en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
 
De voorzitters en secretarissen van de tuchtcolleges geven in hun contacten met 
de functionarissen van het tuchtcollege waarin men werkzaam is de informatie 
uit de bijeenkomst van de voorzitters en secretarissen door. 
 
De interdepartementale werkgroep sluit in april 2002 haar werkzaamheden af 
met een advies inzake de transitie tuchtcolleges aan beide ministers. 
Wanneer het advies door de interdepartementale werkgroep is uitgebracht en 
hierover aan de tuchtcolleges bericht is gestuurd valt er een stilte.  
Niet duidelijk is nog hoe verder. Wanneer kan het ministerie van Justitie een uit-
spraak doen over het wel of niet overnemen van het advies van de werkgroep? 
Er gaat geen informatie meer naar de tuchtcolleges noch worden er door de 
functionarissen van de tuchtcolleges richting Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport vragen gesteld. 
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Enige discussie tussen de (contactpersonen van de) beide departementen ontstaat 
over het ontbinden van de werkgroep omdat de werkgroep haar opdracht heeft 
uitgevoerd. Het Ministerie van Justitie is van mening dat deze werkgroep nog 
niet ontbonden moet worden omdat inzet hiervan nog nodig zal zijn voor de im-
plementatie van het advies. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport is van mening dat nu het advies is uitgebracht de taak van de werkgroep is 
uitgevoerd en deze werkgroep kan worden ontbonden. 
De tuchtcolleges en hun medewerkers ontvangen hierover verder geen bericht 
dan hetgeen zij via hun voorzitter en/of secretaris vernemen.  
 
Praktische vragen vanuit de tuchtcolleges geven weer invulling aan de contacten 
tussen tuchtcolleges en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
De tuchtcolleges hebben nauwelijks contact met elkaar en met het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
Met het Ministerie van Justitie hebben de tuchtcolleges zo goed als geen contact. 
 
De periode eind mei 2002 geeft een regeringswisseling te zien. Hiermee wordt 
de onderzoeksperiode afgesloten.  
 
Per 1 oktober 2002 heeft A/O de begeleiding van het transitietraject van de 
tuchtcolleges beëindigd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
heeft het advies op welke wijze de transitie vorm moest krijgen overgenomen. 
Aanvullende werkzaamheden zoals een concept plan van aanpak voor de im-
plementatie van het advies, concept wetswijzigingen Wet BIG (waarin het tucht-
recht zijn basis heeft), etcetera zijn verricht. Echter, de minister van Justitie kan 
geen akkoord geven: het overleg met de Raad voor de Rechtspraak zit vast (no-
vember 2002). 
 
 
5.5 Samenvatting hoofdstuk 5 
  
Dit hoofdstuk gaat over impressies van ritmiek bij de transitie tuchtcolleges bij 
verandertrajecten in het verleden (is < medio 2001).  
 
De impressies (betekenissen voor de functionarissen van de tuchtcolleges) met 
betrekking tot de periode tot mei 2001 geven invulling aan de gekozen thema’s 
ritme en frequentie en de subthema’s klemtoon, intonatie, tempo, periode en 
herhaling.  
 
Het terugkijken bij aanvang van de onderzoeksperiode op de eerdere organisa-
tieveranderingen die de tuchtcolleges hebben doorgemaakt geeft de betekenis 
voor de functionarissen over de transities uit het verleden. Door Weick wordt 
aangegeven dat ‘sensemaking’ nooit exact een start of een einde kent, maar dat 
gebeurtenissen door emoties beïnvloed worden. Dit betekend dat de verklarin-
gen en betekenissen die door de functionarissen over de transities die in het ver-
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leden zijn gegeven zijn ‘aangepast’ door de verklaringen die men aan deze bele-
vingen achteraf heeft gegeven.  
 
“People remember events that have the same emotional tone as what they cur-
rently feel. Anger at being interrupted should encourage recall of earlier events 
where feelings of anger were dominant. These earlier moments of anger should 
stand out when people look back over their past experience to discover ‘similar’ 
events and what those previous events might suggest about the meaning of pre-
sent events. Past events are reconstructed in the present as explanations, not be-
cause they look the same but because they feel the same. The resulting attempt 
to use a feeling-based memory to solve a current cognitive puzzle may make 
sensemaking more difficult because it tries to mate two very different forms of 
evidence. It is precisely that possibility that we watch for when we acknowledge 
that sensemaking is ongoing and neither starts fresh nor stops cleanly.” (Weick)7 
 
Wat vooral opvalt bij de ‘impressies’ is: dat bij R - k (Ritme - klemtoon) kan 
worden gezegd dat een verandering (te) lange tijd duurt. De betrokkenheid van 
de functionarissen neemt hierdoor af. Dat de verandering een lange duur kent, 
blijkt ook uit het gegeven dat het Convenant dateert uit 1996. Gelet op de aard 
van de verandering (hetgeen de verandering op inhoud voor hen moet gaan be-
tekenen), en dergelijke, is men wel van mening dat men betrokken zou moeten 
zijn en blijven bij de betreffende verandering(en). 
Voor wat betreft de contacten valt op dat er geen tot onvoldoende contactmoge-
lijkheden door de functionarissen van de tuchtcolleges werd ervaren. 
Voor R - i (Ritme - intonatie) valt met name op dat de wijze waarop en het mo-
ment van beginnen van een traject of activiteit door de functionarissen van de 
tuchtcolleges van belang wordt geacht. Bij ‘plotsklapse’ acties blijkt de commu-
nicatie met name niet optimaal te zijn. 
Voor R - t (Ritme - tempo) bleek dat acties of activiteiten die zijn aangekondigd 
uitblijven. Er was sprake van een vertragend verloop in de uitvoering van de 
veranderingen. Bureaucratische procedures hebben ook een effect op de snelheid 
van uitvoering.  
Bij de F - p (Frequentie - periode) zijn bij de ‘impressies’ nauwelijks tot geen 
opmerkingen door de functionarissen van de tuchtcolleges gemaakt. 
Bij F - h (Frequentie - herhaling) valt op dat de start van een en dezelfde transi-
tie herhaaldelijk wordt ingezet. Deze transitie is herhaaldelijk onderwerp van 
gesprek geweest tussen departementen en de tuchtcolleges. Als frequent werd 
ervaren dat er geen wijzigingen (zoals werden aangekondigd) zijn doorgevoerd.  
 
Er wordt op alle genoemde ritmethema’s een gebrek aan ritme gevoeld dat tot 
vermindering van betrokkenheid leidt met betrekking tot de veranderprocessen. 
Anders gezegd: de betrokkenheid wordt niet vastgehouden of gestimuleerd door 
een normaal ritme (welke voor deze organisatie een juiste invulling aan de rit-
miekthema’s geeft) op de thema’s klemtoon, intonatie en tempo. Opmerkelijk 
voor de functionarissen van de tuchtcolleges is dat men deze vermindering van 
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de betrokkenheid zelf ziet, maar hierover duidelijk van mening is dat deze be-
trokkenheid groter zou moeten zijn.  
Hoewel het proces herhaaldelijk opnieuw wordt ingezet geeft juist deze herha-
ling, die zonder gevolgen of resultaten blijft, een negatieve betekenis voor de be-
trokken functionarissen. In deze periode van het traject is dus zowel naar resul-
taat van het transitietraject als naar betrokkenheid bij de functionarissen bij een 
verandertraject geen voortgang geboekt. 
 
Een convenant resulteert in het formeren van een interdepartementale werk-
groep. Deze werkgroep brengt een advies uit aan de beide ministeries. Op 
hoofdlijnen wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de besluitvor-
ming en het vervolg van deze transitie. 
 
In de hoofdstukken 6,7 en 8 wordt de periode na mei 2001 verder uitgewerkt in 
de thema’s van het onderzoek. 
 
 
Noten 
 
 
1 Wet BIG: Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet van 11 no-
vember 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individu-
ele gezondheidszorg,, Staatsblad 11-11-1993, 655). 
2 Betreft de periode tot mei 2001. 
3 O/A = onderzoeker-adviseur. 
4 XX/YY: betreffende interview vond plaats met twee functionarissen van een 
tuchtcollege. 
5 ‘ADVIES van de werkgroep TUCHTRECHTSPRAAK ingevolge de Wet BIG, 
april 2002’. 
6 De positie van de leden-beroepsgenoten wijkt nogal af van de andere leden en 
de secretaris van een tuchtcollege, omdat men zijn/haar hoofdfunctie buiten de 
rechterlijke macht of het ministerie heeft. De verantwoordelijkheden lijken op 
die van de lid-jurist, maar hun aantal is veel groter en ze wonen niet alle zittin-
gen bij omdat de inbreng betrekking heeft op een bepaalde beroepsgroep. Deze 
beroepsgroepen staan genoemd in de Wet BIG. De wet geeft beroepstitelbe-
scherming middels registratie voor artsen, tandartsen, apothekers, verpleegkun-
digen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten en verloskun-
digen. Tevens worden de opleidingseisen en de bevoegdheden ten aanzien van 
voorbehouden handelingen bij de verschillende beroepen vastgelegd. 
7 Weick (1995), pagina 49. 
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6 BETEKENIS VAN RITMIEK OP ORGANISATIENIVEAU 
 
 
6.1 Inleiding 
 
 
“Elke bioloog zou onmiddellijk zeggen: de curve in het diagram is niet alleen 
typerend voor veranderactiviteiten in organisaties. De curve volgt het patroon 
van alles wat groeit in de natuur, zelfs iets wat groeit en ‘voortijdig’ sterft. Het 
S-vormige groeipatroon is zo’n consistent gegeven in de biologie, dat het zijn 
eigen naam heeft: ‘sigma-groei’. Individuele organismen - van mensen tot ke-
vers – groeien allemaal volgens hetzelfde patroon: met versnelling, en vervol-
gens geleidelijk afremmend tot de ‘volledig uitgegroeide’ volwassen afmetingen 
zijn bereikt. Ook biologische populaties groeien op deze manier: met een perio-
de van versnelling en daarna in geleidelijk afnemend tempo. In de natuur zien 
we dit patroon steeds weer, en dat komt door de manier waarop de natuur groei 
genereert en beheerst. 
Alle groei in de natuur komt voort uit de interactie tussen versterkende groeipro-
cessen en beperkende processen. Het zaadje bevat de mogelijkheid van een 
boom, maar vervult deze mogelijkheid door een opkomend, versterkend groei-
proces. Uit het zaadje ontspruiten wortelpunten, het begin van een primitief wor-
telstelsel. De wortelpunten zuigen water en voedingsstoffen op. Daardoor brei-
den de wortels zich verder uit, zuigen meer water en voedingsstoffen op, het-
geen leidt tot verdere uitbreiding van de wortels. De groei is begonnen. 
Maar hoe ver deze groei gaat, hangt af van een groot aantal beperkende factoren: 
water, voedingsstoffen in de bodem, ruimte voor de wortels, warmte. En later als 
de boom bovengronds komt, gaan nog andere beperkingen meespelen: zonlicht, 
ruimte voor takken, insecten die de bladeren vernielen.” 
 
P. Senge, De dans der verandering1 
 
 
In paragraaf 3.2 is de opzet van het onderzoek uitvoerig beschreven. Dit onder-
zoek bestond uit drie delen: 
 
a. contacten door de onderzoeker/adviseur met de functionarissen van de 

tuchtcolleges, contactpersonen van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie, beroepsorganisaties in de 
gezondheidszorg, etc. en het verrichten van activiteiten in de functie van 
adviseur en contactpersoon in de transitie tuchtcolleges namens het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

b. gegevensverzameling door correspondentie de transitie tuchtcolleges betref-
fend, verslaggeving van de Werkgroep, opnamen van een bijeenkomst van 
de Werkgroep, aantekeningen per dag (bijgehouden door de onderzoe-
ker/adviseur); 
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c.  gesprekken met de geïnterviewde functionarissen van de tuchtcolleges (ter 
verkrijging van de opinies) in kader van het etnografisch exploratief hande-
lingsonderzoek. 

 
Vanuit de kracht van de empirie, vanuit het volgen van het feitelijk verloop van 
het transitietraject en het zo veel mogelijk en langdurig participeren in de leef-
wereld van de onderzochten, is vorm en invulling gegeven aan de (sub)thema’s 
van ritmiek van organisatieverandering. Door de combinatie in de functies/rollen 
van adviseur en onderzoeker in het traject ‘transitie tuchtcolleges’ is primair 
zeer veel informatie verkregen uit het zelf participeren in dit verandertraject. 
Hierbij moet gedacht worden aan de (dagelijkse) contacten met de medewerkers 
van de afdeling IBE (Innovatie, Beroepen en Opleidingen van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport), met de medewerkers van het Ministerie 
van Justitie (die een functie hadden in de transitie –medische2- tuchtcolleges, 
met name met de contactpersoon voor ‘de transitie tuchtcolleges’ vanuit het Mi-
nisterie van Justitie), de functionarissen van de tuchtcolleges en de leden van de 
Werkgroep transitie tuchtcolleges. 
 
Het doel was om langs deze weg de ritmiek van een organisatieverandering bij 
een concrete organisatieverandering te beschrijven; te onderzoeken of ritmiek in 
thema’s van ‘spelverloop’ benoemd kunnen worden en te onderzoeken welke 
betekenis de betrokken spelers in momenten van versnellingen en vertragingen 
hieraan geven en met welke institutionele context en/of persoonlijke context 
en/of extra variabele(n) die ineens optreedt (optreden). 
 
In hoofdstuk 5 werden de impressies van betekenissen bij veranderingen en 
ontwikkelingen met betrekking tot de tuchtcolleges die in het verleden hebben 
plaats gevonden op hoofdlijnen beschreven. Hoofdstukken 6, 7 en 8 gaan in op 
de veranderingen en ontwikkelingen met betrekking tot de tuchtcolleges, en de 
betekenissen van de functionarissen van de tuchtcolleges hierbij, gedurende de 
onderzoeksperiode. Deze transitie tuchtcolleges werd gedurende de onderzoeks-
periode (van mei 2001 tot juli 2002) van dag tot dag gevolgd.3 
 
Bij het beschrijven van het verloop van het transitietraject zal tijd gedifferenti-
eerd worden naar activiteiten, gebeurtenissen, verschijnselen, verhoudingen tus-
sen partijen, naar participatie van de actoren. Waar is ‘de start’ van de transitie 
en hoe verlopen de activiteiten in de transitie, waar is sprake van ritmiek.  
De transitie tuchtcolleges gedurende de onderzoeksperiode wordt benoemd en 
gerelateerd aan de thema’s van het onderzoek: ritme en frequentie. 
Bij het beschrijven zijn, zoals door Emerson voor het verwerken van ‘ethno-
graphic fieldnotes’ is aangegeven, rekening gehouden met een aantal algemene 
criteria, zoals lengte, relevantie, leesbaarheid, bondigheid, en de anonimiteit van 
de respondenten in het onderzoek.4  
 
In paragraaf 6.3 worden aan de gegevens uit paragraaf 6.2 de betekenissen voor 
de functionarissen van de tuchtcolleges gedurende de onderzoeksperiode be-
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noemd. De opvattingen van de diverse respondenten zijn gebundeld onder een 
‘gedeelde opvatting’ (eventueel per college). Deze gedeelde opvattingen worden 
door O/A omvat onder de omschrijving van betekenis van ritmiek op ‘organisa-
tieniveau’. Dit laat onverlet dat er individuele opvattingen zijn, die afwijken of 
verschillen van de omschreven gedeelde opvattingen of hierin een belangrijke 
nuancering aanbrengen. Deze individuele belevingen worden in hoofdstuk 7 be-
schreven. De inhoud van de ritmiek en de betekenissen voor de functionarissen 
daarbij wordt beschreven in hoofdstuk 8.  
 
 
6.2 Ritme en frequentie 
 
6.2.1 Transitie en ritme 
 
Ontstaan van het idee om (opnieuw) uitvoering te geven aan het convenant 
transitie tuchtcolleges.  
 
In de periode van maart 2000 tot juli 2001 is de O/A werkzaam geweest ten be-
hoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve 
van de Directie Curatieve en Somatische Zorg in de functie van interim-manager 
bij de afdeling BBMO (bedrijfsvoering, personeelszaken) en adviseur in een 
verbetertraject van deze directie.  
De afdeling Beroepen en Opleidingen maakt deel uit van de Directie Curatieve 
en Somatische Zorg en heeft de aansturing van de medische tuchtcolleges. Van-
uit de medische tuchtcolleges is er slechts een functionaris die op basis van een 
aanstelling bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkzaam 
is; de andere functionarissen werkzaam bij de medische tuchtcolleges hebben 
een aanstelling bij het Ministerie van Justitie (waarbij er een budgettaire verre-
kening met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport plaatsvindt) 
dan wel zijn op declaratiebasis5 werkzaam. O/A heeft vanuit de werkzaamheden 
als interim-manager bij de afdeling bedrijfsvoering en adviseur in een verbeter-
traject van deze directie te maken met de tuchtcolleges. 
 
De activiteiten, gebeurtenissen, verschijnselen, verhoudingen tussen partijen, 
naar participatie van de actoren worden benoemd en meer beschreven voor zo-
ver het in de betekenis voor de functionarissen van de tuchtcolleges een rol kun-
nen hebben gespeeld.  
De aanloop van de onderzoeksperiode wordt geschetst door het benoemen van 
de gebeurtenissen met betrekking tot de transitie over de maanden oktober 2000 
tot en met april 2001. Een gecomprimeerde beschrijving per maand geeft de be-
langrijkste gebeurtenissen, contacten, en dergelijke weer. In het werkverslag ten 
behoeve van het onderzoek zijn alle gebeurtenissen, contacten en dergelijke be-
schreven.6 In de periode voorafgaand aan de onderzoeksperiode (mei 2001) is 
aan de orde dat bij de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en die 
van Justitie het besef ontstaat dat de uitvoering van het convenant dan wel de 
beheersmatige overdracht van de tuchtcolleges vorm moet gaan krijgen.  
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De O/A maakt kennis met de tuchtcolleges vanuit haar adviesfunctie ten behoe-
ve van de directie Curatieve Somatische Zorg. De eerste contacten tussen de 
beide departementen vinden plaats en het idee om de transitie tuchtcolleges 
vorm te geven door middel van een advies van een interdepartementale werk-
groep wordt uitgewerkt. En er zijn interdepartementaal nog enkele contacten 
over begrotingsaspecten de tuchtcolleges betreffend. Deze periode betreft de pe-
riode oktober 2000 tot 1 mei 2001. In januari 2001 verzoekt de O/A aan het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de transitie tuchtcolleges 
voor een studieonderzoek te gebruiken. Door het departement wordt hieraan toe-
stemming gegeven.  
 
Vanaf oktober 2000 worden de contacten tussen O/A met de tuchtcolleges, de 
interne contacten over het herstarten van de transitie binnen het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de interdepartementale contacten hier-
over per week kort benoemd.  
Met ingang van de start van de onderzoeksperiode (mei 2001) worden per 
maand de thema’s van ritmiek aangegeven. In paragraaf 6.3 wordt hierbij aan-
gegeven welke betekenis de betrokken ‘spelers’ (de tuchtcolleges) hieraan ge-
ven. 
 

oktober 2000 
 
In de maand oktober 2000 komt de O/A voor het eerst als adviseur in aanraking 
met de medische tuchtcolleges. Op dat moment speelt er een vraag naar aanlei-
ding van de functiewaardering van de functie secretaris medisch tuchtcollege. 
Deze informatie kwam aan de orde in een gesprek van het hoofd bedrijfsvoering 
van de directie met O/A met betrekking tot de lopende zaken bedrijfsvoering 
van de directie. 
 

december 2000 
 
De DG7 van het Ministerie van Justitie stelt vragen aan de SG8 van het Ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de functionarissen van de medi-
sche tuchtcolleges die een aanstelling hebben bij het Ministerie van Justitie als 
rechter, gerechtssecretaris of anderszins en op declaratiebasis daarnaast werk-
zaam zijn voor de medische tuchtcolleges. Het issue van de overdracht van de 
(beheersmatige) verantwoordelijkheden van de medische tuchtcolleges naar het 
Ministerie van Justitie ligt hiermee (weer) op tafel.  
 
Vervolgens spreekt het afdelingshoofd van Beroepen en Opleidingen S hierover 
met de O/A. Door het afdelingshoofd wordt aangegeven dat het plan lijkt om de 
beheersmatige overdracht van de medische tuchtcolleges gestalte te geven. In 
eerste instantie moet wellicht duidelijk worden wat de kosten van de colleges 
zijn. Tot dat moment was het budget nog steeds in beweging. Tussen beide de-
partementen zou in een convenant de overdracht van de betreffende beheersacti-



 

6. BETEKENIS VAN RITMIEK OP ORGANISATIENIVEAU 127 

viteiten worden opgenomen. De situaties vanuit de diverse colleges is echter 
zeer divers; er zijn colleges die de bemensing voor de tuchtzaken vanuit een ad-
vocatenkantoor invullen en er zijn colleges die de bemensing voor de tuchtzaken 
vanuit rechtbank of anderszins vanuit het Ministerie van Justitie invullen.  
 
De O/A heeft telefonische en mailcontacten, die leiden tot een afspraak over de 
tuchtcolleges tussen het Ministerie van Justitie, waarbij ook K (hoofd afdeling 
beleid, directie Rechtspleging) en contactpersoon B, en de vertegenwoordigers 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig zijn.  
 

januari 2001 
 
Een gesprek vindt plaats tussen de contactpersonen van het Ministerie van Justi-
tie met betrekking tot de transitie tuchtcolleges (contactpersoon B en K – voor-
zitter werkgroep) en namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport afdelingshoofd S van de afdeling Beroepen en Opleidingen, projectdirec-
teur B en de O/A. Door de directeur CSZ (Curatieve Somatische Zorg, later 
wordt de benaming van deze directie omgezet in Innovatie, Beroepen en Oplei-
dingen, Ethiek ) is de projectdirecteur B gevraagd om ondersteuning te geven 
aan de activiteiten die betrekking hebben op de transitie tuchtcolleges. Vanuit 
het Ministerie van Justitie heeft inmiddels een wisseling van contactpersoon ten 
behoeve van de tuchtcolleges plaatsgevonden en dit is nu B. Diverse agendapun-
ten komen in dit overleg aan de orde. Aangegeven wordt dat er in opdracht van 
het Ministerie van Justitie een onderzoeksopdracht is neergelegd bij de Universi-
teit Leiden in het kader van bezinning tuchtrecht. Over dit onderwerp zal ver-
volgens een conferentie plaatsvinden  
Door afdelingshoofd S wordt aangegeven dat een van de secretarissen die mo-
menteel nog een aanstelling via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport heeft door de betreffende arrondissementsrechtbank, waaraan het betref-
fende tuchtcollege ‘gelieerd’ is, overgenomen moet worden.  
Onderschreven wordt door alle deelnemers aan het onderhavige gesprek dat het 
‘eigene’ van het tuchtrecht is dat het door de beroepsgenoten gebeurt (tuchtrecht 
versus rechtspraak). Het is vooral van belang om de eigen identiteit van het 
tuchtrecht te behouden.  
Door contactpersoon B en K – voorzitter werkgroep (van het Ministerie van Jus-
titie) wordt aangegeven dat de verantwoordelijkheid in de aansturing van de 
tuchtfunctionarissen binnen de gerechten een lastig probleem is. Wie heeft in 
deze situatie de beslissingsbevoegdheid? Door het convenant is de koers ‘transi-
tie tuchtcolleges’ echter wel al ingezet.  
Volgens contactpersoon B en K – voorzitter werkgroep is er binnenkort een be-
spreking met de presidenten van de gerechten, en zal de transitie tuchtcolleges 
ook besproken worden. Het voorstel om uitvoering te geven aan de transitie 
tuchtcolleges ligt voor wat betreft het Ministerie van Justitie nog bij de DG. Een 
min of meer gelijksoortige transitie voor het tuchtrecht van de advocatuur is in-
middels gestart. Een werkgroep hiervoor is ingesteld.  
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Er is inmiddels een Stuurgroep voor de Raad van de Rechtspraak (hiervoor gaan 
kwartiermakers komen). Het voorstel aan het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport is om voor de transitie tuchtcolleges (de medische tuchtcolle-
ges) een werkgroep te installeren, onder verantwoordelijkheid van de DG van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
Door de contactpersonen B en K (Ministerie van Justitie) wordt aangegeven dat 
zij hopen binnen enkele weken duidelijkheid te hebben of er voor de transitie 
tuchtcolleges (de medische tuchtcolleges) een werkgroep ingesteld kan worden 
casu quo dat aan de transitie conform het convenant uitvoering kan worden ge-
geven. 
 
De O/A verzoekt aan afdelingshoofd S en directeur O om het (te starten) transi-
tietraject tuchtcolleges te mogen volgen in het kader van een promotieonderzoek 
en om hierbij interviews af te nemen bij de functionarissen van de tuchtcolleges 
om hun beleving bij de transitie in beeld te brengen. Zowel afdelingshoofd S als 
ook directeur O geven hun toestemming hiervoor. 
 

februari 2001 
 
Er vindt een gesprek plaats tussen de O/A (vanuit de interim-functie bedrijfsvoe-
ring ten behoeve van de directie CSZ) met projectdirecteur B en mevrouw IV. 
Mevrouw IV is werkzaam als secretaris van een van de tuchtcolleges en het ge-
sprek betreft zowel de aankondiging vanuit de directie CSZ dat de functie van 
secretaris ten behoeve van een tuchtcollege - op termijn - overgedragen wordt 
aan het ministerie van Justitie als het verzoek van de functionaris om een FPU -
uitkering (vervroegd pensioen) aan te vragen. 
 
Afdelingshoofd S en O/A bespreken financiën van de tuchtcolleges en hoe de 
contacten hierover met het ministerie van Justitie kunnen lopen.  
 
De bespreking tussen de beide departementen over de financiën de medische 
tuchtcolleges betreffend vindt plaats. Na een korte kennismaking worden diverse 
onderwerpen aan de orde gesteld. De doelstelling van het gesprek was om de fi-
nanciële vraagpunten aan de orde te stellen en kwesties met betrekking tot de 
tuchtcolleges die door beide departementen besproken willen worden. 
Door afdelingshoofd S wordt aangegeven dat het rapport Onderwaater dient als 
basis voor het vaststellen van het (financiële) budget. De omvang van het aantal 
secretariaatsuren bij het tuchtcollege VIII is (zoals deze door het Ministerie van 
Justitie wordt aangegeven) bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport niet bekend. Langzaam wordt duidelijk wat het stramien is wie er binnen 
de tuchtcolleges werkzaam zijn en hoe de declaraties dan wel betalingen van de-
ze functionarissen verlopen. 
 
Er zijn vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport contacten 
met een van de secretarissen en de voorzitter van het tuchtcollege VII betreffen-
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de het FPU van deze secretaris en over de vacature die daardoor ontstaat. De se-
cretaris die aangeeft over enkele maanden met FPU te willen gaan toont zich ui-
termate verheugd dat dit gelet op de tijd (tussen aanvraag FPU en daadwerkelij-
ke FPU -datum) mogelijk lijkt te zijn en dat er zelfs vooraf nog informatie over 
een en ander gegeven kan worden.  
Ook de betreffende voorzitter geeft aan dat hij zijn werkzaamheden graag mid-
dels een aanstelling bij het Ministerie van Justitie zou verrichten.  
 

maart 2001 
 
In maart is er weer een afspraak tussen contactpersoon B (Ministerie van Justi-
tie) en afdelingshoofd S en O/A (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport). Het gesprek sluit aan op het eerder gevoerde gesprek van 9 februari 
2001. Inmiddels heeft contactpersoon B de gevraagde kopieën van documenten 
(waaronder het convenant) ontvangen. De sfeer van het gesprek is open en pret-
tig.  
 
Door contactpersoon B wordt navolgende genoemd:  

‘Het memo voor toestemming van S (directeur) is terug met een akkoord. D 
(Raad voor de Rechtspraak in oprichting) neemt deel aan de werkgroep voor 
tuchtrecht advocatuur. Hierbij bestaan wel problemen in de verantwoorde-
lijkheden; hij is ook plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline). Van 
deze werkgroep tuchtrecht advocatuur zullen jullie ook een kopie ontvan-
gen. Op 26 maart 2001 is er een presidentenvergadering en daar zal ge-
vraagd worden ten behoeve van de werkgroep medici.  
Vanaf 1 januari 2001 zijn de beoogt kwartiermakers bekend en op 1 maart 
2001 functioneel. Op 30 maart gaat D voor de Raad in oprichting werken. 
De Algemene Presidentenvergadering blijft bestaan. 

 
Afdelingshoofd S en O/A geven aan: 

‘Er is voor het tuchtrecht ingevolge de Wet BIG sprake van acht beroepsor-
ganisaties, en niet alleen de KNMG9. Dit was eerder in het gesprek door 
contactpersoon B genoemd. De Wet BIG betreft namelijk niet alleen de 
‘medici’ maar meerdere beroepen uit de gezondheidszorg. 
Het enige belang van de beroepsorganisaties is inhoudelijk goede tucht-
rechtspraak. Het gros van de zaken betreft het KNMG, maar we hebben ook 
pogingen gedaan om andere beroepsorganisaties hierbij te betrekken’.  

 
In het gesprek worden mogelijke kandidaten voor in de werkgroep besproken. 
Contactpersoon B geeft vooral de mogelijkheden en onmogelijkheden van func-
tionarissen vanuit het Ministerie van Justitie of vanuit de gerechten. Door afde-
lingshoofd S worden kandidaten geopperd die in een regionaal tuchtcollege of in 
het centraal tuchtcollege werkzaam zijn. Contactpersoon B noemt dat de direc-
teur Beheer Gerechten die in de werkgroep voor de advocatuur zit wellicht ook 
in de werkgroep voor de tuchtcolleges (Wet BIG) kan meedoen.  
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Afdelingshoofd S zegt toe om een mogelijke werkgroepinvulling met de voorzit-
ter van het centraal medisch tuchtcollege te bespreken. Volgens haar behoeven 
de activiteiten van deze werkgroep ook niet intensief te zijn. Contactpersoon B 
geeft aan dat er nu eerst binnen het Ministerie van Justitie een verantwoordelijk-
heidsonderzoek opgestart moet worden. Door de komst van de Raad voor de 
Rechtspraak is alles wat complexer geworden. Zij is momenteel bezig met een 
nota over het tuchtrecht - zowel advocatuur als medici - om de minister (van 
Justitie) te informeren. Haar voorstel is om niet te temporiseren. 
Afdelingshoofd S zegt dat VWS zal kijken naar de leden voor de werkgroep. 
Contactpersoon B geeft aan dat zij het memo over de vacature secretaris X nog 
moet inzetten en hierbij wou insteken op schaal 11 (in afwachting van de uit-
komst van fuwa10).  
Door afdelingshoofd S wordt aan contactpersoon B gemeld dat O/A een onder-
zoek naar de transitie tuchtcolleges start. Contactpersoon B zal dit aan de direc-
teur Rechtspleging (S) melden.  
Gezamenlijk wordt het overleg afgesloten met het idee om de werkgroep de be-
naming ‘tuchtrecht ingevolge de Wet BIG’ mee te geven. 
 
Eind maart is er binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
een overleg tussen afdelingshoofd S, projectdirecteur B, de financieel functiona-
ris en O/A. Onderwerp van gesprek is de begroting van het centraal tuchtcollege. 
Op 2 april is over dit onderwerp een gesprek met het Ministerie van Justitie. In 
het gesprek komt naar voren dat het wenselijk zou zijn om productieafspraken 
over het aantal tuchtzaken te kunnen maken. Op dit moment is de enige norm 
die uit het rapport Onderwaater uit 1995. Momenteel wordt geconstateerd dat 
zaken te lang blijven liggen. Er zou sturend beleid moeten zijn. Voor wat betreft 
de organisatiekosten zijn de door Financiën voorgeschreven DAR-tarieven aan 
de orde. Dit is een objectieve norm. Het aantal fte11 benodigd voor het centraal 
tuchtcollege moet nog getoetst worden. Hiervan wordt een nieuw overzicht ge-
maakt.  
 

april 2001 
 
Begin april is er een overleg (locatie Paleis van Justitie) over de begroting cen-
traal tuchtcollege tussen de beide departementen. Het gesprek vindt plaats in het 
kantoor van J (directeur beheer Ministerie van Justitie). Hierbij zijn eveneens 
aanwezig B contactpersoon van het Ministerie van Justitie, afdelingshoofd S, 
voorzitter en secretaris centraal medisch tuchtcollege en de O/A. De notitie die 
door het centraal medisch tuchtcollege is opgesteld wordt besproken. Door de 
secretaris wordt aangegeven dat het gebruiken van het rapport Onderwaater bij 
het opstellen van de begroting moeilijk is.  
Contactpersoon B zegt hierop dat zodra de Lamici/werklastmeting bij Justitie 
bekend is deze vermoedelijk het nieuwe referentiekader voor het opstellen van 
een begroting zal worden. Afdelingshoofd S geeft aan dat welke methode je ook 
gebruikt de rechtsgang niet zo veel anders zal zijn. De voorzitter noemt dat het 
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college bestaat uit vijf leden. De directeur beheer zegt dat dit proces anders is 
dan bij het Hof. Door het centraal tuchtcollege wordt aangegeven dat de leden 
alleen betaald worden als ze ingezet worden. De context van vrijetijdsbesteding 
zal echter langzaam moeten vervagen. Dit moet onder de Raad12 gestalte krij-
gen. Het onderwerp voorzittersbeschikking en raadkamerbeschikking voor ken-
nelijk ongegrond verklaring wordt reeds door WJZ 13 onderzocht. 
 
Door contactpersoon B is een notitie gemaakt om de transitie van de tuchtcolle-
ges op te pakken en heeft de uitgangspunten genoemd. Op deze notitie zijn di-
verse opmerkingen door afdelingshoofd S gemaakt. Hetgeen voor de tuchtcolle-
ges in het verleden heeft gespeeld is door contactpersoon B anders weergegeven 
dan dat dit door afdelingshoofd S wordt gezien: 

‘NN adviseerde over de wenselijkheid van het traject, niet over de voort-
gang. Het advies van NN heeft niet tot temporisatie geleid; het tijdsverloop 
had alleen te maken met beperkte personele inzet bij beide ministeries.’ 

 
Eind april worden de reacties op de notitie van contactpersoon B door afdelings-
hoofd S en O/A doorgesproken en aan het Ministerie van Justitie gezonden. In 
dit gesprek komt eveneens aan de orde dat conform planning er enige wetswijzi-
gingen betreffende de Wet BIG ingezet moeten worden.  
In de accountantscontrole blijkt de inzending van de jaarverslagen van de tucht-
colleges aan de orde te zijn geweest. Op ontvangst van deze jaarverslagen zal 
het ministerie meer moeten controleren. 
 
De periode vooraf gaande aan de onderzoeksperiode geeft aan dat het inzichte-
lijk krijgen hoe een en ander vorm kan krijgen en welke de invulling van de in-
terdepartementale werkgroep zal zijn de nodige tijd kost. Dit is niet echt ver-
wonderlijk omdat deze activiteiten naast de werkzaamheden en dossiers van alle 
functionarissen opgestart moeten worden en de vaste werkzaamheden en dos-
siers prioriteit hebben.  
Het duurt ook even voordat tussen de beide departementen duidelijk is hoe het 
convenant is afgesloten en welke belangen hierbij een rol hebben gespeeld. Het 
convenant en de uitkomsten van dat proces worden uitgewisseld. Bij de afdeling 
Beroepen en Opleidingen leeft al langer de wens om de beheersmatige activitei-
ten bij het Ministerie van Justitie onder te brengen omdat deze de meer ‘regulie-
re’ werkzaamheden toch enigermate verstoren. De afdeling is een beleidsafde-
ling en de beheersmatige activiteiten van de medische tuchtcolleges passen daar 
niet helemaal bij.  
Na de eerste contacten tussen de beide departementen verzoekt de O/A om deze 
‘mogelijke transitie’ als onderwerp van het promotieonderzoek mee te mogen 
nemen. Hiervoor wordt toestemming gegeven door het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. 
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Per 1 mei 2001 start de onderzoeksperiode en worden activiteiten, gebeurtenis-
sen, contacten en dergelijke in het traject transitie tuchtcolleges benoemd en ge-
relateerd aan de thema’s van het onderzoek: ritme en frequentie.  
 

mei 2001 
 
Op 7 mei is er een PO14 Beroepen en Opleidingen (afdelingshoofd S en de O/A 
namens bedrijfsvoering). Er worden diverse onderwerpen die met het secretari-
aat van de afdeling en functioneringsgesprekken te maken hebben besproken. Er 
zijn vragen bij het ministerie binnengekomen over het jaarverslag van een van 
de tuchtcolleges. Het afdelingshoofd heeft inzake deze vragen naar de O/A 
doorverwezen. De O/A heeft de vragen telefonisch afgehandeld.  
 
Op 11 mei is er een intern overleg tussen projectdirecteur B, afdelingshoofd S, 
de financieel functionaris en de O/A over diverse onderwerpen de tuchtcolleges 
betreffend. Onder andere komt aan de orde dat de voorzitter van het centraal 
tuchtcollege wordt aangemeld voor de interdepartementale werkgroep tuchtcol-
leges. Met de KNMG is een afstemming gemaakt, en zij zullen namens alle be-
roepsgroepen deze werkgroep vertegenwoordigen. De beroepsgroep van de apo-
thekers zal op de verzendlijst van stukken komen.  
Afdelingshoofd S gaat eind mei alle betrokkenen over bovenstaande deelname 
aan de interdepartementale werkgroep bellen. Voor wat betreft de begrotingsza-
ken wordt afgesproken dat voor de regionale tuchtcolleges er wel vastgehouden 
zal worden aan het rapport Onderwaater. Voor het centrale tuchtcollege zal een 
prognose worden gevraagd. 
 
 Enkele dagen later heeft afdelingshoofd S het verzoek aan de O/A of zij als ad-
viseur in dit ‘reorganisatieproces’ wil meedoen. Voor de O/A geeft een dergelij-
ke rol in het transitietraject een andere dimensie aan het promotieonderzoek en 
biedt andere mogelijkheden en onmogelijkheden om het onderzoek uit te voe-
ren. Na afstemming met de promotor van het promotieonderzoek en de organisa-
tie ten behoeve waarvan zij als management consultant werkzaam is, besluit de 
O/A om in te stemmen met een combinatie van promotieonderzoek en advies-
werkzaamheden in de transitie tuchtcolleges. Afdelingshoofd S stuurt op 29 mei 
- na het bericht van de O/A om in te stemmen met een combinatie van werk-
zaamheden als adviseur en onderzoeker - een memo aan de directeur O met het 
verzoek om O/A in te zetten voor het reorganisatietraject. In de memo wordt het 
volgende opgemerkt: 

‘Justitie is inmiddels de beoogde werkgroep aan het inrichten, waar wij aan 
deelnemen. WJZ15 heeft weer menskracht op de voor de tucht noodzakelijke 
aanpassingen van de wet BIG gezet. Het lijkt weer te gaan lopen. Duidelijk 
is dat we nu vanuit VWS de contacten met de tuchtcolleges en beroepsorga-
nisaties intensiever moeten onderhouden. Zij hebben het gevoel dat er niets 
gebeurd (daar zitten ze niet zó ver naast) en beginnen weer een beetje nega-
tieve stemming te bouwen.’ 
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Op 31 mei wordt door de directeur O aangegeven dat het gestelde in de notitie 
op zich een goede lijn geeft en stemt met het voorstel in. Er moet wel budget 
hiervoor zijn bij de afdeling Beroepen en Opleidingen. Dit blijkt het geval te 
zijn. 
 
In overleg tussen afdelingshoofd S en de O/A wordt besloten dat de O/A alle 
tuchtcolleges zal bezoeken met als doelstelling de kennismaking met de O/A en 
bespreking van de stand van zaken in en met betrekking tot de werkzaamheden 
van het desbetreffende tuchtcollege. Afgesproken wordt om bij het tuchtcollege 
I het eerste bezoek af te leggen. Deze afspraak wordt gemaakt tussen afdelings-
hoofd S en de secretaris van het tuchtcollege I. Bij dit bezoek zal het afdelings-
hoofd S mee gaan. 
 
MAAND  05-2001 
________________________________________________________________ 
 
R - k Er is sprake van een rustsituatie. Er is nog geen informatie gegeven aan 

de tuchtcolleges over de transitie. Er hebben een aantal gebeurtenissen 
(contacten/bijeenkomsten) plaatsgevonden. Deze hebben zich echter 
buiten het gezichtsveld van de tuchtcolleges afgespeeld en vonden 
plaats binnen en tussen de departementen. 

 
R - i Er is geen R - i aan de orde: geen ‘begin’ van een activiteit of traject. 

Door Weick en Quinn wordt aangegeven dat een verandering nooit start 
omdat deze nooit stopt. Verandering is geen aan - uit fenomeen, even-
min als een geplande activiteit gestuurd wordt door het topmanage-
ment.16 Er kan echter wel sprake zijn van een (her)starten van een tran-
sitie en het inzetten van diverse activiteiten die de transitie gaan vorm-
geven, zoals het installeren van een werkgroep of projectgroep, ver-
strekken van informatie met betrekking tot de beoogde verandering, et-
cetera.  

  
R - t Voor wat betreft de contacten tussen de tuchtcolleges en het departe-

ment is op te merken dat deze moeizaam lopen. Een tuchtcollege stuurt 
een jaarverslag naar het departement. Het departement boekt het docu-
ment in als ontvangen en wordt in het archief van de directie opgesla-
gen. 

 De ooit aangekondigde ‘transitie’ blijft uit; hierover bestaan geen ver-
wachtingen bij de tuchtcolleges.  
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juni 2001 
 
Op 11 juni wordt het contract voor de werkzaamheden van de O/A naast de 
werkzaamheden in het kader van het promotieonderzoek ter ondertekening aan 
de directeur O gestuurd. In het contract ‘bevestiging inzet voor begeleiding van 
het traject tuchtcolleges in transitie’ staat op hoofdlijnen een voorstel voor on-
dersteuning van het traject beschreven: 

‘Door de Ministeries van Justitie en VWS is besloten dat de beheersstruc-
tuur van de Tuchtcolleges wordt gewijzigd, zodat het Ministerie van Justitie 
verantwoordelijk wordt voor het beheer van de Tuchtcolleges, terwijl de 
verantwoordelijkheid v oor het beleid bij de minister van VWS blijft berus-
ten. Inmiddels wordt een interdepartementale werkgroep door de ministeries 
van Justitie en VWS ingesteld om deze wijziging van de beheersstructuur te 
realiseren. De bijdrage van mevrouw mr. Poels betreft het deelnemen aan de 
interdepartementale werkgroep en activiteiten die hiermee verband houden. 
De bijdrage betreft eveneens het intensiever (vanuit VWS) onderhouden van 
contacten met de tuchtcolleges en de beroepsorganisaties. ‘ 

 
Vrijdag 15 juni is het geplande overleg (bezoek) bij het tuchtcollege in I17 door 
afdelingshoofd S en de O/A. Aanleiding voor dit gesprek - naast de kennisma-
king met O/A - is de geuite wens van de secretaris om een vaste aanstelling te 
krijgen en de vraag te bespreken welke informatie de secretaris moet geven om 
dit mogelijk te realiseren. 
Vanuit het tuchtcollege zijn bij het gesprek de voorzitter en de secretaris aanwe-
zig. Na een rondleiding door het gerechtsgebouw waar het tuchtcollege haar 
kantoren heeft wordt het bezoek afgesloten.  
 
Op 21 juni is er overleg tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en het Ministerie van Justitie over de transitie tuchtcolleges. Afdelings-
hoofd S en de O/A gaan naar het Ministerie van Justitie. Bij dit gesprek is ook 
K, eerder hoofd afdeling Beleid aanwezig. K gaat in een ander traject binnen het 
Ministerie van Justitie (de tuchtcolleges advocatuur betreffend) de rol van voor-
zitter invullen. Dit is het eerste contact met K – voorzitter werkgroep en afde-
lingshoofd S en de O/A. Bij dit gesprek is ook een beleidsmedewerker van het 
Ministerie van Justitie aanwezig.  
Besproken wordt hoe de ‘transitie tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG’ gestart 
kan worden. Dit gesprek heeft slechts een oriënterend karakter en afgesproken 
wordt dat de eerste bijeenkomst van de werkgroep zal worden voorbereidt door 
de contactpersonen van de beide ministeries: contactpersoon B en de O/A.  
Voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestaat het gevoel 
dat het transitietraject toch sneller gestart moet worden en sneller doorlopen 
moet worden, maar het is anderzijds ook zaak om goed met het Ministerie van 
Justitie en met de tuchtcolleges rekening te houden. Door de functionarissen van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt gezegd dat het in-
voeringstraject per 1 januari 2003 toch afgerond moet kunnen worden en dat dan 



 

6. BETEKENIS VAN RITMIEK OP ORGANISATIENIVEAU 135 

‘tucht is overgeheveld naar Justitie’. Als resultaat van de discussie die hierop 
volgt wordt 1 januari 2004 als meer reëel gedacht. Er moet veel gebeuren: de 
Wet BIG moet aangepast worden, de Wet RO18moet bezien worden bij de acti-
viteiten, de bekostiging moet aangepast worden, de Lamicie -normen moeten op 
maat gemaakt worden. En door contactpersoon B wordt aangegeven dat er ook 
altijd wel punten zijn die niet waren voorzien. De vraag wordt besproken hoe de 
beroepsorganisaties wellicht in de werkgroep vertegenwoordigd kunnen zijn.  
Als data voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep wordt uiteindelijk de da-
tum van 25 juli gekozen met als vergaderlocatie het Ministerie van Justitie. Af-
gesproken wordt ook dat de vergaderlocaties zullen wisselen en dat ook de loca-
ties van de tuchtcolleges en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport gekozen zullen worden voor volgende besprekingen.  
Er worden ook data voor volgende bijeenkomsten van de werkgroep gekozen, te 
weten 24 of 28 september en vrijdag 16 november. Voordat de betreffende brie-
ven inzake uitnodiging etcetera worden verstuurd zullen deze nog door contact-
personen uitgewisseld worden.  
In de discussie over zaaksdeclaraties noemt contactpersoon B dat bij het tucht-
recht inzake het notariaat de president ook voorzitter van het tuchtcollege is en 
de rechterlijke leden als plaatsvervangers werken. De functie van lidjurist be-
staat niet als functie binnen het gerecht. De vraag is volgens de functionarissen 
van het Ministerie van Justitie hoe je hiermee moet omgaan.  
 
MAAND  06-2001 
________________________________________________________________ 
 
R - k Er is nog steeds sprake van een rustsituatie.  
  De gesprekken over het vorm geven aan de transitie vinden plaats tus-

sen de beide departementen 
 
R - i Er is een weinig sprake van R - i: afdelingshoofd S neemt met de tucht-

colleges telefonisch contact op om aan te geven dat er een interdeparte-
mentale werkgroep zal starten om de transitie tuchtcolleges vorm te ge-
ven en vraagt om voordrachten van leden voor deze werkgroep.  

  
R - t Er is een voorzichtige aanvang gemaakt met de transitie tuchtcolleges. 

Hierbij heeft afdelingshoofd S telefonisch contact met de tuchtcolleges 
om aan te geven dat de werkgroep zal starten. Een snelheid van uitvoe-
ring is hierbij niet benoembaar.  
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juli 2001 

 
Per 1 juli zijn de werkzaamheden van de O/A ten behoeve van de bedrijfsvoe-
ring bij de directie Curatieve Somatische Zorg afgelopen. In deze week stuurt zij 
hierover een mail aan alle medewerkers van de directie CSZ (inclusief de me-
dewerkers van de afdeling Beroepen en Opleidingen). Bij de medewerkers van 
Beroepen en Opleidingen is inmiddels (in hun werkoverleg) bekendgemaakt dat 
de O/A als adviseur en onderzoeker ten behoeve van de transitie tuchtcolleges 
werkzaamheden gaat verrichten.  
 
De eerste bijeenkomst van de werkgroep wordt gepland op 25 juli van 13.00 uur 
tot 16.00 uur. Voor deze eerste bijeenkomst zal de O/A een startnotitie schrij-
ven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de notitie ‘organisatievarianten’ 
en de contactpersonen in dit eerdere transitietraject (een extern adviseur, de lei-
dinggevenden van de afdeling Beroepen en Opleidingen, en de oud-
contactpersoon van het ministerie van Justitie). Voor wat betreft de teksten en de 
toelichtingen van de Wet BIG beschikt de afdeling Beroepen en Opleidingen 
zelf over de juiste boekwerken.  
Op 2 juli heeft de O/A overleg met twee medewerkers van de afdeling Beroepen 
en Opleidingen inzake de wetswijzigingen met betrekking tot de Wet BIG.  
 
De O/A neemt contact op met oud-contactpersoon tuchtcolleges van het ministe-
rie van Justitie die bij een eerdere ‘transitie tuchtcolleges’ betrokken was. De in-
formatie uit dit gesprek kan mogelijk gebruikt worden in de startnotitie ten be-
hoeve van de eerste bijeenkomst van de interdepartementale werkgroep. Er 
wordt een afspraak gemaakt voor 11 juli. 
Op 12 juli hebben de contactpersoon B van het Ministerie van Justitie en de O/A 
bij het Ministerie van Justitie een gesprek met de oud-contactpersoon van de 
tuchtcolleges. Deze geeft zeer veel informatie over de historie van de transitie 
tuchtcolleges en door contactpersoon B en O/A worden ook meerdere vragen 
gesteld en toelichtingen gevraagd.  
Van oktober 1997 tot september 1999 was deze als contactpersoon in de transitie 
tuchtcolleges vanuit het Ministerie van Justitie werkzaam. In deze periode was 
de financieringssystematiek van de colleges een bespreekpunt. De door het Mi-
nisterie van Justitie gebruikte Lamicie -methode voor de werklastmeting stuitte 
op veel verzet bij de tuchtcolleges. De werkzaamheden van de tuchtcolleges 
konden ook niet een op een met de werkzaamheden binnen de gerechten verge-
leken worden. Contacten tussen alle betrokkenen verliepen niet goed: op ver-
zoeken om informatie werd niet gereageerd. Het ministerie van Justitie beoor-
deelde de tuchtcolleges als een kwetsbare organisatie. In die periode was een 
van de voorzitters ziek en om het werk in te halen sprongen twee andere voorzit-
ters uit andere regio’s bij. De begeleiding vanuit het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Zorg was niet altijd helder (dit ging dan om externe bege-
leiding).  
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De terughoudendheid in heldere antwoorden (bijvoorbeeld op de financiële 
vraagstukken) leidde tot onzekerheid voor alle betrokkenen. De verdeling van de 
financiële middelen naar de tuchtcolleges is wellicht niet helemaal goed verlo-
pen door de krachten binnen het departement. De zware ‘inbeddingvariant’ was 
voor de tuchtcolleges niet acceptabel. Na presentatie van het rapport19 door NN 
en tweemaal gezamenlijk om tafel om dit rapport te bespreken kon er worden 
verder gegaan. Op dat moment werd de contactpersoon voor de tuchtcolleges 
vanuit het Ministerie van Justitie gewisseld voor een andere functionaris. Ge-
noemd wordt dat de situatie inmiddels vanuit het Ministerie van Justitie veran-
derd is en dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vooral met 
de Raad voor de Rechtspraak in gesprek zou moeten over een ‘transitie tuchtcol-
leges’. 
Door contactpersoon B wordt aangegeven dat zij tot 1 januari aanstaande gede-
tacheerd is ten behoeve van de tuchtcolleges, maar dat er om een verlenging ge-
vraagd zal worden. 
 
Het bezoek bij het regionaal tuchtcollege IV is op 16 juli. Contactpersoon B en 
de O/A worden door de voorzitter ontvangen. Hun kantoren bevinden zich in het 
gerechtsgebouw. De voorzitter vertelt over de zaaksbehandeling binnen het col-
lege en de historie van het regionaal tuchtcollege IV. Door de voorzitter wordt 
aangegeven dat het de wens is om de functie van voorzitter in een detachering-
constructie te zetten.  
De voorzitter legt uit wie er allemaal voor het regionaal tuchtcollege IV werk-
zaam zijn. Dit wordt door de O/A genoteerd; deze namen zijn niet allemaal be-
kend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
In een bericht per mail aan afdelingshoofd S werd een dag later door de O/A 
aangegeven: 
‘Contactpersoon B en ik zijn met koffie en koekjes ontvangen en uitvoerig inge-
licht over de werkzaamheden van RTC IV. We hebben kennis gemaakt met NN 
en met een van de administratieve ondersteuners. De aandacht vanuit VWS én 
Justitie werd als zeer positief ervaren. Bij het bezoek zijn verder onderwerp van 
gesprek geweest: de positionering van de tuchtcolleges bij Justitie, etcetera (be-
treft tuchtinhoudelijke items).’ 
 
Medio juli blijkt dat er een groot aantal afmeldingen is voor de werkgroepbij-
eenkomst van 25 juli. Besloten wordt door beide departementen (na afstemming 
betreffende functionarissen) dat deze bijeenkomst dan zal komen te vervallen. 
De nieuwe datum voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep wordt bepaald 
op 28 september. De datum van 25 juli zal gebruikt worden voor een gesprek 
over de wetswijzigingen in het kader van de transitie tuchtcolleges (projectdirec-
teur B, K- voorzitter werkgroep en de O/A). 
Door contactpersoon B wordt aangegeven dat zij een bezoek aan de beroepsge-
noten (met name KNMP) wil brengen. De functionarissen van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen zich hierbij af wat de contact-
persoon hiermee wil en wensen hierover informatie. Naar hun mening behoort 
de inhoud bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
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Besproken wordt om een brief aan de tuchtcolleges (voorzitters) en de beroeps-
genoten te sturen om hen te informeren over de stand van zaken. De agenda van 
de eerste werkgroepbijeenkomst zal ter kennisname worden meegestuurd.  
In de brief zal ook melding worden gemaakt dat op verzoek van de KNMG er 
nog een afgevaardigde uit een van de andere beroepsorganisaties aan de werk-
groep gaat deelnemen (een apotheker). 
 
Op 25 juli is er een gesprek bij het Ministerie van Justitie, als voorbespreking 
voor de bijeenkomst van de eerste werkgroepvergadering, met als doel een nade-
re kennismaking en het maken van een agenda voor de eerste bijeenkomst van 
de werkgroep. Ten behoeve van deze bijeenkomst is door de O/A een dag eerder 
een lijst opgesteld met bespreekpunten voor dit overleg.  
Aanwezig K - voorzitter werkgroep (in oprichting), contactpersoon B, projectdi-
recteur B en de O/A.  
Door de functionarissen van het Ministerie van Justitie wordt aangegeven hoe 
het staat met de bouw van de Raad voor de Rechtspraak. In het geval er tucht-
kamers zouden komen zouden deze binnen de organisatie van een gerecht moe-
ten komen. De directeuren van de gerechten vielen eerst onder het ministerie, 
maar worden nu ‘directeuren beheer’. De contacten over tucht zouden met de 
gerechtsbesturen plaats moeten vinden. Een en ander moet zich nog uitkristalli-
seren. Vanaf 1 januari kan de Raad adviezen geven aan de gerechten. De vraag 
is in welke gebieden de ‘ZM’20 en de tuchtcolleges elkaar overlappen; er zijn 19 
rechtbanken, 15 hoven en 1 Hoge Raad.  
De agenda en de gemaakte stukken worden besproken. Verder is de afspraak dat 
men een afwachtende opstelling zal kiezen zodat er in de vergadering ruimte is 
voor de reacties van de werkgroepleden over de transitie. 
De O/A zal nagaan bij de beroepsorganisatie KNMP wie er in de werkgroep zal 
gaan deelnemen. Door projectdirecteur B wordt aangegeven dat het een goede 
zaak is om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken en ook goed om de bij-
eenkomst van de werkgroep voor te bespreken en gezamenlijk de stukken te ver-
sturen. Contactpersoon B en de O/A zullen de documenten - begin september - 
ten behoeve van de eerste bijeenkomst voorbereiden. 
Aangegeven wordt zodra er een vraag komt over juridisering van het tuchtrecht 
er door K - voorzitter werkgroep concreet gevraagd zal worden wat hiermee be-
doeld wordt.  
Door contactpersoon B wordt aangegeven dat er werklastmetingen (Lamicie) 
moeten komen, en noemt hiervoor een contactpersoon. Voor het uitvoeren van 
de functiewaardering noemt zij eveneens een contactpersoon.  
Het Ministerie van Justitie zal aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport nog toestemming vragen over het salaris van de nieuwe secretaris bij 
het college IV.  
Afgesproken wordt dat de bezoeken aan de tuchtcolleges door contactpersoon B 
en de O/A in september geregeld worden. 
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MAAND  07-2001 
________________________________________________________________ 
 
R - k Er wordt bekend gemaakt dat de transitie tuchtcolleges een herstart zal 

krijgen. De eerste interdepartementale werkgroepbijeenkomst is ge-
pland. De schriftelijke aankondiging (de uitnodiging en de agenda) zijn 
door alle tuchtcolleges ontvangen.  

 
R - i De eerste bijeenkomst van de interdepartementale werkgroep is afge-

sproken. De bekendmaking hiervan geschiedt door de schriftelijke uit-
nodiging aan de werkgroepleden met de bijbehorende documenten in 
kopie aan alle tuchtcolleges ter kennisname toe te sturen.  

 Er worden door het departement bezoeken afgelegd bij de tuchtcolleges. 
In juni is tuchtcollege I bezocht door afdelingshoofd S en O/A, in juli is 
tuchtcollege VII bezocht door contactpersoon B en O/A. Hiermee lijkt 
een begin te zijn gemaakt met wat meer intensievere contacten tussen 
departement en tuchtcolleges. 

  
R - t De activiteiten met betrekking tot de transitie tuchtcolleges worden 

voortvarend ingezet. Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport wordt druk gegeven om zo spoedig mogelijk de werkgroep te 
laten starten zodat deze snel met een advies kan komen zodat eindelijk 
de beheersmatige activiteiten door het Ministerie van Justitie opgepakt 
worden. De afspraak voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep kon 
binnen een kort tijdsbestek gemaakt worden. Belangrijke bijkomstig-
heid was hierbij dat de bijeenkomst zou plaatsvinden nog voor de zo-
mervakantie zou ingaan. Medio juli bleek echter dat te veel werkgroep-
leden niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn en werd de afspraak 
verschoven naar september. Ook hiervan ontvangen de tuchtcolleges 
schriftelijk bericht.  

 
 
MAAND  08-2001 
________________________________________________________________ 
R - k Geen R - k aan de orde. Geen activiteiten of gebeurtenissen te melden in 

verband met de vakantieperiode. 
 
R - i Geen R - i aan de orde.  
  
R - t Activiteiten en contacten zijn volledig stil komen te liggen in verband 

met de vakantieperiode.  
 
 
 
 



6. BETEKENIS VAN RITMIEK OP ORGANISATIENIVEAU 140 

september 2001 
 
Begin september zijn er contacten tussen de beroepsorganisatie KNMG en de 
O/A over de vertegenwoordiging in de werkgroep. De O/A heeft ook contacten 
met het Ministerie van Justitie over de functiewaardering bij de aanstelling van 
de secretaris voor college I. En de O/A heeft contacten intern binnen het minis-
terie over een beroepsprocedure in functiewaardering.  
 
De startnotitie wordt door de O/A gemaakt en met afdelingshoofd S doorge-
sproken. Door afdelingshoofd S wordt aangegeven dat er in aanvulling op de se-
cretariaatvoering door het Ministerie van Justitie moet worden aangegeven dat 
deze vanuit beide departementen wordt gevoerd. In dit gesprek komt aan de orde 
dat de aanpassingen in de Wet BIG moeten wachten op de afhandeling van de 
wijzigingen in artikel 50 en verder Wet BIG. Hierover zal de O/A nog contact 
hebben met de contactpersoon voor de directie Innovatie, Beroepen en Oplei-
dingen van de directie Juridische Zaken . 
Ten aanzien van de werkgroep wordt afgesproken dat het werkplan verder inge-
vuld zal worden. 
 
Contactpersoon B bericht de O/A dat zij in september niet aan de bezoeken aan 
de tuchtcolleges toekomt. Dit gaat oktober worden. De O/A bericht dat inmid-
dels bekend is wie er vanuit de KNMP gaat deelnemen aan de werkgroep.  
 
Op 6 september belt de KNMG met de O/A dat de extra deelnemer aan de 
werkgroep namens de beroepsorganisaties eind oktober bij de werkgroepbijeen-
komst aanwezig kan zijn. Hij heeft de benodigde documenten hiervoor van zijn 
collega van het KNMG al ontvangen. Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport zal zorgen dat dit bericht aan alle betreffende beroepsorganisa-
ties verstuurd wordt. 
 
Op 9 september wordt schriftelijk verslag uitgebracht over de activiteiten en 
ontwikkelingen bij de tuchtcolleges door de O/A aan de directeur IBE. Een ko-
pie van dit bericht wordt aan afdelingshoofd S gestuurd. Afdelingshoofd S en de 
O/A hebben eerder voor deze vorm van informeren van de directeur over de 
‘transitie tuchtcolleges’ besloten. 
Het is ook zeer goed mogelijk dat de directeur IBE in interdepartementale over-
leggen zijn collega van het Ministerie van Justitie ontmoet en dient derhalve 
exact op de hoogte te zijn. Verder wordt de directeur - voor zover er informatie 
te geven is - in zijn werkoverleg met afdelingshoofd S hierover geïnformeerd. 
  
Op 11 september gaat O/A voor een gesprek met contactpersoon B weer naar 
het Ministerie van Justitie. De vergaderstukken voor de werkgroepbijeenkomst 
zijn opnieuw onderwerp van gesprek. Door projectdirecteur B waren eerder tele-
fonisch aan de O/A de op- en aanmerkingen over de concept documenten door-
gegeven. Een aantal items kunnen door contactpersoon B niet overgenomen 
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worden en vragen derhalve nog enkele afstemmingen tussen de O/A en contact-
persoon B en de O/A en projectdirecteur B (telefonisch).  
De stukken aan de werkgroepleden, aan de tuchtcolleges (ter informatie) en aan 
de beroepsorganisaties (ter informatie) worden door contactpersoon B en de O/A 
klaar gemaakt voor verzending.  
Contactpersoon B vraagt aan de O/A om van het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport een brief te krijgen over de aanstelling van de voorzitter 
van tuchtcollege IV dat zij de kosten hiervan zullen vergoeden. 
 
Telefonisch contact tussen contactpersoon B en de O/A op 18 september. Con-
tactpersoon B heeft het verzoek of K - voorzitter werkgroep rechtstreeks met de 
O/A over de voorbereiding van de eerste werkgroepbijeenkomst contact kan 
hebben omdat contactpersoon B zelf cursus heeft.  
 
Interne contacten binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
inzake het laatste wetsvoorstel inzake de Wet BIG. De nog openstaande vragen 
hierbij worden nagegaan. Dit zijn er nog 14. Bekend was (telefonisch informatie 
van contactpersoon B aan de O/A) dat de juridische contactpersoon Wet BIG 
vanuit het Ministerie van Justitie inmiddels vervangen is door een andere functi-
onaris, die dit onderwerp eigenlijk ook niet meer behandelde.  
 
De O/A heeft contact met de KNMP21. Deze hadden de stukken ten behoeve van 
de werkgroepbijeenkomst ontvangen. Door deze functionaris wordt aangegeven 
dat zijn organisatie de wens heeft dat deelname aan de werkgroep niet zo veel 
tijd mag kosten. Door de O/A wordt hierop aangegeven dat als zij daarin kan 
meedenken hij met haar contact kan opnemen. 
 
Contactpersoon B belt met de O/A met het bericht dat de beleidsfunctionaris die 
het secretariaat zou voeren voor de werkgroep niet bij de bijeenkomst van de 
werkgroep kan zijn en dat er derhalve iemand voor de verslaglegging wordt ge-
zocht. Door herplaatsing heeft de beleidsfunctionaris geen tijd beschikbaar voor 
het secretariaat.  
Door contactpersoon B wordt aangegeven dat de secretaris van tuchtcollege I 
haar had gebeld. Door de contactpersoon is in dit gesprek aangegeven dat de se-
cretaris nog even moet wachten omdat een en ander nog geformaliseerd moet 
worden.  
 
In het overleg tussen afdelingshoofd S en de O/A wordt door eerstgenoemde 
aangegeven dat de drukke agenda het nodig maakt om de vraag te stellen hoe 
dringend het nodig is naast de aanwezigheid van projectdirecteur B en de O/A 
zelf aanwezig te zijn. Na afstemming met projectdirecteur B besluit afdelings-
hoofd S om niet deel te nemen aan de werkgroepbijeenkomst.  
 
De O/A wordt gebeld door de secretaris van tuchtcollege II. Deze had bericht 
ontvangen van de directeur beheer dat hun college het gebouw waarin zij mo-
menteel werkzaam zijn moeten verlaten. De nieuwe locatie is al bekend en per 
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1 oktober beschikbaar. Uiterlijk 15 november moet er overgehuisd zijn. De 
vraag van de secretaris is: ‘hoe moet deze kwestie afgestemd worden?’ ‘Met 
welke functionarissen binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport moet deze informatie afgestemd worden?’ Laatste vraag neemt de O/A 
voor haar rekening; nadere informatie over de verhuizing wordt afgewacht.  
De secretaris geeft aan dat hij het gevoel heeft overvallen te zijn met de informa-
tie over de verhuizing, ook de andere medewerkers van het tuchtcollege zijn 
overrompeld. Het enige mogelijke wat zij kunnen doen is het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeren en verdere berichtgevingen over 
de verhuizing afwachten. Op zich is de genoemde locatie die beschikbaar wordt 
gemaakt voor het college gelegen op een zeer acceptabele plek (goed bereikbaar, 
mooie omgeving), maar de berichtgeving hierover is onverwacht gekomen en 
roept onzekerheid op over wat er nu gaat gebeuren. 
 
Op 25 september staat het kennismakingsgesprek tussen de O/A en secretaris 
van het tuchtcollege II gepland bij de nog ‘oude’ locatie van tuchtcollege II. De 
secretaris geeft de O/A informatie over de historie en het functioneren van het 
college. Hij geeft aan dat de evaluatie van de Wet BIG ongeveer per 1 december 
2002 klaar moet zijn en geeft dan een verslag hoe de wet is toegepast.  
Er is tweemaal per jaar een bijeenkomst met alle tuchtcolleges. Hierbij zijn bij-
voorbeeld openbaarheid van de uitspraken aan de orde. Alle colleges zijn zelf-
standig.  
Toen de secretaris bij het huidige college zijn werkzaamheden begon was er een 
werkachterstand van zo’n twee maanden. Deze achterstand is ingelopen en de 
productie is omhoog gebracht.  
 
Op vrijdag 28 september staat de eerste bijeenkomst van de interdepartementale 
werkgroep geagendeerd (locatie: Ministerie van Justitie in een vergaderzaal). 
Voor de vergadering van de werkgroep is er een vooroverleg op de kamer van K 
- voorzitter werkgroep met hem en de contactpersoon B, projectdirecteur B en 
de O/A.  
De vergadering begint op tijd. Aanwezigen: K- voorzitter werkgroep, contact-
persoon B, projectdirecteur B, secretaris regionaal tuchtcollege, voorzitter cen-
traal tuchtcollege, voorzitter regionaal tuchtcollege, president Arrondissements-
rechtbank, directeur Beheer Gerechten Arrondissementsrechtbank, vertegen-
woordiger van een van de beroepsorganisaties, de O/A en beleidsmedewerker 
van het Ministerie van Justitie voor de verslaglegging. 
Afwezig zijn een vertegenwoordiger van een van de beroepsorganisaties, afde-
lingshoofd S en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. 
De voorzitter geeft vooraf aan dat hij meer technisch voorzitter zal zijn. Dan 
volgt een ‘rondje kennismaken’. De agendapunten worden aan de orde gesteld. 
Het eerste stuk is de startnotitie. De O/A geeft een korte toelichting. De secreta-
ris van een tuchtcollege geeft nog aanvullende informatie uit het verleden met 
betrekking tot de transitie tuchtcolleges. De voorzitter van een tuchtcollege 
merkt op dat veel eerder ook al aangedrongen is op een werklastmeting. Dit is 
nu drie jaar geleden. Het spijt hem te moeten constateren dat daar nog niets aan 



 

6. BETEKENIS VAN RITMIEK OP ORGANISATIENIVEAU 143 

is gedaan. Volgens contactpersoon B staat dit nu geagendeerd op de agenda voor 
volgend jaar.  
Naar mening van de voorzitter van het regionaal tuchtcollege is ‘de voorlopige 
schatting door het rapport Onderwaater conditio sine qua non22 nu achterhaald’. 
Er blijkt dat nu een andere functionaris voor deze werklastmeting benaderd moet 
worden en deze heeft helaas hieraan geen prioriteit gegeven. 
De president Arrondissementsrechtbank vraagt hierop of er alweer een andere 
persoon hiervoor is ingezet. Naar mening van de voorzitter van het regionaal 
tuchtcollege is het belangrijkste dat het werkbelevingsonderzoek past in het La-
micie-stramien. 
 
Voorzitter centraal tuchtcollege geeft in een soort pleidooi aan:  

“het begin is aangegeven (de startnotitie). De Medische Tuchtwet is vervan-
gen door de Wet BIG en het tuchtrechtbesluit mei 1997. De vraag is of in-
bedding tuchtrecht “van ondersteuning van secretarissen” of als geheel aan 
de orde is?”  

President Arrondissementsrechtbank: 
“het blijven zelfstandige colleges”. 

K - voorzitter werkgroep: 
“Dit is wellicht de vraag gebleven door voortschrijdend inzicht”. 

President Arrondissementsrechtbank: 
“je praat over zelfstandige colleges gerund vanuit de gerechten; je wordt 
geen onderdeel van de gerechtelijke organisatie”. 

Voorzitter centraal tuchtcollege:  
“dit wensen we graag vast te leggen; in eerste instantie is het kwalitatieve 
bewaking (de verantwoordelijkheid van VWS), in dat kader inbreng van 
VWS en beroepsgenoten hierbij. De tweede peiler is een bijdrage aan het 
klachtrecht van de patiënt (is een typische rechtspraaktaak). Tuchtrecht-
spraak is rechtspraak ingevolge EVRM. 
Beide peilers staan op enigszins gespannen voet met elkaar. Door medici 
wordt dit snel getrokken in “ik moet terecht staan”. Je belast artsen teveel 
als je inbrengt in rechtspraak. Ik houd een pleidooi voor behoud van de ei-
gen identiteit; het gaat om een deugdelijke en goed te besturen beheersvari-
ant.” 

Vertegenwoordiger van een van de beroepsorganisaties:  
“Ik sluit hierbij aan”. Nederland is zelfs al verder dan de buurlanden. Artsen 
ervaren dat zelfs als een strafprocedure. Het is te zien als juridisering. 

K - voorzitter werkgroep: 
“Graag zou ik uitleg hierover hebben.”  

 
Dat bij het aan de orde komen van de term ‘juridisering’ de voorzitter van de 
werkgroep zou vragen om verduidelijking was bij de voorbereiding van de bij-
eenkomst van de werkgroep besproken. Uit de eerdere transitie -activiteiten van 
de tuchtcolleges was het de O/A gebleken dat de term ‘juridisering’ als een ob-
stakel in de discussie optrad omdat de uitleg hierbij veelal het ‘onderbrengen 
van de tuchtcolleges in de organisatie van het ministerie van Justitie’ was. Door 



6. BETEKENIS VAN RITMIEK OP ORGANISATIENIVEAU 144 

de vertegenwoordiger van de beroepsorganisaties wordt aangegeven dat tot nu 
toe het tuchtrecht binnen de beroepsgroep is geregeld. De discussie gaat hierop 
verder. 
 
De voorzitter van het regionaal tuchtcollege geeft vervolgens aan het pleidooi 
van de voorzitter van het centraal tuchtcollege te ondersteunen. De voorzitter 
van het centraal tuchtcollege licht toe dat de voorzitters van de colleges in over-
leg met de beroepsgenoten gevraagd worden. Bij het centraal tuchtcollege wordt 
gerekruteerd uit de leden van de vijf hoven (met cassatie-ervaring). Deze specia-
lisatie wil men graag houden, anders is ook hij bang voor kwaliteitsverlies.  
K - voorzitter werkgroep geeft aan dat de taakopdracht van de werkgroep zo 
ruim is dat ook die argumenten kunnen worden meegenomen. Op zich behoeft 
opname in de inbedding geen afbreuk te doen aan eigenheid. Hier wordt door de 
voorzitter van een regionaal tuchtcollege op gezegd dat het de vraag is waar je 
het in de rechtspraak ophangt.  
Naar mening van de president Arrondissementsrechtbank zit het ‘Lamicie -
onderhoud’ in het systeem zelf. 
 
De voorzitter van het regionaal tuchtcollege waar de bijeenkomst van de werk-
groep plaatsvindt vraagt aandacht voor de koffie ‘die al een uur terug daar is 
neergezet’. 
 
De voorzitter van het centraal tuchtcollege vraagt naar aanleiding van de startno-
titie waarom wordt DAP DSR? Alle rechtspraak loopt via de Raad. Uitgebreid 
wordt hierover gesproken. 
 
K - voorzitter werkgroep geeft aan dat er voor de volgende bijeenkomst gekeken 
moet worden wat de taken zijn en de tijdsplanning die daarbij hoort. Naar me-
ning van de voorzitter van het regionaal tuchtcollege is de taakopdracht van de 
werkgroep mogelijk iets beperkter. Door projectdirecteur B wordt gezegd dat 
het beheer mogelijk losgekoppeld moet worden van de locaties; de regionale in-
spectie bestaat ook niet meer.  
Na enige discussie over het tuchtrecht advocatuur wordt door de president Ar-
rondissementsrechtbank opgemerkt dat het toch gênant is dat VWS het medisch 
tuchtrecht zo heeft laten lopen.  
Aan het einde van de vergadering zegt K- voorzitter werkgroep dat er in de vol-
gende bijeenkomst een plan van aanpak zal zijn waar iedereen dan op kan schie-
ten. 
De volgende vergadering zal zijn op 16 november van 2 tot 4 in Amsterdam in 
de D-toren. Er wordt ook nog een reservedatum afgesproken (30 november). Ie-
dereen verlaat vrij snel de vergaderruimte. 
 
O/A en projectdirecteur B lopen terug naar het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en onderweg op de roltrap zien zij afdelingshoofd S en kunnen 
een eerste impressie geven over de bijeenkomst van de interdepartementale 
werkgroep.  
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MAAND  09-2001 
________________________________________________________________ 
 
R - k Na de zomervakantie worden contacten weer opgepakt Tussen departe-

ment en tuchtcolleges vinden diverse (telefonische) contacten plaats.  
 Nieuwe producties ten behoeve van de werkgroepbijeenkomst met een 

uitnodiging voor eind september worden aan de werkgroepleden toege-
stuurd (en eveneens aan de tuchtcolleges). 

 
R - i De eerste bijeenkomst van de interdepartementale werkgroep vindt 

plaats op 28 september 2001. De start om te komen tot een uitwerking 
van de overdracht van de beheersmatige organisaties naar het Ministerie 
van Justitie is gemaakt. Zowel de leden van de werkgroep als de tucht-
colleges (en beroepsorganisaties) zijn geïnformeerd. 

  
R - t De intentie van contactpersoon B en de O/A om een bezoek te brengen 

aan alle tuchtcolleges kan in de maand september niet plaatsvinden. 
 Het doorgaan van de bijeenkomst van de werkgroep betekent een toe-

werken naar een advies inzake de transitie tuchtcolleges. R - t zou 
daarmee beschreven kunnen worden als een gestaag oppakken van de 
activiteiten die nodig zijn om de transitie vorm te geven. Dit betekend 
evenwel een enorm aantal contacten en voorbereidingen door de beide 
departementen die niet altijd merkbaar zijn voor de tuchtcolleges (an-
ders dan door de schriftelijke stukken in verband met de bijeenkomsten 
van de werkgroep). 

 
 

oktober 2001 
 
Voor maandag 1 oktober staan voor de O/A de interviews ten behoeve van het 
onderzoek gepland met het regionaal tuchtcollege III. Dit college is gehuisvest 
in een mooi advocatenkantoor. De O/A heeft interviews met de secretaris en de 
twee administratief ondersteuners. Op een later moment zal een interview met 
de voorzitter plaatsvinden. 
Ten behoeve van dit gesprek had de secretaris gevraagd om een bepaalde rege-
ling inzake het ‘College Medisch Toezicht’ mee te brengen. Dit was helaas niet 
mogelijk omdat het archief deze nog niet had doorgegeven. 
 
Door de O/A is een schriftelijke impressie gemaakt van de eerste bijeenkomst 
van de werkgroep en heeft deze per mail toegestuurd aan afdelingshoofd S en in 
kopie aan projectdirecteur B. Dit overzicht wordt door beiden goed ontvangen 
en deze reacties komen eveneens per mail.  
 
Verder heeft de O/A deze week interne contacten binnen het departement over 
de afhandeling van een boetezaak, jaarverslagen tuchtcolleges, vacatiegelden 
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College Medisch Toezicht. Met betrekking tot laatstgenoemde onderwerp belt 
de O/A de secretaris van het tuchtcollege III. Deze secretaris maakt deel uit van 
de werkgroep. Er wordt niet gesproken over het verloop van de eerste bijeen-
komst van de interdepartementale werkgroep. 
 
De O/A wordt gebeld door de voorzitter van tuchtcollege IV die nadere informa-
tie wenst over de stand van zaken van de werkgroep. De O/A praat hem hierin 
bij. Door de voorzitter wordt ook informatie gegeven over de start van de werk-
zaamheden van de nieuwe secretaris en is hierover zeer positief. 
 
Op 4 oktober is er een overleg tussen contactpersoon B en de O/A op het Minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het betreft een nabespreking van 
de eerste interdepartementale werkgroepbijeenkomst en de voorbereidingen 
voor de volgende bijeenkomst.  
Contactpersoon B geeft aan dat professor H ’tuchtrecht in den brede’ voor 
twaalf beroepsgroepen onderzoekt in opdracht van het Ministerie van Justitie. 
Inmiddels is hierover een rapport uitgebracht en zal er een conferentie worden 
gehouden op 30 oktober. Ook functionarissen van de medische tuchtcolleges en 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden uitgenodigd. 
Over de aanstelling van de voorzitter van een van de tuchtcolleges wordt afge-
stemd dat er een brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport aan het Ministerie van Justitie is gestuurd met een akkoord voor deze aan-
stelling. De O/A zal nog van contactpersoon B de verzoekbrief van de voorzitter 
in kopie ontvangen en een kopie van de brief waarin de detachering is geregeld.  
 
De financieel functionaris van het Ministerie van Justitie neemt op 5 oktober te-
lefonisch met de O/A contact op over de financiën van het centraal tuchtcollege. 
Er is een bedrag te veel gerekend. Aanvankelijk is het idee om deze correctie 
een volgende begrotingsbespreking mee te nemen. De O/A geeft aan dat het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ervan uit gaat dat het aantal za-
ken (van het centraal tuchtcollege) niet sterk zal wijzigen. De financieel functio-
naris concludeert dat het bedrag welke dan afgeboekt gaat worden de correctie 
direct zal meenemen. 
Over de aanpassing van de aanstelling van een voorzitter bij een regionaal tucht-
college (en vervolgens detachering bij het tuchtcollege) geeft hij aan - als dit 
mogelijk is – deze aanpassing van de aanstelling vóór 1 november aanstaande te 
realiseren omdat na 1 januari de Raad (ingevolge de Wet Bestuur Gerechten) 
verantwoordelijkheden gaat overnemen en deze een dergelijke aanpassing mo-
gelijk kunnen vertragen. 
Op dezelfde dag belt de O/A met de betreffende voorzitter waarvoor de aanpas-
sing van de aanstelling is gevraagd. Deze geeft de benodigde functie-informatie 
en wenselijk geachte datum van detachering.  
 
Op maandag 8 oktober belt de O/A met contactpersoon B. De namen van de 
deelnemers vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 
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de conferentie worden doorgegeven. Een bevestiging van deze namen zal de 
O/A ook nog per mail sturen. 
In dit gesprek geeft contactpersoon B aan dat zij na haar gesprek met de DG 
verwacht dat er problemen zijn voor wat betreft de transitie.  
Het gesprek gaat er verder over dat de historie en de huidige activiteiten al der-
mate zijn ingevuld dat er hierbij niet echt een weg terug kan zijn. 
Over de aanpassing van de aanstelling van de voorzitter van het regionaal tucht-
college IV geeft contactpersoon B aan dat de datum van 1 november uitgesloten 
is, maar dat de datum van 1 december wat haar betreft wel mogelijk is.  
 
De afhandeling van de boetezaak bespreekt de O/A met de directie FPB23. Een 
antwoord door middel van een brief met minuut wordt per deze datum afge-
werkt. Hierover wordt verder geen informatie meer doorgespeeld naar het be-
treffende regionaal tuchtcollege (welke de boetemaatregel heeft opgelegd).  
 
Op dinsdag 9 oktober wordt O/A teruggebeld door de secretaris van tuchtcollege 
X. Op donderdag wordt de O/A teruggebeld en wordt er een afspraak gemaakt 
voor een kennismakingsgesprek op 13 november.  
 
Op maandag 15 oktober heeft de O/A een overleg met afdelingshoofd S. In dit 
werkoverleg komt aan de orde dat de directie FPB het systeem van de diverse 
individuele declaraties bij de tuchtcolleges wil vervangen door het bundelen van 
declaraties per kwartaal of een algemene declaratie per tuchtcollege. Momenteel 
is de wijze van declareren bij elk college weer anders. Met de directie FPB zal 
afdelingshoofd S hierover nog verder spreken. 
 
Contactpersoon B informeert de O/A dat de Raad inmiddels operationeel is en 
dat er een andere opzet van de directie (waarbinnen zij werkzaam is) is geko-
men. Per 1 oktober zijn de afdelingshoofden aangetreden.  
De brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de DG 
van het Ministerie van Justitie is akkoord. Dit betreft de aanpassing van de aan-
stelling van de voorzitter van het tuchtcollege IV.  
 
De O/A informeert de voorzitter van tuchtcollege IV over de mutatie van zijn 
aanstelling per 1 december aanstaande.  
In het gesprek komt aan de orde dat de declaraties van de beroepsgenoten van 
dit college (en voor zover hij weet ook van het tuchtcollege VI) momenteel al 
per kwartaal worden ingestuurd. Deze informatie zal de O/A weer doorgeven 
aan afdelingshoofd S. 
  
Eind oktober hebben afdelingshoofd S en de O/A een gesprek met een oud-
contactpersoon van het Ministerie van Justitie bij het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (O/A kamer A-1104).  
In dit gesprek wordt genoemd dat het mogelijk is dat de nieuwe ontwikkelingen 
bij het Ministerie van Justitie (en de mening van de DG) niet meer aansluiten op 
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de jarenlange discussie over de positionering van de tuchtcolleges. Hierover 
worden de meningen uitgewisseld.  
Later op de dag heeft de O/A een gesprek met contactpersoon B bij het Ministe-
rie van Justitie. Er worden afspraken gemaakt over de volgende bijeenkomst van 
de werkgroep. Besloten wordt dat het tactisch beter is op deze bijeenkomst uit te 
stellen naar eind november. Er is dan iets meer tijd om de benodigde stukken in 
orde te maken.  
De veronderstelling is dat de locatie van de bijeenkomst bij het kiezen van de 
tweede vergaderdatum eveneens bij de Arrondissementsrechtbank IV zal zijn.  
 
De secretaris van tuchtcollege II belt de O/A met de vraag of de verhuizing niet 
toch schriftelijk gemeld moet worden. Per 12 november is de verhuizing al. De 
secretaris heeft problemen met de telefoonoverheveling van de oude naar de 
nieuwe locatie. Hij zegt dat hij pas weggaat als de telefoons zijn aangesloten.  
Alle bestellingen zijn al uitgezet; ze zitten af te wachten. Is stress. Hij is naar de 
directeur beheer gerechten geweest om over de financiële gevolgen van de ver-
huizing te praten. Deze had gezegd dat de secretaris de rekeningen kon betalen.  
De secretaris geeft aan dat hij de behoefte heeft om een brief te schrijven waarin 
staat dat deze verhuizing hem wordt opgedrongen. Hij is bang dat het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de rekening van deze verhuizing gepre-
senteerd gaat krijgen. Hij wil niet tussen twee departementen in komen staan, 
hetgeen eerder wel eens is gebeurt. Door de O/A wordt aangegeven dat zij de si-
tuatie met afdelingshoofd S en de financieel beleidsmedewerker zal bespreken 
en hem nog reactie op zijn verhaal zal geven.  
 
Op dinsdag 30 oktober is de conferentie ‘tuchtrecht op de terugtocht’ in het 
LUMC te Leiden. Deze conferentie is door de universiteit georganiseerd omdat 
het onderzoek naar ‘tuchtrecht in den brede’ door de universiteit Leiden (afde-
ling Rechtssociologie) in plaats van enkele maanden zo’n twee jaar in beslag 
heeft genomen. Het onderzoek betrof een vergelijking van twaalf groepen van 
tuchtcolleges (wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht). 
Alle werkgroepleden (van de diverse werkgroepen tucht waarin Justitie ook 
deelnemer is) waren uitgenodigd. Projectdirecteur B, afdelingshoofd S en de 
wetgevingsjurist van de directie WJZ (die bij wijzigingen in de Wet BIG steeds 
betrokken is) berichten de O/A niet aanwezig te kunnen zijn. 
Na afstemming van de O/A met afdelingshoofd S is aan drie beleidsmedewer-
kers van de afdeling Beroepen en Opleidingen (juristen bij de afdeling) voorge-
legd of ze bij de conferentie aanwezig konden zijn.  
Na een inleiding van een van de onderzoekers van ‘tuchtrecht in den brede’ 
houdt de DG van het Ministerie van Justitie zijn speech. Hij geeft aan dat tucht-
recht duidelijk op de kaart moet worden gezet en noemt in zeven stappen zijn 
bouwtekening voor de organisatie van de tuchtcolleges (zijnde wettelijk niet-
hiërarchisch tuchtrecht). Niet opname van de tuchtcolleges binnen de Raad voor 
de Rechtspraak maar rechtstreeks onder de minister, het departement doet meer 
recht aan de eigen identiteit van de tuchtcolleges. Etcetera, etcetera. Door hem 
wordt toegezegd dat de speech op schrift beschikbaar zal zijn. 
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In de pauze staat iedereen in een aula waar koffie te krijgen is. De O/A staat bij 
de voorzitter van tuchtcollege I, de secretaris van tuchtcollege III en de voorzit-
ter van tuchtcollege II. Deze zijn unaniem positief over de speech van de DG. 
Ook de voorzitter van het tuchtcollege X, die er even later bij komt staan is posi-
tief over de speech.  
De conferentie gaat na de pauze verder. Door de twee onderzoekers worden toe-
lichtingen gegeven op het onderzoek. Daarna geeft de voorzitter van tuchtcolle-
ge I een spreekbeurt over de ‘praktijk van de medische tuchtcolleges en opval-
lende bevindingen uit het onderzoek’. 
Ter afsluiting van de conferentie is er een discussieblok. 
 
Op 31 oktober neemt de O/A contact op met de secretaris van tuchtcollege II om 
de agenda en de aanpak van de interviews ten behoeve van het onderzoek door 
te spreken. In dit gesprek komt de conferentie aan de orde. Naar idee van de se-
cretaris, en volgens hem meerdere functionarissen die bij de conferentie aanwe-
zig waren, heeft de DG een andere mening over de transitie als contactpersoon 
B. Contactpersoon B maakte een zeer gespannen indruk.  
Tuchtcollege II, de voorzitter en de secretaris hebben een goed gevoel bij de in-
houd van de conferentie. De discussie gaat richting integrale verantwoordelijk-
heid van de voorzitters van de tuchtcolleges.  
 
MAAND  10-2001 
________________________________________________________________ 
 
R - k Het aantal contacten tussen tuchtcolleges en departement neemt toe. 

Deze betreffen zowel tuchtinhoudelijke items (aanstelling, verhuizing 
van een tuchtcollege) als ook contacten die met de transitie te maken 
hebben (vragen en informatie de transitie betreffen, het maken van af-
spraken voor de interviews met de O/A waarbij ook de transitie ter 
sprake komt). De R - k is derhalve te beschrijven als een situatie van 
rust naar een situatie van meer onrust (in de zin van er gebeurt wat) 
door de start van de werkgroepbijeenkomsten en de informatie die hier-
bij wordt gegeven en de vragen en informatie die hierdoor aan de orde 
komen.  

 De aankondiging van een conferentie tuchtrecht en de conferentie zelf 
zijn als R - k te benoemen. Binnen deze conferentie is een speech van 
de DG (Ministerie van Justitie) opgenomen die veel reacties bij de 
tuchtcollege oproept omdat hierbij de zelfstandige positie van de tucht-
colleges behouden moet blijven. 

 
R - i Begin oktober wordt een conferentie tuchtrecht (door het Ministerie van 

Justitie georganiseerd) aangekondigd en op 30 oktober vindt deze 
plaats. De speech van de DG geeft een bijzondere wending aan de dis-
cussie over de transitie tuchtcolleges.  
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R - t  Het gestage (geleidelijke) verloop van de transitie blijkt uit het meer en 
meer actueel worden van het thema transitie. In steeds meer contacten 
wordt ook informatie gevraagd of gegeven over de transitie. De confe-
rentie tuchtrecht speelt hierbij nog een extra rol.  

 In de contacten tussen de departementen komt naar voren dat de reorga-
nisatie van het ministerie van Justitie impact kan hebben op de discussie 
over de transitie. Dit heeft (nog) geen impact op het verloop van de 
transitie. 

 Eind september wordt de geplande bijeenkomst van de werkgroep van 6 
november (opnieuw) uitgesteld omdat er meer tijd nodig is voor de om-
vangrijke en complexe documenten die nodig zijn voor de eerstvolgen-
de bijeenkomst van de werkgroep. 

 
 

november 2001 
 
De O/A informeert contactpersoon B over de aanvraag van het KB behorend bij 
de aanstelling van de secretaris van tuchtcollege IV. Hiermee is de aanstelling 
van deze secretaris ook afgerond.  
Contactpersoon B en de O/A bespreken de nog te maken stukken voor de vol-
gende bijeenkomst van 30 november en spreken af hoe ze een week later naar de 
KNMG zullen gaan. Contactpersoon B wil dan de tekst van de speech van de 
DG meenemen en geeft aan dat zij benieuwd is hoe deze hierop reageren. De re-
actie van de functionarissen van de tuchtcolleges die bij de conferentie aanwezig 
waren komt in dit gesprek niet aan de orde.  
 
Op 2 november belt de O/A met de secretaris van tuchtcollege III. Deze secreta-
ris (tevens lid van de interdepartementale werkgroep) start het gesprek door aan 
te geven hoe enthousiast hij is over de ‘speech van 30 oktober’. Hij zegt dat het 
eigenlijk wel typisch is dat alles bij het oude blijft (te weten VWS voor beheer 
én beleid).  
De O/A geeft vervolgens aan dat zij meent dat het beheer wel bij het Ministerie 
van Justitie kan komen maar niet bij de Raad voor de Rechtspraak. Er zal sprake 
kunnen zijn van managementcontracten tussen het departement van Justitie 
waarin het beheer geregeld wordt. 
De secretaris zegt dat het beter zou zijn als VWS de managementcontracten met 
de Raad zou sluiten. In dat geval heb je rechtstreekse contacten. Naar zijn me-
ning moet er nog veel besproken worden. 
 
De O/A complimenteert - in een telefonisch contact - de voorzitter van een van 
de regionale tuchtcolleges, met de door hem gehouden toespraak in de conferen-
tie van 30 oktober.  
De voorzitter geeft aan dat hij recent nog door contactpersoon B was gebeld met 
de vraag of hij zijn toespraak wilde aanpassen omdat de DG met een ‘bepaalde’ 
speech zou komen. Hierop heeft hij besloten om zijn tekst niet te veranderen. 
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Zijn tekst had in zijn geheel betrekking op het onderzoek ‘tuchtrecht in den bre-
de’ en niet op de toekomstige positionering van de tuchtcolleges.  
Door de voorzitter wordt ook nog aangegeven dat de secretaris met een beleids-
medewerker van het departement contact heeft gehad omdat de aanvraag van 
een KB niet goed was gelopen. De persoon waarvoor het KB verkregen was had 
reeds met KB was aangesteld voor het centraal tuchtcollege. Het gaf wat ver-
wikkelingen, maar die waren inmiddels opgelost.  
 
De O/A belt met tuchtcollege VI voor het maken van afspraken voor de inter-
views. De telefoon wordt opgenomen met ‘advocatenkantoor NN’. De admini-
stratieve ondersteuner is nog met vakantie en kan maandag weer gebeld worden.  
 
De O/A brengt een bezoek aan tuchtcollege I voor het houden van interviews 
voor het onderzoek. De locatie is een gerechtsgebouw. De O/A wordt ontvangen 
door de secretaris die net terug is van vakantie. In alle openheid vertelt de voor-
zitter aan de O/A de historie en de ontwikkelingen van het tuchtcollege I.  
Onder het vertellen heeft de voorzitter zijn vingers gevouwen en kijkt bedacht-
zaam van koffiekopje naar de O/A en vertelt. Vervolgens heeft de O/A inter-
views met de twee administratief functionarissen en de secretaris van het tucht-
college. In alle gesprekken blijkt dat men enthousiast is om mee te doen in het 
interview en te vertellen over de eigen belevingen. 
 
Op 6 november heeft de O/A de interviews voor het onderzoek met functionaris-
sen van het centraal tuchtcollege in het Paleis van Justitie. De voorzitter is pas 
per 1 juli van dit jaar aangesteld in de functie van voorzitter, maar was eerder al 
in een plaatsvervangende functie voor de tuchtcolleges werkzaam.  
 
Contactpersoon B en de O/A brengen een bezoek aan het KNMG te Utrecht en 
hebben een gesprek met degene die deelneemt aan de interdepartementale werk-
groep.  
 
Op 7 november heeft de O/A weer interviews bij het centraal tuchtcollege in het 
Paleis van Justitie.  
De verhuisdozen staan in de kantoren en op de gang. Deze week moet het cen-
traal tuchtcollege verhuizen naar een ander pand. De secretaris van het tuchtcol-
lege heeft hierover een brief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport gestuurd.  
 
Op 8 november staan de interviews voor het onderzoek bij tuchtcollege III ge-
pland. Locatie van het gesprek is een advocatenbureau. De O/A komt binnen in 
een imposant oud gebouw en wordt gastvrij ontvangen.  
De O/A krijgt vervolgens een rondleiding door het gebouw. Het secretariaat van 
het tuchtcollege zit op de bovenste verdieping met alle materiaal (dossiers, prin-
ter, kopieerapparaat, papier, etc.) bij elkaar. De secretaris geeft aan dat de in-
formatie over tijdsinvestering op ‘advocatenwijze’ geregistreerd wordt (soort 
werkzaamheid en tijdsduur) en bij het Ministerie van Justitie gedeclareerd 
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wordt. Verder is er niets geautomatiseerd. Per zaak wordt er een kaart bijgehou-
den met alle acties.  
 
De O/A wordt gebeld door de secretaris van het tuchtcollege I die enigermate 
boos reageert omdat ze niet door contactpersoon B is teruggebeld over de ver-
volgprocedure voor een mogelijk aanstelling van haar. De O/A geeft aan dat zij 
deze kwestie opnieuw bij contactpersoon B onder de aandacht zal brengen.  
 
De O/A wordt gebeld door de secretaris van tuchtcollege I die aangeeft dat con-
tactpersoon B haar had gebeld en dat het erop leek dat er weer schot in de pro-
cedure zat. Deze week nog zou contactpersoon B met de directeur binnen het 
departement hierover spreken.  
 
Op 13 november heeft de O/A een bezoek bij tuchtcollege X voor de interviews. 
Op de conferentie heeft de O/A reeds kennisgemaakt met de voorzitter en tele-
fonisch heeft ze reeds contact gehad met de secretaris en de secretaresse. De 
ontvangst is in een groot kantorengebouw op de elfde verdieping. Het gesprek 
start tegelijk met de voorzitter en de secretaris.  
De voorzitter geeft aan dat zijn inziens een kennismaking eigenlijk niet nodig is. 
Het tuchtcollege X heeft goede banden met het gerecht in X24. Zij hebben in het 
verleden zeer vaak hun mening gegeven waar verder niets mee werd gedaan en 
zijn derhalve van mening dat dit gesprek ook niet nodig is.  
De secretaris geeft nauwelijks op- of aanmerkingen. De voorzitter vervolgt het 
gesprek en geeft aan ook niet te willen meedoen met het interview ten behoeve 
van het onderzoek. De O/A geeft hierop aan dat ze deze opstelling van de voor-
zitter betreurt, maar deze uiteraard wel zal respecteren.  
De voorzitter geeft aan dat hij in het verleden meerdere keren aan afdelings-
hoofd S heeft voorgesteld om deel te nemen aan zittingen van het tuchtcollege, 
om hierdoor meer bekendheid met hun onderwerpen te krijgen. Hierop is echter 
nooit ingegaan. 
De voorzitter geeft aan dat er veel wordt bedacht rond de tuchtcolleges ingevol-
ge de wet BIG door het ministerie, maar dat deze daar ongeschikt voor zijn om-
dat ze geen ‘feeling’ met het onderwerp hebben. 
De O/A geeft in het gesprek wat hierover ontstaat aan dat zij meent wel enige 
‘feeling’ met het onderwerp ‘medisch tuchtrecht’ te hebben.  
De voorzitter vraagt vervolgens hoe de O/A dit kan menen. Na een reactie van 
de O/A hierop verandert de toon van het gesprek naar een meer de O/A tege-
moetkomende opstelling. De voorzitter geeft aan wel mee te willen doen aan de 
interviews en zegt dat een groot deel van zijn mening al in dit gesprek naar vo-
ren is gekomen en wenst op basis van het ‘A-4’25 na te gaan welk deel van de 
vraag hij vervolgens nog niet beantwoord heeft.  
Het gesprek, met ook enige inbreng van de secretaris, verloopt verder op een 
open en prettige wijze. Het gesprek mocht niet op tape worden opgenomen, 
maar er mochten wel aantekeningen door de O/A worden gemaakt en gebruikt 
voor het onderzoek.  
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Na dit gesprek vraagt de O/A om ook een interview te mogen hebben met de se-
cretaresse. Dit is mogelijk en vindt plaats in aanwezigheid van de voorzitter en 
de secretaris. Ook de secretaresse vertelt haar belevingen bij haar werk en de 
ontwikkelingen die zij hierin - binnen het tuchtcollege - heeft meegemaakt.  
 
In overleg tussen de O/A en contactpersoon B zijn alle vragen met betrekking 
tot de detachering van de voorzitter van tuchtcollege IV en de aanstelling van de 
secretaris van tuchtcollege I voldoende besproken en contactpersoon B zal voor 
mutatie (in de contracten, etcetera) en berichtgeving aan betrokkenen zorgdra-
gen.  
 
Een afstemmingsgesprek tussen afdelingshoofd S en de O/A staat gepland op 
donderdag 15 november. 
Maandelijks geeft de O/A aan afdelingshoofd S een schriftelijk overzicht met de 
activiteiten met betrekking tot de tuchtcolleges (geplande activiteiten stand van 
zaken en ongeplande activiteiten stand van zaken). Dit overzicht wordt in een 
maandelijks overleg tussen afdelingshoofd S en de O/A besproken. Afdelings-
hoofd S geeft aan momenteel zeer weinig tijd te hebben om het traject tucht te 
volgen. Hier zal de O/A rekening mee moeten houden.  
De diverse items van de ‘maandlijst’ worden doorgenomen en er worden ver-
volgafspraken gemaakt. Een van de nieuwe activiteiten is dat de planning moet 
worden aangepast inzake de wijzigingen van de wet BIG. Deze wijziging zal de 
O/A met zowel de contactpersoon wetswijzigingen van de afdeling als met de 
contactpersoon van de directie WJZ doornemen. Indien mogelijk zal ook deze 
tekst met de voorzitters van de tuchtcolleges worden doorgenomen.  
Een andere nieuwe actie is dat er met betrekking tot de verhuizing van tuchtcol-
lege II het vanuit het ministerie van Justitie opmerkelijk stil is gebleven casu 
quo er is officieel geen enkele informatie ontvangen. Afdelingshoofd S stelt 
voor om een afspraak hierover te maken met de betreffende directeur beheer, de 
secretaris van tuchtcollege II, de financiële functionaris van de afdeling en de 
O/A om de stand van zaken op te nemen.  
 
De O/A belt met de jurist van de directie WJZ en deze informatie gegeven over 
‘het boeteverhaal26’ en de brief van de afdeling Beroepen en Opleidingen hier-
bij.  
Door de jurist wordt aangegeven nog op antwoorden te wachten voor wijziging 
van de wet BIG welke samenhangen met de transitie van de tuchtcolleges. De 
O/A geeft op dat moment aan haar aan dat nog niet te zeggen is hoe de positie 
van de tuchtcolleges er uit komt te zien. De jurist stelt voor om na te gaan over 
het wetsvoorstel daarmee nog wel aan de orde is.  
 
Op vrijdag 16 november stond voor het middagdeel de tweede bijeenkomst van 
de interdepartementale werkgroep gepland. Deze bijeenkomst is komen te ver-
vallen omdat er meer tijd nodig was om de documenten ten behoeve van deze 
bijeenkomst te concipiëren. Deze informatie is op schrift gestuurd aan alle 
werkgroepleden, de tuchtcolleges en de beroepsorganisaties. 
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Het tuchtcollege II heeft met betrekking tot hun verhuizing een brief aan het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd. Naar aanleiding 
van een verzoek hiertoe van afdelingshoofd S vraagt O/A (telefonisch) aan de 
secretaris om een kopie van de betreffende brief aan het Ministerie van Justitie 
te sturen.  
De secretaris geeft in dit gesprek ook aan dat hij doende is om met het gerecht 
‘DVO’s’ 27 te sluiten voor de diensten die in het ‘nieuwe onderkomen’ van het 
tuchtcollege nodig zijn.  
 
Contactpersoon B en de O/A hebben telefonisch contact over het plan van aan-
pak welke in de volgende bijeenkomst van de werkgroep aan de orde kan wor-
den gesteld. Contactpersoon B en O/A zijn het erover eens dat de punten van de 
speech van de DG van het Ministerie van Justitie als model in de bespreking 
meegenomen gaat worden (met aanvullend daarbij de verschilpunten die blijken 
uit een brief welke door de president Arrondissementsrechtbank, tevens lid van 
de werkgroep aan het Ministerie van Justitie heeft gestuurd).  
In de visie van de betreffende DG steunt een en ander op contracten. De bedoe-
ling is wel dat bij wet geregeld wordt dat er diensten worden afgenomen.  
Contactpersoon B zegt tegen de O/A dat de directeur van het Ministerie van Jus-
titie had aangegeven dat de slechte medewerkers niet op het Ministerie van Jus-
titie mogen drukken. 
Over haar eigen detachering als contactpersoon zegt contactpersoon B dat zij tot 
1 oktober aanstaande gedetacheerd blijft.  
 
Op donderdag 22 november bezoekt de O/A tuchtcollege VI ten behoeve van het 
houden van de interviews voor het onderzoek.  
De secretaris geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat de secretaresse zeer goed 
geïnformeerd wordt over de gang van zaken. Deze heeft ook de behoefte om bij 
de kleinste ontwikkelingen betrokken te worden. Na het gesprek met de secreta-
ris heeft O/A een interview met de secretaresse van het tuchtcollege, die tevens 
secretaresse bij het advocatenkantoor is. Deze is al 23 jaar werkzaam op het ad-
vocatenkantoor, waarvan al vijftien tot zestien jaar voor de tuchtcollegewerk-
zaamheden. 
Vervolgens heeft O/A een interview met de voorzitter van het tuchtcollege.  
In alle gesprekken is met een grote mate van openheid gesproken over de eigen 
zienswijze op de organisatie en het werken voor de tuchtcolleges. 
 
Vrijdag 23 november brengt de O/A een bezoek aan tuchtcollege IV ten behoeve 
van de interviews voor het onderzoek.  
Bij de start van het interview is een korte toelichting van de O/A op de vraag-
stelling voor de voorzitter voldoende om enthousiast de vragen te bespreken. 
Het interview start met de invoering van de wet BIG, die een zeer lange voorbe-
reidingstijd heeft gehad. 
Door de secretarissen worden aan het einde van het bezoek van de O/A aan 
tuchtcollege IV nog enkele vragen meegegeven die betrekking hebben op de ad-
vies- en begeleidingswerkzaamheden van de O/A.  
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Door contactpersoon B is aangegeven dat zij (Ministerie van Justitie) voor de 
werkgroepbijeenkomst van vrijdag geen notulist kunnen leveren. Op verzoek 
van de O/A onderneemt projectdirecteur B enkele acties om te bezien of deze 
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geleverd kan wor-
den. 
 
Op 27 november hebben afdelingshoofd S, projectdirecteur B en de O/A een 
vooroverleg ten behoeve van de werkgroepbijeenkomst in die week. Afdelings-
hoofd S geeft aan dat er een functionaris van de afdeling Beroepen en Opleidin-
gen mee zal gaan naar deze bijeenkomst als notulist. 
 
Op 29 november brengt de O/A een bezoek aan tuchtcollege II voor de resteren-
de interviews.  
 
Afdelingshoofd S bericht de O/A dat een van de beleidsmedewerkers binnen de 
afdeling Beroepen en Opleidingen door de O/A ingewerkt kan worden voor het 
dossier van de tuchtcolleges. 
 
Contactpersoon B belt met de O/A met de opmerking dat na toetsing hiervan 
blijkt dat het standpunt van de president van de Arrondissementsrechtbank te-
vens lid van de werkgroep absoluut anders is dan die van de DG (in diens 
speech opgenomen).  
 
Op vrijdag 30 november vindt de tweede bijeenkomst van de interdepartementa-
le werkgroep plaats in Amsterdam, locatie het gerechtshof. Een uur hieraan 
vooraf gaand hebben contactpersoon B, projectdirecteur B en de O/A de voorbe-
spreking. Hierbij wordt de stand van zaken in alle ontwikkelingen de transitie 
betreffend doorgenomen. 
Aanwezig zijn K - voorzitter werkgroep, een beleidsmedewerker van het Minis-
terie van Justitie (van dezelfde afdeling als contactpersoon B), projectdirecteur 
B, directeur beheer gerechten, de vertegenwoordiger van de beroepsorganisaties, 
de voorzitter van tuchtcollege II, de president van de Arrondissementsrechtbank, 
de functionaris van de afdeling Beroepen en Opleidingen ten behoeve van het 
verslag, contactpersoon B, de secretaris van tuchtcollege III en de O/A. Er zijn 
twee personen afwezig bij de bijeenkomst. 
Voorgesteld en aangenomen wordt dat de speech van de DG en de notitie van de 
president van de Arrondissementsrechtbank (tevens lid van de werkgroep) in een 
discussie aan de orde komen.  
De secretaris van tuchtcollege III start de discussie met de opmerking dat hij de 
notitie een helder discussiestuk vindt. Het is echter de vraag of het doel van het 
proces niet wordt voorbij geschoten nu voor de tuchtcolleges een opname bin-
nen Justitie minder voor de hand ligt. K- voorzitter werkgroep zegt hierop dat de 
gedachte nog steeds is dat de organisatie moet aanschurken tegen Justitie. Op 
deze wijze loopt de discussie nog enige tijd door, waarbij alle standpunten, vra-
gen en opmerkingen de revue passeren. Projectdirecteur B merkt op dat de exac-
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te positionering binnen Justitie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport niet uitmaakt.  
De functionarissen van de tuchtcolleges hebben echter diverse meningen bij zo-
wel de speech als de notitie van de president. 
Ook items als de keuze voor ‘variant 2’ die in het verleden (bij de eerdere transi-
ties) is gemaakt komen aan de orde. Een aantal werkgroepleden geeft aan zich 
zorgen te maken over de eigen identiteit van de tuchtcolleges bij het onderbren-
gen in het systeem van Justitie. Ook de vertegenwoordiger van de beroepsorga-
nisaties vraagt hiervoor aandacht. De voorzitter van tuchtcollege II stelt vervol-
gens voor dat er een ‘achterbancontact met de tuchtcolleges’ moet komen, waar-
bij de uitkomsten van deze bijeenkomst in de volgende bijeenkomst van de 
werkgroep bekend zijn. 
Er wordt in de agenda’s gekeken naar een volgende datum waarop de werkgroep 
weer bij elkaar kan komen. Dit wordt dinsdag 26 maart 2002, en de locatie zal 
dan Zwolle of Den Haag zijn. Ten behoeve van deze bespreking zal een concept 
advies aan de werkgroepleden worden toegestuurd.  
Na afloop van de vergadering stemmen contactpersoon B, K - voorzitter en de 
O/A af dat zij zullen trachten voor de eerstvolgende bijeenkomst een concept 
(discussiestuk of advies) te maken (met de dan beschikbare informatie) om zo 
snel mogelijk een advies van de werkgroep te krijgen.  
 
MAAND  11-2001 
________________________________________________________________ 
 
R - k De situatie van onrust (dynamiek) houdt in deze maand aan. Het ver-

schuiven van de werkgroepbijeenkomst van begin naar eind november 
doet hieraan geen afbreuk. Het levert juist veel ‘gespreksstof’ op. Het 
aantal contacten tussen tuchtcolleges en departement houdt aan en be-
treffen zowel tuchtinhoudelijke items als de transitie. De R - k is der-
halve te beschrijven als een aanhouden van de situatie van onrust. De 
O/A heeft interviews met een vijftal tuchtcolleges (hetgeen ook het 
thema transitie goed in op de voorgrond brengt  

  
R - i De werkgroepbijeenkomst wordt verschoven van begin november naar 

eind november. Zowel van het niet doorgaan als van de nieuwe datum 
voor de bijeenkomst ontvangen de tuchtcolleges schriftelijke informatie.  

  De werkgroepbijeenkomst op 30 november benadrukt dermate het cru-
ciaal zijn van de transitie voor de tuchtcolleges dat er wordt besloten het 
voorstel van de secretaris en voorzitters van de tuchtcolleges in de 
werkgroep vertegenwoordigd om als tussenstap een ‘achterbanbijeen-
komst’ in te lassen te accorderen.  

   
R - t Het tempo van de transitie wordt hoger. Na afzegging van de bijeen-

komst van de werkgroep is er in snel tempo een nieuwe afspraak voor 
een nieuwe bijeenkomst gemaakt. In deze bijeenkomst blijkt dat het 
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vormgeven aan de transitie in een afrondende fase zit. Door een aantal 
leden van de werkgroep wordt gevraagd om een achterbanbijeenkomst 
met de voorzitters en secretarissen van de tuchtcolleges om een en ander 
nog eenmaal door te nemen. Hiervoor heeft men bedacht dat deze dan in 
januari kan plaatsvinden. Dit betekend echter dat de vervolgbijeenkomst 
van de werkgroep pas in februari of maart 2002 kan plaatsvinden. Dit 
geeft enige vertraging in het tempo. 

  
 

december 2001 
 
Op 3 december heeft de O/A contact met afdelingshoofd S over het verloop van 
de tweede werkgroepbijeenkomst. De O/A heeft contact met de beleidsmede-
werker die de notulen van de werkgroepbijeenkomst gaat maken. Deze zal een 
eerste concept maken. De bijeenkomst is op compactdisc opgenomen en dit zou 
een uitwerking in de verslaglegging moeten kunnen bespoedigen. 
Naar aanleiding van een telefonische vraag hierover informeert de O/A bij deze 
functionaris naar de vacatiegeldenregeling van het CMT28. Deze zegt toe het op 
haar lijst van activiteiten te zetten en er zo spoedig mogelijk een antwoord op te 
geven.  
 
Diezelfde middag hebben de secretaris van tuchtcollege III, de voorzitter en de 
secretaris van tuchtcollege II en de O/A een nabespreking over het verloop van 
de werkgroepbijeenkomst van 30 november (locatie tuchtcollege II).  
Er worden verschillende ideeën voor de ‘achterbanvergadering’ met de voorzit-
ters en de secretarissen van de tuchtcolleges aan de orde gesteld. 
 
De O/A neemt contact op met Financieel functionaris P van het Ministerie van 
Justitie om de verhuisgevolgen van tuchtcollege II tussen beide departementen 
te bespreken. In dit contact geeft deze aan dat de gerechten inhoudelijk niets met 
de tuchtcolleges te maken hebben. De opstelling van de DG is dat er geen be-
moeienis is met de tuchtcolleges. In de tussenliggende periode zal er formeel 
geen ondersteuning zijn voor de tuchtcolleges. Op informele wijze moet er nog 
wel wat geregeld zijn.  
Momenteel kunnen ze inhoudelijk niets doen want dan zou de wet BIG veran-
derd moeten worden en in die situatie zou de Raad als betaalkantoor moeten 
fungeren. In AMvB artikel 44 is de bekostiging echter geschrapt. In deze situatie 
kan er alleen met het gerechtsbestuur over dergelijke vragen gesproken worden.  
Hij stelt voor om het overleg over de huisvesting van tuchtcollege II te bespre-
ken in het kantoor van de directeur beheer gerechten.  
 
In een contact tussen de O/A en de contactpersoon wetswijzigingen van de afde-
ling wordt geconcludeerd dat de wetswijzigingen in verband met de transitie ge-
parkeerd moeten worden. Een en ander gaat niet in een zodanig snel tempo dat 
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de wetswijzigingen nu al gemaakt kunnen worden. Op haar verzoek zal O/A een 
bevestiging hiervan aan haar en naar de jurist van de directie WJZ sturen.  
 
Op 5 december belt contactpersoon B met de O/A dat de ‘notities’ voor de aan-
stelling van de secretaris van tuchtcollege I zijn ingezet. Aan het KB behoeft 
verder niets verandert te worden. Contactpersoon B geeft aan dat de directeur 
Rechtspleging blijft aangeven dat er een risico is dat functionarissen van de 
tuchtcolleges niet goed functioneren en dat hierover geen afspraken zijn ge-
maakt. 
 
Tussentijds hebben de O/A en contactpersoon B contact om te bespreken welke 
de diverse zienswijzen op de transitie zijn, hoe deze kunnen worden samenge-
bracht en welke de vervolgstappen in het traject zijn.  
 
Op vrijdag 7 december heeft de O/A een afspraak met de voorzitter van tucht-
college III. Deze bespreekt de onderzoeksvragen en geeft zijn beleving bij de 
periode dat hij voor het tuchtcollege heeft gewerkt en hoe hij tegen de transitie 
tuchtcolleges in de huidige situatie aankijkt. De voorzitter geeft aan dat in het 
verleden (en ook op dit moment) zijn aandacht voor de ontwikkelingen bij de 
tuchtcolleges niet zo groot is, omdat dit meer de aandacht had en heeft van de 
secretaris van tuchtcollege III.  
 
Tussentijds bespreken afdelingshoofd S en de O/A de stand van zaken met be-
trekking tot de transitie tuchtcolleges en de activiteiten die in de maand novem-
ber hebben plaatsgevonden. 
 
De O/A wordt gebeld door de secretaris van tuchtcollege I die aangeeft dat de 
directeur beheer gerechten in het arbeidsvoorwaardengesprek het niet eens is 
met de functiewaarderingsuitslag voor de functie zoals deze vanuit het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gemaakt.  
De secretaris bemerkte in het gesprek met de directeur dat deze niet precies wist 
welke de werkzaamheden van een secretaris ten behoeve van een tuchtcollege 
zijn en weet bijvoorbeeld niet welke de acties in een vooronderzoek zijn.  
De secretaris en de O/A wensen elkaar opnieuw (voor de derde keer al) goede 
feestdagen. 
 
De O/A belt op 18 december met contactpersoon B over de aanstelling van de 
secretaris. De constructie van aanstelling van de secretaris kan alleen maar zo 
zijn volgens contactpersoon B zoals door de directeur beheer gerechten aange-
geven. De anciënniteitregeling wordt door deze echter gematigd toegepast. Con-
tactpersoon B heeft geen idee waarom dit zo is ingezet.  
Contactpersoon B geeft aan dat de afrekening met het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport blijkbaar op basis van middensom geschiedt en zij 
vraagt zich af of dit de afspraak was. De O/A kan hier geen antwoord op geven. 
Contactpersoon B zal volgend jaar deze vraag weer oppakken. 
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Eind januari staat de ‘achterbanbijeenkomst’ gepland. Een van de voorzitters 
van de tuchtcolleges had aangegeven dat in deze bijeenkomst naar zijn mening 
uitsluitend voorzitters en secretarissen van de tuchtcolleges aanwezig mogen 
zijn en geen functionarissen van de departementen. Als dit laatste toch het geval 
zou zijn, dan zou hij op de bijeenkomst niet aanwezig zijn. 
 
MAAND  12-2001 
________________________________________________________________ 
 
R - k De situatie van onrust (dynamiek) houdt ook deze maand aan. Er vindt 

een nabespreking van de werkgroepbijeenkomst plaats tussen een voor-
zitter en een secretaris die deel uitmaken van de werkgroep en de O/A 
om hiermee de achterbanbijeenkomst voor te bereiden. De tuchtcolleges 
ontvangen bericht over deze achterbanbijeenkomst.  

 De O/A heeft in deze maand een interview met de voorzitter van tucht-
college III. De contacten tussen de tuchtcolleges en het departement lo-
pen door. 

  
R - i Voor R - i is niets te benoemen voor deze maand. 
   
R - t Het tempo van de transitie houdt aan tot medio december en dan volgen 

er twee weken stilte (‘kerstreces’). De tuchtcolleges krijgen begin de-
cember informatie over de uitkomsten van de bijeenkomst van de werk-
groep en bericht dat er een achterbanbijeenkomst georganiseerd gaat 
worden. 

  
 

januari 2002 
 
Afdelingshoofd S vraagt de O/A informatie over het aantal zaken van de tucht-
colleges in verband met het jaarverslag. Deze tekst moet zij aanstaande maandag 
inleveren. De O/A verstrekt door gevraagde informatie aan het afdelingshoofd.  
 
Contactpersoon B meldt aan de O/A dat de Raad en het departement (van het 
Ministerie van Justitie) met elkaar over de tuchtcolleges in gesprek gaan.  
Contactpersoon B had inmiddels ook begrepen van de voorzitter van tuchtcolle-
ge II dat de functionarissen van de departementen in de ‘achterbanbijeenkomst’ 
niet door iedereen gewenst waren.  
De O/A informeert contactpersoon B over het ‘collectief declareren van vacatie-
gelden van de tuchtcolleges’. Contactpersoon B zegt hierbij dat er vragen kun-
nen komen over het subsidiebevoegd maken van de tuchtcolleges. Het is de 
vraag of dit wel wenselijk is.  
 
Op 9 januari belt contactpersoon B met de O/A en zegt dat ze contact heeft ge-
had met de voorzitter van het tuchtcollege welke het hoogst ongepast vond dat 
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er functionarissen van de departementen bij de ‘achterbanbijeenkomst’ aanwezig 
waren. Het was een interne vergadering waarbij de tuchtcolleges voor het eerst 
over deze plannen met elkaar praten. Deze voorzitter is zeer geërgerd over het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgens contactpersoon B. 
Ze geeft aan dat als er zo gesproken wordt het geen enkele zin heeft om bij deze 
bijeenkomst aanwezig te zijn. Besproken wordt dat het dan ook beter is om niet 
bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 
 
Per mail geeft de O/A op vrijdag 11 januari aan de directeur IBE informatie over 
de stand van zaken met betrekking tot de transitie van de tuchtcolleges. Deze 
verkeerde vermoedelijk in de veronderstelling dat het traject al wat verder ge-
vorderd was want na de berichtgeving heeft hij hierover vragen gesteld aan afde-
lingshoofd S. In deze context was ook het idee geopperd om het centraal tucht-
college wellicht meer coördinerende taken te laten doen en dit met de betreffen-
de voorzitter te bespreken.  
 
Op 14 januari belt de O/A met de secretaris van tuchtcollege II. In het gesprek 
geeft de secretaris ook aan dat hij wel met DVO’s moet gaan werken wil hij ge-
bruik kunnen maken van een aantal diensten van het ministerie van Justitie.  
 
Een gesprek over de nieuwe huisvesting tussen beide departementen is in het Pa-
leis van Justitie. Hierbij zijn aanwezig de directeur beheer gerechten, de voorzit-
ter en secretaris van tuchtcollege II, de financieel functionaris van het Ministerie 
van Justitie (bleek te zijn overgegaan naar de Raad), de financieel functionaris 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, projectdirecteur B 
en de O/A. 
Het is een prettig gesprek maar de uitkomst is dat de ontwikkelingen bij het mi-
nisterie van Justitie en de Raad voor de Rechtspraak een complexe situatie ople-
veren voor tuchtcollege II.  
 
In een contact tussen de jurist van de directie WJZ en de O/A wordt gesproken 
over wijziging van artikel 74. Nagegaan of deze artikel 74-wijziging meegeno-
men kan worden in de ‘BIG-wijzigingen transitie’. De jurist zal nog nagaan of 
‘is gehoord’ veranderd moet worden in ‘mogelijkheid om gehoord te worden’. 
 
De O/A zal enkele zaken bij het tuchtcollege II gaan bijwonen. De secretaris van 
tuchtcollege II en de O/A wachten in de raadskamer tot de leden binnenkomen 
van het ochtendprogramma en de O/A wordt aan hen voorgesteld. Omdat zij di-
rect moeten starten met de beraadslagingen van het ochtendprogramma wachten 
de O/A en de secretaris op de gang. Daar wacht ook een mevrouw, eindredac-
teur van de Volkskrant. Zij gaat kort met de secretaris in gesprek over het artikel 
over de vermindering van het aantal zaken. Om exact half twee start de zitting 
en gaan we de zittingszaal in. De voorzitter, twee leden beroepsgenoten (in casu 
huisartsen) en twee ledenjurist en de verslagleggend jurist zitten op het ver-
hoogd plateau.  
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Het bezoek aan de zittingen geeft de O/A veel informatie over de werkzaamhe-
den en de zorgvuldigheid en gemotiveerdheid waarmee dit gebeurt. Maar ook 
wordt er nog wat praktische informatie besproken (bedrijfsvoering tuchtcollege).  
 
De O/A maakt opnieuw een notitie waarin ze de directeur IBE informeert over 
de actualiteit van de transitie en wacht vervolgens diens reactie af. Die reactie 
verneemt de O/A via afdelingshoofd S en via het hoofd bedrijfsvoering. De re-
actie is dat de directeur geschrokken is van de hoeveelheid werk welke gemoeid 
is met de tuchtcolleges. Hij had ook verwacht dat het centraal tuchtcollege in-
middels meer coördinerende werkzaamheden zou doen. Hierover is echter niet 
tussen afdelingshoofd S en/of de O/A met de voorzitter van het betreffende 
tuchtcollege en de andere tuchtcolleges gesproken.  
 
Op 25 januari belt de O/A met contactpersoon B. In dit gesprek worden de 
voorbereidingen voor de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep doorge-
sproken. Contactpersoon B geeft aan dat de voorzitter van tuchtcollege I haar te-
lefonisch heeft aangegeven dat deze bijeenkomst toch op de locatie van dit 
tuchtcollege kan zijn. De voorzitter is op dat moment ziek, maar hij had aange-
geven dat hij zou proberen bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 
 
Telefonisch bericht contactpersoon B dat de zaak (is transitie tuchtcolleges) snel 
moet worden afgerond omdat het er anders niet meer toe doet gelet op de bewe-
ging van Justitie. De directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie zou ook 
van mening zijn dat het allemaal te divers is geregeld. En ook voor de burger is 
een en ander niet duidelijk. Inmiddels willen ook de faillissementscuratoren 
‘zo’n tucht’.  
Aangezien voor het verzenden van de stukken ten behoeve van de volgende 
werkgroepbijeenkomst er zo’n anderhalve week mee gemoeid is dienen woens-
dag deze stukken verstuurd te worden.  
In het gesprek komt aan de orde dat noch de contactpersoon B noch de O/A con-
tact hebben gehad met het werkgroeplid van de beroepsorganisatie die tot dat 
moment nog geen bijeenkomst had meegemaakt. De afmeldingen werden wel 
steeds doorgegeven.  
 
Het verslag van de laatste bijeenkomst van de werkgroep vraagt nog de nodige 
tijd van de O/A. De O/A informeert projectdirecteur B over de voorbereidingen 
van de komende bijeenkomst van de interdepartementale werkgroep.  
De aanvullingen die zijn gemaakt op de notitie van de voorzitter van tuchtcolle-
ge II worden doorgesproken. Projectdirecteur B kan zich geheel in deze notitie 
vinden. De discussie geeft wel de vraag of afdelingshoofd S al het Lamicie-
onderzoek heeft aangevraagd.  
De projectdirecteur B zegt dat ‘we nu maar eens moeten opschieten en dat het 
wellicht door …… komt dat het allemaal wat langzamer gaat’.  
 
Dezelfde dag praat de O/A de beleidsmedewerker die bij de bijeenkomst aanwe-
zig was ten behoeve van de verslaglegging bij over het eerste deel van het con-
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cept verslag en wat er nog moet gebeuren. De betreffende beleidsmedewerker 
geeft echter aan dat zij de discussie niet steeds goed kon volgen waardoor het 
voor haar ook moeilijk is om het verslag te maken. De conclusie wordt door 
beiden gemaakt dat O/A dan beter het verslag kan schrijven. De beleidsmede-
werker oppert om bij de volgende bijeenkomst van de werkgroep opnameappa-
ratuur mee te nemen zodat ze dan diverse malen de teksten kan terughoren om 
ze te begrijpen en om hiermee het verslag te maken. 
 
De O/A loopt de kamer van afdelingshoofd S binnen om te vragen of deze ooit 
het Lamicie-onderzoek (voor de tuchtcolleges) heeft aangevraagd. Afdelings-
hoofd S geeft aan dat zij nooit dit onderzoek heeft aangevraagd en dat zij er ook 
steeds vanuit ging dat via het Ministerie van Justitie geregeld moest worden. 
De O/A zegt hierop dat zij van mening was dat contactpersoon B in de eerste 
bijeenkomst van de werkgroep had gezegd dat we op de wachtlijst voor Lamicie 
stonden. Bekend is ook dat de voorzitter van tuchtcollege I eerder met de Lami-
cie-onderzoekers contacten heeft gehad, maar dat dit verder niets had opgele-
verd. 
 
In het gesprek tussen de O/A en de voorzitter van het centraal medisch tuchtcol-
lege om de wetswijzigingen zoals deze er nu liggen te bespreken komt uitslui-
tend het onderwerp ‘werkgroepbijeenkomst’ (conceptverslag en conceptadvies) 
aan de orde.  
 
’s Avonds wordt door de O/A verder gewerkt aan het conceptverslag en het con-
ceptadvies. Eerder heeft de O/A aan contactpersoon per mail doorgegeven dat 
deze teksten door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ge-
maakt zouden worden. Contactpersoon B reageerde (eveneens per mail) eniger-
mate geërgerd hierop dat zij hoopte dat zij de stukken dan ook tijdig zou krijgen 
om aanvullingen hierop te kunnen maken. Dit bericht had zij ook in kopie aan K 
- voorzitter werkgroep gestuurd. Nadien stuurde contactpersoon B (per mail) een 
bericht met excuses voor het eerdere bericht. Ze was in de veronderstelling ge-
weest dat het niet dinsdag maar woensdag was. Deze berichten werden echter 
pas op woensdagochtend door de O/A ontvangen.  
 
Op woensdag werkt de O/A verder aan de beide stukken en stuurt deze (per 
mail) aan contactpersoon B. Hierna met contactpersoon B hierover zo’n twee 
uur telefonisch gesproken. Contactpersoon B kan goed mee in de opzet en de in-
vulling van het conceptadvies.  
Op het einde van het gesprek wordt gezamenlijk geconcludeerd dat contactper-
soon B de stukken nogmaals ‘naast elkaar zal leggen’ en een eventuele reactie 
aan de O/A zal geven.  
 
Op 31 januari zijn na diverse contacten (per mail en per telefoon) tussen con-
tactpersoon B en de O/A de stukken voor de vergadering van de werkgroep op 7 
februari afgerond. Enkele discussiepunten die contactpersoon B en de O/A nog 
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hadden en waarbij geen consensus kon worden bereikt zijn in het conceptadvies 
als cursief gedrukte tekst opgenomen.  
 
MAAND  01-2002 
________________________________________________________________ 
 
R - k De situatie van onrust (dynamiek) die tot medio december aan de orde 

was komt begin januari weer langzaam tevoorschijn. Eind januari is er 
weer sprake van een behoorlijke mate van onrust en druk met betrek-
king tot de transitie. De voorzitters en secretarissen komen eind januari 
bijeen in de ‘achterbanbijeenkomst’. Hierin wordt getracht een consen-
sus te krijgen over de items die in het advies van de werkgroep be-
noemd gaan worden. Een van de voorzitters weigert aan de achterban-
bijeenkomst deel te nemen als contactpersoon B en de O/A aanwezig 
zullen zijn. Besloten wordt door contactpersoon B en de O/A om der-
halve niet bij deze bijeenkomst aan te sluiten. R - k is een situatie van 
onrust. 

  De secretaris van tuchtcollege II geeft aan zich genoodzaakt te voelen 
om met DVO’s te gaan werken om enkele zaken binnen het tuchtcollege 
te regelen. Deze situatie betreft het reeds anticiperen op de uitkomsten 
van de transitie. 

 Tussen departement en tuchtcolleges zijn diverse contacten (meer tucht-
inhoudelijk van aard), waarbij ook vaak even wordt stilgestaan bij de 
acties van de transitie.  

 
R - i Eind januari vind er een ‘achterbanbijeenkomst’ plaats. Alle voorzitters 

en secretarissen van de tuchtcolleges waren hierbij aanwezig.  
   
R - t Het tempo van de transitie blijft hoog: voordat de werkgroep een advies 

inzake de transitie gaat uitbrengen wordt er een achterbanbijeenkomst 
gehouden, die middels een notitie van de voorzitter van het Centraal 
medisch tuchtcollege aan de werkgroep hun mening kenbaar maakt.  

  Binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn er 
echter geluiden die aandringen op een nog hoger tempo van de transitie, 
sterker nog: ‘alles is gereed om tot implementatie van de transitie over 
te gaan’. Ook de directeur IBE geeft aan dat hij verwacht had dat een en 
ander verder was gevorderd dan het geval is. Hij schrikt echter van de 
hoeveelheid werk en complexiteit die met betrekking tot de transitie aan 
de orde is. 

  
 

februari 2002 
 
Op 4 februari is er (opnieuw) een gesprek over de huisvesting van tuchtcollege 
II. Eerder had dit tuchtcollege hun ongerustheid geuit in een brief aan beide de-
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partementen. Het tuchtcollege heeft in verband met de verhuizing een aantal re-
keningen ontvangen waarmee ze niet weten wat ze moeten doen, omdat de be-
voegdheden bij het Ministerie van Justitie per 1 januari gewijzigd zijn. Voor-
heen werden deze rekeningen afgehandeld door de directeur beheer gerechten en 
nu kon dat volgens deze niet meer. 
Na een wat ingewikkelde discussie wordt de afspraak gemaakt dat de secretaris 
van tuchtcollege II een begroting zal maken voor 2002 met daarin opgenomen 
de nieuwe posten die verband houden met de verhuizing. Deze begroting zal 
worden voorgelegd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en daarna worden doorgegeven aan het Ministerie van Justitie. Het gerechtsbe-
stuur zal voorlopig de gelden voor het tuchtcollege blijven ontvangen.  
Door projectdirecteur B wordt aangegeven dat het stom is om rekeningen tussen 
de departementen door te schuiven omdat dit uiteindelijk kostenverhogend 
werkt. Dit wordt door een aantal mensen aan tafel knikkend beaamt.  
 
Die middag heeft de O/A een gesprek bij het centraal medisch tuchtcollege met 
de voorzitter en de secretaris om een eerste gesprek te hebben over mogelijkheid 
van coördinerende taken van dit college.  
De voorzitter geeft direct aan dat dit geen taken kunnen zijn die de functie van 
‘het hoger college’ kunnen aantasten. In coördinatiezaken moet naar zijn mening 
het initiatief uit het ministerie komen.  
Tot slot van het gesprek vragen de secretaris en de voorzitter aan de O/A of deze 
informatie heeft over de evaluatie van de wet BIG. De O/A geeft aan deze in-
formatie na te gaan en hen te informeren over de uitkomsten er van.  
 
De secretaris van tuchtcollege I neemt contact op met de A/O met het bericht dat 
zij a.s. donderdag weer een gesprek heeft met de directeur beheer gerechten I 
over haar aanstelling.  
De secretaris stelt verder nog vragen over het afsluiten van een bank - of girore-
kening ten behoeve van de betaling vacatiegelden. De O/A verwijst hiervoor 
naar de financieel functionaris.  
 
De O/A belt met contactpersoon B inzake de voorbereiding voor de werkgroep-
bijeenkomst. Door contactpersoon B wordt aangegeven dat er geen vooroverleg 
meer kan plaatsvinden waar K -voorzitter werkgroep bij aanwezig kan zijn; hij 
gaat dit gelet op de tijd niet halen. Afgesproken wordt dat we over de treinreis 
nog nader contact zullen hebben. 
 
De O/A en afdelingshoofd S hebben op donderdag 7 februari overleg over het 
conceptadvies welke in de werkgroep aan de orde gaat komen. Gelet op de 
krappe tijd die afdelingshoofd S ter beschikking heeft beperken we de bespre-
king tot de discussiepunten uit het conceptadvies tijdens de lunch in het bedrijfs-
restaurant van het ministerie.  
De O/A toetst of zij nog steeds de juiste veronderstellingen heeft op de items die 
de transitie van de tuchtcolleges betreffen. De informatie die afdelingshoofd S 
geeft sluiten naadloos aan op deze veronderstellingen.  
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De O/A belt met projectdirecteur B om hem bij de praten over alle voorberei-
dingen en de voorgestane aanpak in de bijeenkomst van de werkgroep.  
 
Op 8 februari is de derde vergadering van de interdepartementale werkgroep. 
Contactpersoon B heeft nog een nieuwe beleidsmedewerker van het Ministerie 
van Justitie meegenomen. Deze functionaris zou vanuit de directie Rechtsple-
ging eveneens ondersteuning geven aan de transitietrajecten, met name voor zo-
ver het op een later moment juridische vraagstukken zullen betreffen.  
Naast deze personen zijn eveneens aanwezig bij de bijeenkomst: de voorzitter 
van tuchtcollege I, de directeur beheer gerechten, K - voorzitter van de werk-
groep, projectdirecteur B, de afgevaardigde namens de beroepsorganisaties, de 
beleidsmedewerker van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(ten behoeve van de verslaglegging) en de A/O.  
Op het einde van de bespreking wordt het voorstel aangenomen dat het concept 
verder bijgesteld zal worden naar aanleiding van de discussie zoals deze in de 
werkgroep heeft plaatsgevonden en dat de werkgroepleden vervolgens schrifte-
lijk op dit document kunnen reageren. Daarna zal de adviesnotitie worden afge-
rond en kan deze ‘het veld in’ (aan de departementen worden gegeven). Dit laat-
ste zou dan wel formeel moeten gebeuren.  
 
Op 11 februari heeft de O/A een eerste afspraak met de nieuwe beleidsmede-
werker die zich zal inwerken op het tuchtdossier.  
 
De O/A wordt door de secretaris van tuchtcollege I gebeld met het bericht dat zij 
vorige week een gesprek  
met de directeur beheer gerechten I heeft gehad over haar mogelijke aanstelling. 
Het aanbod zoals dit eerder door het gerecht was gedaan bleef zoals het was. Zij 
zegt dat ze in dit gesprek heeft aangegeven dat ze deze aanstelling niet wenst.  
 
Op 13 februari belt de secretaris van tuchtcollege I met de informatie dat het 
openen van een bankrekening een probleem is omdat er een uittreksel van de 
Kamer van Koophandel nodig is. Deze verplichting was door de bank aangege-
ven. Na contacten van de O/A met de betreffende bank en de financieel mede-
werker blijkt een brief van het departement met het bericht dat de voorzitter en 
de secretaris rechtsgeldig betalingen kunnen doen (met namen etcetera) ook ac-
ceptabel.  
 
Op 14 februari heeft de O/A een interview met de oud-secretaris van tuchtcollege 
IV. De O/A wordt op prettige wijze ontvangen. Bij een kop koffie vertelt de oud-
secretaris enthousiast over haar werkzaamheden bij het tuchtcollege en heeft ver-
halen over het verleden van het tuchtcollege die zeer ver in de tijd terug gaan.  
 
De secretaris van tuchtcollege II belt met de O/A en heeft de vraag of het minis-
terie wensen heeft met betrekking tot opstellen van het jaarverslag door de 
tuchtcolleges. De O/A kan niet direct op deze vraag een antwoord geven en zegt 



6. BETEKENIS VAN RITMIEK OP ORGANISATIENIVEAU 166 

het antwoord op de vraag na te gaan en de secretaris hierover binnen enkele da-
gen terug te bellen.  
 
Op maandagochtend 18 februari staat er een afspraak gepland tussen de O/A en 
contactpersoon B (locatie het Ministerie van Justitie). In dit gesprek wordt het 
conceptadvies (steeds vaker ‘model’ genoemd) aangepast vanuit de op - en 
aanmerkingen die er in de laatste werkgroepbijeenkomst zijn geweest. Het mo-
del wordt aangevuld met de bespreekpunten voor de implementatie. In dit ge-
sprek tot blad twee van het model gekomen. 
 
De O/A wordt gebeld door de voorzitter van tuchtcollege X naar aanleiding van 
het verzoek van de O/A vorige week om dit te doen. De brief die mogelijk niet 
ontvangen was bleek wel ontvangen te zijn. De voorzitter gaf aan van mening te 
zijn dat er twee brieven over dit onderwerp door het departement waren ge-
stuurd. De O/A geeft aan dat dit niet het geval is.  
 
De O/A en contactpersoon B hebben een gesprek om het conceptadvies verder 
af te maken en de procedure van implementatie te bespreken. Enkele items uit 
het conceptadvies roepen toch weer nieuwe discussie op zoals het voorstel van 
een kroonbenoeming secretaris die wordt gedetacheerd vanuit de rechtbank. Be-
sloten wordt om dit soort items of te laten staan of te wijzigen, maar niet om 
nieuwe mutaties in de tekst aan te brengen, omdat dit weer nieuwe discussies 
kan geven. Bij enkele punten wordt opgemerkt dat de tekst nog nagegaan moet 
worden op de geluidsopname van de werkgroepbijeenkomst. 
 
Eind februari belt de O/A met de beleidsmedewerker die het verslag maakt van 
de werkgroepbijeenkomst. Deze geeft aan vorige week de gehele week ziek te 
zijn geweest en vandaag weer te zijn begonnen. Ze geeft aan dat ze de gehele 
tekst van de geluidstape wil overtypen en vervolgens dit stuk in de vorm van een 
verslag wil maken. De O/A geeft aan dat we zo spoedig mogelijk het verslag aan 
een ieder willen toezenden en verzoek haar om op de hoogte gehouden te wor-
den. O/A geeft aan dat er donderdag een gesprek is met contactpersoon B en dat 
het dan prettig zou zijn als het verslag er dan zou liggen.  
 
O/A heeft een gesprek met contactpersoon B over het conceptadvies en de aan-
pak van de verdere procedure. Het verslag is nog niet ter beschikking. Er wordt 
voor het completeren van het conceptverslag door de O/A en contactpersoon B 
een nieuwe afspraak gemaakt.  
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MAAND  02-2002 
________________________________________________________________ 
 
R - k De situatie van onrust (dynamiek) blijft aanhouden. De tuchtcolleges 

ontvangen informatie over de agenda en de bijbehorende documenten 
voor de werkgroepbijeenkomst van 8 februari. Dit betreft de laatste ver-
gadering van de werkgroep. De uitkomsten van de achterbanbijeen-
komst worden aangegeven en zo veel mogelijk verwerkt in het advies 
van de werkgroep. Als vervolg wordt in de werkgroepbijeenkomst afge-
sproken dat er nog een mogelijkheid zal zijn voor iedereen om schrifte-
lijk te reageren op het conceptadvies van de werkgroep. Hiervoor wordt 
slechts een korte tijd ter beschikking gesteld en daarna moet het advies 
aan de departementen worden gestuurd.  

  De contacten tussen departement en tuchtcolleges betreffen items die in 
de voorgaande maanden ook reeds issue waren. De huisvesting van 
tuchtcollege II blijft onduidelijk (is de nieuwe locatie definitief en hoe 
staat het met de financiële gevolgen hierbij). In de situatie van aanstel-
ling van de secretaris van tuchtcollege I blijven veel vragen onbeant-
woord. Om de declaraties van de tuchtcolleges meer te stroomlijnen 
zouden deze rekeningen moeten openen hetgeen problemen bij de ban-
ken geeft. R - k is een situatie van onrust. 

  
R - i Op 8 februari vindt de laatste bijeenkomst van de werkgroep plaats. Na 

een ‘schriftelijke ronde’ zou vervolgens de implementatie van de transi-
tie moeten plaatsvinden.  

   
R - t Het tempo van de transitie blijft hoog: in de bijeenkomst van de werk-

groep wordt een conceptadvies opgesteld, welke na een (korte) schrifte-
lijke ronde als advies aan de departementen wordt gegeven. Alleen zeer 
dringende wijzigingen zouden nog in het conceptadvies opgenomen 
mogen worden.  

  De procedure om de implementatie van de transitie mogelijk te maken 
wordt door contactpersoon B en de O/A geformuleerd en aan beide de-
partementen gegeven. Er is een nieuwe beleidsmedewerker gestart bij 
de afdeling Beroepen en Opleidingen voor ‘het dossier tucht’. Zij wordt 
geleidelijk bij de tuchtcolleges geïntroduceerd.   

  
 

maart 2002 
 
De O/A belt met contactpersoon B over de voorgestelde aanpassingen van het 
conceptadvies. De aanpassingen worden besproken. Enkele aanpassingen wor-
den teruggedraaid want geven nieuwe niet besproken informatie, waarbij de O/A 
aangeeft dat deze ook op problemen zullen stuiten bij het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport. Een en ander blijkt volgens contactpersoon B niet 
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bespreekbaar te zijn met K - voorzitter van de werkgroep omdat deze met va-
kantie is. Hij had wel op onze voorlaatste versie gereageerd en vond dat al een 
mooi verhaal. 
 
Op 5 maart heeft de O/A overleg met de beleidsmedewerker (dossier tucht). De-
ze is de afgelopen periode veel met andere dossiers bezig geweest en had der-
halve nog geen kans gezien om enkele brieven en werkzaamheden af te hande-
len. Deze activiteiten worden aangehouden. Afgesproken dat de O/A met haar 
samen de wetswijzigingen zullen inzetten.  
 
In een gesprek tussen de O/A en contactpersoon B wordt het verdere verloop 
van het advies van de werkgroep besproken.  
Het advies zal aan de leden van de werkgroep worden gestuurd met een begelei-
dend schrijven waarin staat aangegeven dat de gemaakte opmerkingen in het ad-
vies zijn verwerkt en dat men in ‘een schriftelijke ronde’ binnen veertien dagen 
indien dit nodig is kan reageren bij contactpersoon B of de O/A. 
 
De O/A wordt door afdelingshoofd S geïnformeerd over een incident bij een van 
de tuchtcolleges. Op advies van de O/A wordt er bij personeelszaken van het 
Ministerie van Justitie nadere informatie gevraagd die niet bij het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend is. Een voorstel wordt uitgewerkt 
welke afdelingshoofd S met de directeur IBE zal overleggen. De O/A hoort van 
afdelingshoofd S dat de directeur het geheel eens is met het voorstel. Afdelings-
hoofd S zal bij het Ministerie van Justitie nog nadere informatie vragen om ‘haar 
beeld bij de situatie compleet te krijgen’.  
 
Op 12 maart werken de O/A en contactpersoon B (locatie Ministerie van Justi-
tie) aan het pakket met documenten ten behoeve van verzending aan de werk-
groepleden, tuchtcolleges en beroepsorganisaties.  
 
De O/A werkt verder aan het verslag van de bijeenkomst van de werkgroep. De 
compactdiscs moeten opnieuw worden afgeluisterd omdat in het conceptverslag 
niet alle namen bij de juiste teksten stonden. Aangezien het de uitdrukkelijke 
wens van contactpersoon B is om een zo integraal mogelijke tekst te krijgen, 
dienen deze correcties nog aangebracht te worden.  
Het secretariaat fungeert als corrector en maakt voldoende kopie van alle stuk-
ken (er moeten veertien pakketten komen voor de leden van de werkgroep en er 
moeten veertien pakketten komen voor de beroepsorganisaties).  
 
Door de financieel medewerker van de afdeling en de financieel medewerker 
van de directie FPB wordt bij de O/A aangegeven dat er een probleem is bij het 
centraal medisch tuchtcollege bij het openen van een betaalrekening. Afgespro-
ken wordt dat de O/A dit probleem probeert op te lossen analoog aan de oplos-
sing die bij tuchtcollege I is toegepast.  
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O/A belt met contactpersoon B. Gesproken over model. Het Ministerie van Jus-
titie heeft a.s. maandag een ‘interne conferentie’ ter bespreking van de tuchtza-
ken.  
 
MAAND  03-2002 
________________________________________________________________ 
 
R - k De situatie van onrust (dynamiek) blijft aanhouden. Er zijn diverse tele-

fonische contacten tussen de tuchtcolleges en O/A over meer tuchtin-
houdelijke kwesties, waarbij veelal ook de voortgang en het conceptad-
vies aan de orde komen. Aangegeven kan worden dat contactpersoon B 
en de O/A bezig zijn met ‘de schriftelijke’ ronde. Contactpersoon B en 
de O/A verdelen de eerste reacties in deze schriftelijke ronde en vrijwel 
al deze reacties behoeven na contact met de ‘reactiegever’ niet verwerkt 
te worden in het conceptadvies. Er worden diverse concessies gedaan 
om geen nieuwe discussies met betrekking tot het advies op te roepen. R 
- k blijft een situatie van onrust. 

  
R - i In maart wordt het advies van de werkgroep ter kennisname aan de le-

den van de werkgroep en aan de tuchtcolleges toegestuurd ten behoeve 
van de ‘schriftelijke ronde’.  

   
R - t Het tempo van de transitie blijft hoog: de schriftelijke ronde wordt in 

een vrij hoog tempo doorlopen, reacties worden telefonisch besproken 
en er worden enige concessies gedaan om geen nieuwe discussies te 
starten over het conceptadvies. Er wordt door de werkgroep nagestreefd 
om de implementatie zo snel mogelijk te starten. Een plan van aanpak 
om de implementatie van de transitie mogelijk te maken wordt door 
contactpersoon B en de O/A geformuleerd en aan beide departementen 
gegeven.  

 De nieuwe beleidsmedewerker voor dossier tucht heeft nauwelijks tijd 
voor dit dossier in verband met andere dossiers die haar tijd vrijwel ge-
heel in beslag nemen.   

  
 

april 2002 
 
De O/A ontvangt een fax van een functionaris van tuchtcollege I en wil hierover 
contact opnemen met de financieel medewerker van de directie FPB. Deze blijkt 
niet meer op deze directie te werken en er is een vervanger voor de tuchtzaken 
aangewezen. De O/A spreekt deze nieuwe medewerker en gaat er met de be-
leidsmedewerker (dossier tucht) naar toe om kennis te maken. Een en ander per 
memo afgewerkt om ook op schrift de nieuwe situatie voor het afhandelen van 
declaraties inzichtelijk te houden.  
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De O/A belt met contactpersoon B. Deze is een week met vakantie geweest. Na-
dat zij contact heeft gehad met de president Arrondissementsrechtbank tevens 
lid werkgroep en K - voorzitter werkgroep geeft zij aan het belangrijk te vinden 
om met de Raad contact te hebben. Op de vraag met wie zij van de Raad contact 
zal hebben geeft ze aan dat dit nog niet de juiste mensen zijn. Momenteel is zij 
dermate druk (ook vanwege mailproblemen en dergelijke) dat zij aanvankelijk 
geen vervolgafspraak op korte termijn wil maken. Tenslotte wordt er een af-
spraak voor donderdag 4 april gemaakt. Dan zullen de reacties worden beoor-
deeld die zijn binnen gekomen in de ‘schriftelijke ronde’ van de werkgroep.  
 
Op 4 april is er een overleg tussen de O/A en contactpersoon B (locatie het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Contactpersoon B geeft aan 
dat zij gesproken heeft met een functionaris van beheer van de Raad. Hij zou 
iets weten over de financiën van de tuchtcolleges en hoe de verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden met betrekking tot het beheer van de tuchtcolleges vorm 
kunnen krijgen.  
Het Ministerie van Justitie heeft een interne bijeenkomst gehad over het stand-
punt van de DG (om deze te consolideren). De DG wil zelfstandige entiteiten. 
De O/A geeft hierop aan dat een en ander soms een woordenspel lijkt waarbij de 
meningen dichter bij elkaar liggen dan dat lijkt.  
Op 9 april heeft het Ministerie van Justitie weer een intern overleg en op 24 april 
hebben zij een overleg met de Raad (in casu met twee leden van de Raad inclu-
sief degene die ook steeds de documenten van de werkgroepvergaderingen heeft 
ontvangen omdat deze lid was van de werkgroep, maar door overige werkzaam-
heden geen enkele keer een bijeenkomst van de werkgroep heeft bijgewoond).  
Contactpersoon B geeft aan dat K -voorzitter een brief maakt die met het model 
wordt meegestuurd. Hierover had zij de O/A (nog) niet geïnformeerd. Een con-
cept zou nog aan de O/A voorgelegd worden Contactpersoon B geeft aan dat het 
Ministerie van Justitie kiest voor een universeel model. De O/A geeft hierop een 
korte reactie omdat contactpersoon B voldoende op de hoogte is van het stand-
punt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
 
De O/A heeft contact met de voorzitter van het centraal medisch tuchtcollege. In 
dit gesprek wordt geconcludeerd om gezamenlijk een afspraak met de voorzitter 
van de Raad te maken en de positionering van de medische tuchtcolleges te be-
spreken. 
 
De voorzitter van het centraal medisch tuchtcollege belt met de O/A met als 
vraag of woensdag schikt om met de voorzitter van de Raad te praten. Dit schikt 
in de agenda van de O/A niet omdat dan een cursus staat gepland, maar de O/A 
meldt aan de voorzitter dat zij op dat moment beschikbaar is. De huidige kansen 
om de transitie tucht te realiseren zoals is afgesproken in het convenant en is 
vorm gegeven door het advies van de interdepartementale werkgroep worden 
steeds kleiner.  
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In het voortgangsgesprek tussen afdelingshoofd S en de O/A vraagt het afde-
lingshoofd zich af wat er moet gebeuren als de O/A op 1 mei stopt met de on-
dersteuning en vraagt informatie aan de O/A zodat de ondersteuning gewaar-
borgd blijft en zij met de directeur een verlenging van de begeleiding kan vra-
gen. De O/A zegt hierop dat in het stand van zaken – overzicht wat zij maakt ten 
behoeve van de directeur een overzicht kan geven van het vervolg van de transi-
tie en een aanzet tot implementatie.  
In de afstemming over de reacties op het model van de transitie tuchtcolleges 
lijkt het afdelingshoofd S beter om het lid van de werkgroep/tevens functionaris 
beroepsorganisatie schriftelijk te informeren in plaats van telefonisch, omdat de-
ze het vermoedelijk ook binnen haar organisatie weer moet doorspelen.  
 
Op 8 april belt de secretaris van tuchtcollege II dat er nu echt grote problemen 
zijn met betrekking tot de aanstellingen. De planning van de zittingen loopt ge-
vaar. De benodigde informatie wordt door een beleidsmedewerker van de afde-
ling en de O/A gezocht en per fax doorgegeven aan de secretaris. 
 
Op 10 april hebben de voorzitter van het centraal tuchtcollege en de O/A een ge-
sprek bij de Raad. De Raad zit pas sinds korte tijd in een apart gebouw van het 
Paleis van Justitie. Het gesprek is met de president van de Raad en een beleids-
medewerker van de Raad. In het gesprek komen de aanleiding, de uitgangspun-
ten bij de transitie, de historie en de huidige situatie van de transitie. 
 
De O/A wordt gebeld door een lid van de Tweede Kamer met een verzoek om 
inlichtingen over het medisch tuchtcollege. Na een mislukte belpoging door de 
O/A wordt deze teruggebeld door het kamerlid. Deze had met de minister ge-
sproken over een door het kamerlid ontvangen brief. Het betreft een tuchtinhou-
delijke vraag en de O/A geeft aan hierop terug te komen.  
 
Op vrijdag 12 april belt contactpersoon B met de O/A. Duur van dit gesprek is 
anderhalf uur. Contactpersoon B geeft aan dat er op dinsdag een intern overleg 
binnen het Ministerie van Justitie is geweest en hoe dit is gelopen. Haar infor-
matie is dat de Raad alleen in kan stemmen met een volledig onderbrengen van 
de tuchtcolleges waar de DG het niet mee eens is. Zij hebben op 24 april hier-
over een gesprek met de Raad.  
De O/A geeft informatie over het gesprek met de Raad welke op woensdag 
heeft plaatsgevonden. Contactpersoon B is blij met deze informatie en wil graag 
de opmerkingen die uit dit gesprek zijn gekomen en die in het model nog nage-
lopen moeten worden ‘puntsgewijs beschreven’ ontvangen zodat zij deze kan 
verwerken in het model. Uiteindelijk wordt afgesproken dat de O/A het model 
hierop zal nalopen.  
Contactpersoon B en de A/O verschillen van mening over de wijze van afron-
den van de werkzaamheden van de werkgroep. 
 
In het weekend wordt door de O/A het model aangepast met de items die uit het 
gesprek met de Raad naar voren zijn gekomen. Een aangepaste versie wordt 
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doorgemaild aan de voorzitter van het centraal medisch tuchtcolleges ter contro-
le of alle items ook juist zijn aangegeven. 
 
De beleidsmedewerker van de Raad belt de O/A om een afspraak te maken voor 
een ‘belanghebbendenoverleg’. Na afstemming van de agenda’s wordt ingezet 
op dinsdag 23 april. Aan contactpersoon B had hij al laten weten dat dit gesprek 
bij de Raad zou plaatsvinden.  
 
De voice-mail van de O/A is opnieuw ingesproken door het lid van de Tweede 
Kamer die bedankt voor het faxbericht en enthousiast en aardig aangeeft : ‘het is 
nu helemaal helder. Geweldig. Prettige dag verder.’ 
 
’s Avonds is er een telefonisch contact tussen K - voorzitter werkgroep en de 
O/A. De vraag is naar wie het advies gestuurd zal worden. K is van mening dat 
het advies niet alleen naar het Ministerie van Justitie gestuurd moet worden, zo-
als door contactpersoon B voorgestaan wordt. Hij is met de O/A van mening dat 
het een interdepartementale werkgroep was met een interdepartementale op-
dracht. Hij geeft aan dat hij ‘het echter niet hoger kan tillen dan de DG’. Hierop 
geeft de O/A aan dat het dan voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport wellicht ook het DG - niveau moet zijn. Hier is K - voorzitter werk-
groep het mee eens en de O/A zal zorgen dat K de gegevens van de directeur 
IBE per mail zal ontvangen.  
Afgesproken wordt dat K na 14 mei (de datum waarop het gesprek met de Raad 
plaatsvindt) met de O/A contact zal opnemen. Er wordt in dit gesprek nog even 
stilgestaan bij het ‘ontbinden van de werkgroep’. 
Afgesproken wordt dat K een conceptbrief die ter begeleiding met het model 
wordt meegestuurd voor verzending nog zal voorleggen aan de O/A. 
 
De O/A en afdelingshoofd S hebben een gesprek met de directeur IBE over de 
transitie. Deze vraagt om kort de stand van zaken aan te geven en hij zegt dat hij 
met een ‘hamvraag’ zit. De O/A geeft als informatie dat er een advies van de 
werkgroep aan komt en dat de vaart erin gehouden moet worden om tot imple-
mentatie te kunnen overgaan.  
De O/A geeft verder een schets van de perikelen bij het Ministerie van Justitie 
(discussie over verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het wel of niet tucht 
in een projectvorm gieten). Tussentijds hebben de voorzitter en de O/A een 
overleg gehad met de president van de Raad en hierbij bleek de O/A dat er ge-
noeg draagvlak bestaat voor het advies van de werkgroep. Medio mei zal het 
Ministerie van Justitie een overleg hebben over het advies.  
De O/A geeft aan dat het advies aan de directeur gestuurd zal worden. De direc-
teur geeft aan dat er dan op korte termijn op DG - niveau een verankering zou 
moeten komen. De minister moet erover geïnformeerd worden. Hiervoor moet 
een nota gemaakt worden, waarin wordt opgenomen waarom het zolang heeft 
geduurd, hoe rechtspraak in beweging is, etcetera). De O/A zal een concept ma-
ken en deze aan de directeur geven.  
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De werkgroep kan naar mening van de directeur ook namens het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gedankt voor de inzet. Besproken 
wordt verder hoe de implementatie vorm kan krijgen. De O/A vraagt de direc-
teur nog naar de hamvraag. Hij geeft aan dat deze al is beantwoord; de vraag 
was gaan we nu wel of niet door. Hij zegt dat het antwoord al gegeven is en dat 
we wel doorgaan.  
De O/A belt met de voorzitter van het centraal medisch tuchtcollege en geeft 
beknopt informatie uit de gesprekken met K - voorzitter werkgroep en de direc-
teur IBE.  
 
Op 24 april belt contactpersoon B met de O/A over de brief welke K - voorzitter 
werkgroep aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt. 
Hier moet nog een advies aan toegevoegd worden.  
 
MAAND  04-2002 
________________________________________________________________ 
 
R - k De situatie van onrust (dynamiek) blijft aanhouden. Er zijn diverse con-

tacten tussen de tuchtcolleges en O/A over meer tuchtinhoudelijke 
kwesties. Bij een aantal van deze kwestie is ook het Ministerie van Jus-
titie (contactpersoon B of financieel adviseurs) en de Raad betrokken. 
Bij deze contacten blijkt ook vaak hoe de stand van zaken met betrek-
king tot de transitie is. Bij het Ministerie van Justitie heeft een interne 
bijeenkomst over de transitie plaatsgevonden waarbij de conclusie was 
dat de DG vasthoudt aan zijn eerdere uitspraken (tuchtcolleges blijven 
zelfstandige entiteiten). Dit conflicteert met de opstelling die de Raad 
zou wensen. Het Ministerie van Justitie en de Raad bespreken diverse 
keren deze maand de kwestie van de transitie. Een compromis om het 
advies van de werkgroep te kunnen implementeren blijft uit. R - k blijft 
een situatie van onrust. 

  
R - i Er is sprake van een impasse tussen het Ministerie van Justitie en de 

Raad over de wijze waarop de transitie tuchtcolleges vorm zou kunnen 
krijgen.  

  
R - t Het tempo van de transitie blijft hoog: de werkzaamheden van de werk-

groep zitten in een eindfase. De eerder genoemde impasse geeft aarze-
ling bij de voortgang van de transitie.   

  
 

mei 2002 
 
Op 1 mei hebben contactpersoon B en de O/A overleg. De contactpersoon geeft 
aan dat het geplande overleg binnen het Ministerie van Justitie geagendeerd is 
voor 14 mei. De resultaten van de werkgroep tuchtrecht ingevolge de Wet BIG 
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worden gebruikt ‘als vooruit geschoven positie’, wat inhoudt dat het advies van 
de werkgroep tuchtrecht ingevolge de Wet BIG het baanbrekende werk voor de 
mogelijke structurering van de ondersteuning in beheerswerkzaamheden vanuit 
‘de gerechten’ moet geven. Voor de andere tuchtsoorten (bijvoorbeeld die van 
de advocatuur) kan men dan mogelijk bij dit stramien aansluiten. Bij het Minis-
terie van Justitie is de minister nog niet geïnformeerd omdat de bijeenkomst van 
14 mei nog veel vragen moest oplossen. 
 
Op 2 mei wordt de ‘Nota inzake de transitie tuchtcolleges’ aan de minister ge-
stuurd met het verzoek om het advies van de interdepartementale werkgroep 
over te nemen en te besluiten dat het departement en de tuchtcolleges eveneens 
mede zorgdragen voor het uitvoeren van het implementatietraject van deze 
‘transitie tuchtcolleges’ casu quo het meewerken aan de managementcontracten 
die vormgeven aan de beheersmatige overheveling van de tuchtcolleges van het 
ministerie naar het Ministerie van Justitie. Eveneens wordt de minister geadvi-
seerd om de werkgroep vanuit het Ministerie van VWS te bedanken voor de in-
zet en te ontbinden nu zij hun opdracht hebben afgerond. 
 
Op 3 mei stuurt de voorzitter van de werkgroep het definitieve advies van de 
werkgroep aan de werkgroepleden (en in kopie aan de tuchtcolleges en de be-
roepsorganisaties).  
In deze brief wordt het volgende aangegeven: 
 

‘Ook speelde bij mijn besluit het advies zonder nadere raadpleging van u 
aan te bieden aan de opdrachtgevers, …………………….een rol het gege-
ven dat op korte termijn een bespreking zal plaatsvinden tussen het ministe-
rie van Justitie en de Raad voor de rechtspraak over de tuchtrechtspraak, 
waarbij ook het advies onderwerp van gesprek zal zijn. 
 
Ik dank u hartelijk voor de samenwerking en wens u veel succes met uw 
verdere werkzaamheden. K - voorzitter werkgroep.’ 

  
De Nota die op 2 mei aan de minister is toegestuurd wordt door de minister be-
antwoord en geeft aan dat de voorgestelde beslispunten/advies akkoord zijn en 
aldus afgehandeld kunnen worden. 
 
De O/A hoort op maandag 13 mei van de secretaresse van de afdeling dat de 
minister de nota had ontvangen en ook al een reactie hierop had gegeven. De di-
recteur had op de nota bijgeschreven dat hij de minister ook al eerder in zijn 
weekendmail op de hoogte had gebracht. De minister had aangegeven: ‘het is 
akkoord en kan zo uitgevoerd worden’. De secretaresse van de afdeling had van 
dit akkoord een kopie aan afdelingshoofd S, de beleidsmedewerker (dossier 
tucht) en de O/A gestuurd.  
 
Op dinsdag 14 mei is er een gesprek tussen het Ministerie van Justitie (het de-
partement) en de Raad. De O/A hoort in een gesprek met contactpersoon B dat 
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deze nog een extra notitie had gemaakt met de ‘modaliteiten’ van de transitie. 
Na 18.00 uur belt contactpersoon B met de O/A en geeft aan dat de bespreking 
zeer lang heeft geduurd en een enigermate complexe uitkomst heeft. Zij zal dit 
op een later moment nog nader toelichten. Dit gebeurt een dag later.  
In de bijeenkomst was het ‘alles of niets ofwel geheel zelfstandig of onderbren-
gen van de tuchtcolleges’. Men zat niet op een lijn.  
 
In een gesprek tussen contactpersoon B en de O/A wordt nogmaals gesproken 
over de bijeenkomst van 14 mei. Het Ministerie van Justitie gaat een modelcon-
tract maken om dit vervolgens met de Raad te bespreken. 
 
Op woensdag belt contactpersoon terug dat zij contact heeft gehad met de Raad 
over het wel of niet doorgaan van een bijeenkomst op donderdag. De Raad had 
echter aangegeven dat zij zich eerst nog intern willen beraden over het vervolg 
met de tuchtcolleges. De geplande bijeenkomst van donderdag komt derhalve te 
vervallen.  
Contactpersoon B vraagt of de O/A de financiële functionarissen van het Minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierover wil informeren. Dat zegt 
deze toe. Inmiddels had een van deze functionarissen al aan de O/A doorgege-
ven verhinderd te zijn voor deze bijeenkomst. 
 
Op donderdag 23 mei hebben afdelingshoofd S en de O/A een lunchafspraak 
om 12.00 uur om de stand van zaken door te nemen. De O/A geeft informatie 
over de ontwikkelingen met betrekking tot bespreking van de transitie binnen 
het Ministerie van Justitie die zij van contactpersoon B had gekregen en over de 
notities die binnen het Ministerie van Justitie in verband hiermede had gemaakt.  
Afdelingshoofd S en de O/A concluderen dat binnen het ministerie (van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport) het traject voldoende is doorgezet - tot en met 
een akkoord van de minister - en dat tot uitvoering kan worden overgegaan. 
Er zijn echter binnen het Ministerie van Justitie complicaties die het transitietra-
ject stagneren. Contactpersoon B geeft geen duidelijke signalen dat hierover 
binnenkort een andere situatie te verwachten is. Afgesproken wordt dat de O/A 
met de voorzitter van het centraal medisch tuchtcollege zal afstemmen of er 
verdere mogelijkheden zijn. 
Nu de verkiezingen geweest zijn (14 mei) en er een nieuwe ploeg ministers gaat 
aantreden zullen we moeten bezien welke impact dit mogelijk nog kan hebben 
op het transitietraject. Vanuit de regionale tuchtcolleges is er momenteel vrijwel 
geen contact met het departement. 
 
De O/A belt met contactpersoon B om te vragen naar de stand van zaken met 
betrekking tot de discussies over de transitie binnen het Ministerie van Justitie. 
Contactpersoon B geeft aan dat de financieel medewerker van het departement 
bezig is met een stuk welke de transitie meer uitvoerbaar zou moeten maken. Op 
een vraag van de O/A geeft contactpersoon B aan dat deze notitie lijkt op het 
advies van de werkgroep met accenten op de zelfstandigheid van de tuchtcolle-
ges.  
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Op vrijdag 31 mei heeft de O/A een overleg met de voorzitter van het centraal 
medisch tuchtcollege. Er wordt uitgebreid over de impasse gesproken en er 
wordt geconcludeerd dat er op het niveau van de DG een contact moet zijn over 
de impasse.  
De voorzitter geeft aan dat hij door de andere voorzitters wordt gebeld met de 
vraag hoe het ermee staat. Hij geeft dan als antwoord dat er nog een ‘handicap’ 
aan de zijde van het Ministerie van Justitie zit, maar dat er toch wel snel voort-
gang zal zijn. In deze zin zijn de huidige belevingen bij de tuchtcolleges over de 
transitie zeer duidelijk (namelijk: de transitie is stil komen te liggen).  
Inzake de wetswijzigingen wet BIG wordt er afgesproken dat de O/A de wets-
wijzigingen op hoofdlijnen zal noemen en hierbij uitsluitend naar relevante wet-
geving zal verwijzen.  
 
MAAND  05-2002 
________________________________________________________________ 
 
R - k De situatie van onrust (dynamiek) verminderd. Begin mei is het advies 

welke aan de DG-en van de beide departementen is toegestuurd ook ter 
kennisname aan de tuchtcolleges gezonden. Inmiddels is bij de tuchtcol-
leges voldoende bekend over de impasse die met betrekking tot de mo-
gelijke start van een implementatie is ontstaan. Bij het ministerie van 
Justitie wordt het advies van de werkgroep ook besproken als stramien 
voor de positionering van alle tuchtrecht (waarmee het ministerie van 
Justitie te maken heeft).  

 De impasse tussen het Ministerie van Justitie en de Raad blijft bestaan. 
Een aantal geplande overleggen (met beide departementen en Raad, bij-
voorbeeld over de financiën van de tuchtcolleges) komt te vervallen 
door deze impasse.  

  De directie IBE/afdeling Beroepen en Opleidingen stuurt op 2 mei een 
nota aan de minister van het departement met een voorstel hoe het ad-
vies van de werkgroep verder af te handelen. Half mei komt de reactie 
van de minister al (deze is akkoord met het advies en het voorstel in de 
nota).  

  
R - i Begin mei wordt het advies uitgebracht aan de DG-en van de beide de-

partementen. 
 
R - t Het tempo van de transitie neemt af: het advies is uitgebracht, maar de 

‘impasse’ blijft bestaan en geeft geen nieuwe uitkomsten.  
  Bij het doorsturen van het advies is vanwege snelheid door K - voorzit-

ter werkgroep besloten om niet nogmaals dit document ter toetsing voor 
te leggen aan de werkgroep.  
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  Afdelingshoofd S concludeert dat vrijwel alle activiteiten om het advies 
te kunnen implementeren door het departement zijn afgehandeld. Alleen 
de aanpassingen in de wet BIG die uit het advies voortvloeien moeten 
nog geformuleerd worden. 

  
 

juni 2002 
 
De financieel beleidsfunctionaris van de Raad zoekt telefonisch contact met de 
O/A in verband met een vraag over kengetallen van de tuchtcolleges. Als de 
O/A terug belt is deze weer niet te bereiken en de O/A vraagt om het mailadres. 
Dit was niet exact bekend en derhalve verzoekt de O/A om haar mailadres aan 
hem door te geven (t.poels@minvws.nl).  
 
De O/A krijgt vrijdag bericht dat de voorzitter van het centraal medisch tucht-
college met vakantie is tot in augustus en dat hij wel bereikbaar is via zijn mail-
adres. 
 
Op 27 juni heeft de O/A contact met de financieel medewerkers van het depar-
tement. Ter beantwoording van de vraag van de Raad naar de kengetallen zal het 
overzicht welke is gemaakt ten behoeve van het jaarverslag van de directie aan 
de financieel functionaris van de Raad worden gestuurd. Het is echter niet dui-
delijk waarvoor de Raad deze kengetallen nodig heeft.  
 
Op vrijdag belt de O/A met de financieel functionaris van de Raad. Deze geeft 
aan dat het nog een diffuse situatie is tussen het departement (van Justitie) en de 
Raad. Een en ander zit in een impasse.  
Er wordt een afspraak gemaakt tussen de departementen om de aanvullende vra-
gen met betrekking tot de kengetallen een week later te bespreken. Het gaat dan 
om het mogelijk doorberekenen van kosten van huisvesting en de cijfers van het 
jaar 2002.  
 
MAAND  06-2002 
________________________________________________________________ 
 
R - k De onrust (dynamiek) valt geleidelijk weg. Er komt geen informatie 

over de impasse die het uitvoeren van het advies van de interdeparte-
mentale werkgroep in de weg staat. Contacten tussen departement en 
tuchtcolleges, tussen contactpersoon B en O/A zijn er nauwelijks.  

 Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt be-
zien of zij iets kunnen doen om de impasse te doorbreken. 

  De onduidelijkheid over het vervolg van de transitie houdt echter aan.  
  
R - i Geen R - i te melden.  
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R - t Het tempo van de transitie neemt nog verder af: de onduidelijkheid over 
het vervolg van de transitie door de bestaande impasse duurt voort. 
Tuchtcolleges en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
wachter er op dat de impasse wordt doorbroken. Er komt echter geen 
enkel taal noch teken.  

  
 
De werkzaamheden van de adviseur bij de directie IBE29, afdeling Beroepen en 
Opleidingen ten behoeve van de tuchtcolleges lopen door tot 1 oktober 2002. Op 
dat moment is bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ook 
bij de tuchtcolleges alles gereed om tot implementatie van het advies van de in-
terdepartementale werkgroep over te gaan. Zelfs de benodigde wetswijzigingen 
om alles in uitvoering te brengen liggen in concept gereed.  
De werkzaamheden van de adviseur worden verder overgenomen door de be-
leidsmedewerker van de afdeling Beroepen en Opleidingen (dossier tuchtzaken). 
Door de O/A wordt een zeer uitgebreid overdrachtsdossier opgesteld en aan de 
directeur IBE gegeven, met kopie aan afdelingshoofd S en de beleidsmedewer-
ker (dossier tuchtzaken). 
De werkzaamheden van contactpersoon B eindigen eveneens per 1 oktober. Er 
wordt binnen het Ministerie van Justitie een nieuwe contactpersoon ten behoeve 
van de tuchtcolleges benoemd. 
 
De situatie bij de tuchtcolleges is er een van een voortdurende onduidelijkheid 
voor wat betreft het transitietraject tuchtcolleges en een antwoord op de vraag of 
aan het convenant een verdere uitwerking wordt gegeven en wat er met het ad-
vies van de interdepartementale werkgroep wordt gedaan wordt niet gegeven. Er 
is totaal geen idee hoe een en ander nu vorm gaat krijgen.  
 
Reflecties transitie en ritme 
 
In onderstaande tabel 3 is een overzicht gegeven van de diverse the-
ma’s/subthema’s met betrekking tot ritme (klemtoon, intonatie en tempo) gege-
ven, waarbij de accenten per maand zijn benoemd. Vervolgens zijn de maand-
gegevens in een grafisch overzicht opgenomen (figuur 9), om daarmee de inten-
siteit van aanwezigheid en afwezigheid van de thema’s/subthema’s in beeld te 
brengen.  
 
Ritme - klemtoon (R - k) 

 
- In mei/juni 2001 merken de tuchtcolleges nog niets tot weinig van activitei-

ten met betrekking tot de transitie. De besprekingen vinden plaats op en tus-
sen de departementen en hierover ontvangen de tuchtcolleges geen informa-
tie. Er is sprake van een rustsituatie. 

- In juli 2001 ontvangen de tuchtcolleges uitgebreide informatie over de tran-
sitie en de agenda van de eerste werkgroepbijeenkomst. 
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- In augustus 2001: vakantieperiode (situatie van rust). 
- Van september 2001 tot en met april 2002 is er sprake van een situatie van 

onrust (dynamiek door de activiteiten en informatie met betrekking tot de 
transitie).  

- In mei 2002 verminderd de onrust: informatie en activiteiten met betrekking 
tot de transitie blijven uit.  

- In juni 2002 valt de onrust geleidelijk helemaal weg: er komt geen informa-
tie meer over de transitie. 

 
Ritme - intonatie (R - i) 
 
- In mei 2001 geen R - i aan de orde. 
- In juni en juli 2001 is er een weinig sprake van R - i: (juni) afdelingshoofd S 

neemt contact op met de tuchtcolleges om ze te vragen deelnemers voor de 
werkgroep aan te melden en bezoeken en contacten door O/A (juli). 

- In augustus 2001 geen R - i aan de orde. 
- In september is er sprake van R - i: een eerste werkgroepbijeenkomst en de 

bespreking van belangen en vragen komen in deze bijeenkomst en daarbui-
ten steeds vaker aan de orde.  

- In oktober is er sprake van R - i op diverse items: er vindt een conferentie 
tuchtrecht plaats en binnen die conferentie wordt een speech gehouden die 
veel reacties oproept bij de tuchtcolleges.  

- In november wordt de werkgroepbijeenkomst verplaatst en wordt in deze 
bijeenkomst besloten om een ‘achterbanoverleg’ in te lassen. 

- In december geen R - i aan de orde. 
- In januari tot en met maart 2002 is er sprake van R - i: achterbanbijeen-

komst, laatste werkgroepbijeenkomst, advies wordt uitgebracht, en dergelij-
ke. 

- In april 2002 blijkt de impasse en is er geen R - i aan de orde`: duurt tot en 
met juni 2002, met even een opleving als het advies begin mei officieel aan 
de DG-en van de departementen wordt gezonden. 

 
Ritme - tempo (R - t) 
 
- In mei 2001 is de transitie nog niet aan de orde. De contacten tussen tucht-

colleges en departement verlopen moeizaam. 
- In juni en juli 2001 wordt er een (langzaam) begin gemaakt met de transitie. 
- In augustus 2001 zijn er geen afspraken en nauwelijks contacten in verband 

met de zomervakantie.  
- In september 2001 kan het idee om tuchtcolleges te bezoeken geen door-

gang vinden; langzaam begin van de transitie loopt door. 
- In oktober 2001 wordt de transitie geleidelijk meer actueel; uitstel van de 

werkgroepbijeenkomst. 
- In november 2001: tempo wordt hoger. Besluit tot ‘achterbanbijeenkomst’ 

vertraagt. 



6. BETEKENIS VAN RITMIEK OP ORGANISATIENIVEAU 180 

- December 2001: tempo houdt aan tot midden december (kerstreces). 
- Van januari tot mei 2002 hoog tempo; eind april blijken vervolgactiviteiten 

en vervolgafspraken niet mogelijk vanwege de ‘impasse’. 
- Mei 2002: tempo neemt af (advies van de werkgroep is uitgebracht, maar 

impasse is blijven bestaan). 
- Juni 2002: tempo neemt nog verder af vanwege de impasse. De onduidelijke 

situatie met betrekking tot de impasse blijft bestaan. 
 
Tabel 3: analyse van de subthema’s van ritme per maand 
 
Grafisch weergegeven zien de subthema’s van ritme er als volgt uit: 
 

 
Figuur 9: overzicht thema’s/subthema’s ritmiek gedurende de onderzoeksperio-
de 
 
Om de intensiteit van de subthema’s van ritmiek grafisch weer te geven zijn na-
volgende waarden toegekend bij deze subthema’s. Voor R - k 1. weinig activi-
teiten, rustsituatie; 2. enige onrust; 3. verminderde onrust; 4. onrust. Voor R - i 
1. en 2. geen R - i aan de orde; 3. een weinig sprake van R - i en 4. sprake van R 
- i. Voor R - t 1. geen tempo aan de orde; 2. begin van een tempo; 3. tempo is 
aanwezig en 4. hoog tempo. Dit zijn de waarden zoals deze in de beschrijvingen 
aan de orde komen en betreffen derhalve geen vooraf vastgestelde waarden, 
maar hebben uitsluitend als doelstelling om de beschrijvingen van R - k, R - i en 
R - t grafisch zichtbaar te maken.  
Het overzicht van meting fungeert hierbij zoals de Groot het aangeeft: ‘op objec-
tieve wijze in schaal brengen; waarbij ‘schaal’ echter niet volstrekt metrisch be-
hoeft te zijn. Bij de ordinale schaal zijn de getallen hier essentieel ranggetal-
len’30 
 
Er is sprake van versnellen bij het starten van de activiteiten van de transitie 
(zodanig dat ook de tuchtcolleges hierover informatie ontvangen en dergelijke. 
Er is bij deze aanvang eerst enige tijd sprake van toenemende R - i (juni en juli 
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2001) voordat - na een dal van ‘stilte in ritme’ van transitie in augustus - er in 
november er sprake is van een duidelijk aanwezige R - t. Ook na de maand de-
cember 2001 is er sprake van een toename in R - i en R - t: het kerstreces is 
voorbij en de activiteiten, contacten en dergelijke nemen weer toe.  
 
Er is sprake van vertragen bij de subthema’s van ritme in de maand augustus 
2001: alle waarden vallen terug naar een laag niveau. Oorzaak van deze daling is 
de zomervakantie die tot gevolg had dat er geen activiteiten, contacten, en der-
gelijke aan de orde waren. In april 2002 neemt vervolgens de R - i af en uitein-
delijk in mei en vooral in juni 2002 worden ook de waarden bij R - k en R - t 
laag.  
Bij de maanden in 2002 is te zien dat bij het wegvallen van de R - i ook R - k en 
R - t omlaag vallen. Dit is in deze transitie wel te verklaren door het gegeven dat 
er geen activiteiten of gebeurtenissen meer met betrekking tot de transitie 
plaatsvonden (er was zelfs sprake van een ‘ impasse’ ) waardoor er voor de R - k 
sprake is van een rustsituatie, voor R - i deze niet aan de orde is en voor de R - t 
er sprake is van ontbreken van een tempo. 
 
6.2.2 Transitie en frequentie 
 
De frequentie wordt onderscheiden in periode en herhaling. Activiteiten (con-
tact, overleg, interventie) kunnen in een bepaalde periode wel of niet aanwezig 
zijn. Voor de transitie tuchtcolleges over de periode mei 2001 tot en met juni 
2002 zijn navolgende subelementen voor periode nagegaan: geplande en plaats-
gevonden werkgroepbijeenkomsten, geplande en niet plaatsgevonden werk-
groepbijeenkomsten, contacten tussen departement (ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport) en tuchtcolleges31, contacten tussen de departemen-
ten en interventies in deze periode. Het geeft als informatie ‘wat vindt er in wel-
ke maand plaats’. 
 
De eerste bijeenkomst van de werkgroep staat gepland in juli 2001 (deze gaat 
niet door), de volgende staat gepland voor september 2001 (en gaat wel door). 
De tweede bijeenkomst staat gepland voor begin november (en gaat niet door), 
de volgende staat gepland voor eind november 2001 (en gaat wel door). De her-
haling in een bijeenkomst plannen die uiteindelijk geen doorgang kan vinden is 
duidelijk. De derde bijeenkomst van de werkgroep staat gepland en vindt plaats 
in februari 2002.  
 
De interventies die gedurende de periode mei 2001 tot en met juni 2002 hebben 
plaatsgevonden betreffen het begeleiden van de werkgroepactiviteiten en zijn te 
herleiden uit de vergaderdocumenten van de interdepartementale werkgroep) die 
telkens ter kennisname aan alle tuchtcolleges werden toegestuurd.  
 
Daarnaast bestond de begeleiding uit het informeren van de functionarissen van 
de tuchtcolleges welke op diverse momenten (vaak zijdelinks in een telefonisch 
contact of bezoek) aan de orde was. De interventies zijn derhalve niet in onder-
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staande grafiek opgenomen. Ook de data waarop de bijeenkomst van de interde-
partementale werkgroep niet en wel doorging zijn niet in de grafiek opgenomen. 
Bij het grafisch weergeven van de subthema’s van frequentie is er voor gekozen 
om de volgende subelementen te laten zien: contacten tussen de tuchtcolleges en 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (departement), interde-
partementale contacten (zijn contacten tussen het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Justitie) en contacten tussen con-
tactpersoon B en de O/A. 
 
Naast de contacten zoals die in onderstaande grafiek staan benoemd waren er in 
deze periode nog andere contacten aan de orde: schriftelijke informatie over 
werkgroepbijeenkomsten telkens voor en na een geplande werkgroepbijeen-
komst (agenda, vergaderdocumenten, verslagen) en een uitnodiging voor een 
conferentie ‘ tuchtrecht in den brede’ en de conferentie zelf (waarbij alle medi-
sche tuchtcolleges met een of meerdere functionarissen vertegenwoordigd wa-
ren). 
 
De waarden ‘intensiteit subthema’s’ uit de grafiek betreffen het aantal keren dat 
er contact is geweest door een bijeenkomst, een gesprek of een telefonisch con-
tact.  
De mailcontacten zijn hierbij niet meegenomen. Deze waarden hebben uitslui-
tend als doelstelling om de frequentie inzichtelijk te maken voor wat betreft de 
kwantiteit en voor wat betreft de periode (de maanden) waarin deze aan de orde 
is.  
 
Grafisch weergegeven zien de subthema’s van frequentie er als volgt uit: 
 

 
Figuur 10: subthema’s frequentie in tijd 
 
Reflecties transitie en frequentie 
 
Uit de grafiek komt de geleidelijke opbouw van de activiteiten met betrekking 
tot de transitie tussen departement en tuchtcolleges naar voren.  

 
subthema's frequentie in tijd

0

5

10

15

20

25

mei-
01

jun-
01

jul-01 aug-
01

sep-
01

okt-
01

nov-
01

dec-
01

jan-
02

feb-
02

mrt-
02

apr-
02

mei-
02

jun-
02

maanden

in
te

ns
ite

it 
su

bt
he

m
a'

s

contacten tc-depart

contacten interdepart.

contacten B- O/A



 

6. BETEKENIS VAN RITMIEK OP ORGANISATIENIVEAU 183 

In augustus 2001 stijgen de contacten tussen departement (O/A) en tuchtcolle-
ges. Het kerstreces onderbreekt de frequentie en neemt in januari 2002 weer toe, 
maar daalt in de maanden mei en juni 2002. Opgemerkt kan worden dat de be-
leidsfunctionaris dossier tucht bij het departement dan ook enkele contacten 
heeft met de tuchtcolleges, maar deze zullen geen significante afwijking van de 
afnemende lijn laten zien. 
 
 
6.3 Ritmiek en betekenis 
 
De betekenisgeving door de functionarissen van de tuchtcolleges staan centraal 
in dit onderzoek. De opbouw van de tuchtcolleges is onderling vergelijkbaar. De 
voorzitters, de secretarissen en het ondersteunend personeel hebben allen een ei-
gen rol in het tuchtcollege. Zij hebben allen een persoonlijke en individuele be-
trokkenheid bij het inzetten en doorzetten van de onderhavige transitie. De in-
formatie uit het handelingsonderzoek beoogt deze betekenisgeving te onder-
bouwen dan wel te weerleggen. De betekenisgeving wordt gerelateerd aan de 
subthema’s van ritmiek. 
 
Evenals de juiste interpretatie van een compositie in de muziek uiteindelijk intu-
itief wordt gevonden, wordt ook het ritme als wezenskenmerk bij uitstek van de 
vertolking, intuïtief ervaren, ‘beleefd’. De juiste klank wordt vóór het spelen 
door de vertolker innerlijk gehoord. De betekenisgeving van de functionarissen 
zijn derhalve dermate subjectieve belevingen, welke mogelijk door de transities 
in het verleden al een ‘bepaalde klank’ of betekenis deels kleuring kunnen ge-
ven. Dit sluit ook aan bij de theorieën in verandermanagement die een grote 
waarde toekennen bij de veranderprocessen aan het veranderverleden van een 
organisatie. Door de betekenisgeving meer te clusteren (voor zover dat mogelijk 
is) is er sprake van een min of meer collectieve betekenis. Deze staan in deze pa-
ragraaf benoemd. Voor zover individuele belevingen aan de orde zijn zullen de-
ze in hoofdstuk 7 beschreven worden.  
 

 
“Destijds is in het geheel geen aandacht gegeven aan de mening van de tucht-
colleges over invoering van de Wet BIG. Hetgeen tot en met heden nog de nodi-
ge problemen heeft gegeven. De evaluatie van de wet laat dit goed zien. Het 
CTC heeft aan de oorspronkelijke wet extreem veel werk omdat ze in alle geval-
len de partijen moeten horen, hetgeen vaak geen nieuwe informatie geeft en heel 
erg veel tijd kost.” (tuchtcollege X) 
 
“Het verdwijnen van de Wet Medisch Tuchtrecht was een langzaam aflopende 
reeks en diverse keren hebben we de laatste zaak gedaan. Er gaat nu nog van 

Mei 2001
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ales komen met de nieuwe verhouding tussen ons en de twee betrokken ministe-
ries. Dat moet uitgestabiliseerd worden.” (tuchtcollege II) 
 
“Met name bij mensen die langdurig op dezelfde werkplek zitten ‘slijten’ werk-
zaamheden en de manier om die werkzaamheden te doen in. Dat moet je probe-
ren te doorbreken en ze weer aan het denken zetten waarom ze bepaalde dingen 
doen. Je kan vragen stellen hoe dat kan, wat was de reden ook alweer dat we dat 
zo deden? Dat is heel aardig als je begin met een AO-procedure. Daarin vraag 
je aan mensen hoe doe je dat nou? Als ze dan moeten gaan vertellen hoe ze het 
doen dan komt al vrij snel de vraag waarom doe je dat nou zo en niet zo? Dat is 
heel grappig, en dan zie je ook echt dat je geen reden hebt om bepaalde dingen 
om die bepaalde manier te doen. En dat het vaak veel efficiënter kan. “(tucht-
college II)” 
 
In deze maand zijn er nog weinig contacten tussen het departement en de tucht-
colleges. Mogelijkheden om contact te hebben met de tuchtcolleges worden ook 
niet snel door het departement opgepakt. In de maanden vooraf gaande aan deze 
maand bleek duidelijk dat de afdeling Beroepen en Opleidingen zeer graag en 
zeer snel de beheersmatige activiteiten van de tuchtcolleges wil onderbrengen 
bij het ministerie van Justitie.  
De R - k en de R - i zijn laag (voor wat betreft de transitieactiviteiten); de R - t 
gaat geleidelijk een invulling krijgen. Afdelingshoofd belt met de tuchtcolleges 
om hen te informeren over de interdepartementale werkgroep en de herstart van 
de transitie tuchtcolleges.  
De belevingen van de tuchtcolleges verwijzen frequent naar het verleden, waar-
bij resultaten van verandertrajecten uitbleven of waarbij toezeggingen en ver-
wachtingen niet uitkwamen. Met een verwijzing naar het muziekritme zou je 
kunnen zeggen: ‘er is geen klank, er is geen feitelijk gebeuren, er is geen ritme’. 
 

 
“Echter in de zomerperiode hebben we dat de tent twee maanden dicht gaat, al-
thans dicht, minder zittingen. Want het organiseren van zittingen is dan veel 
meer werk dan dat je er rendement van hebt. Je kan beter twee maanden stil lig-
gen en dan oppakken. De vaste functionarissen hebben in die tijd allerlei andere 
werkzaamheden te doen. …………………………………………………………….. 
Maar omdat we bij de minister hebben aangegeven dat we van de zaken afwillen 
die kennelijk ongegrond zijn………..en dat zaken dan op de dossiers afgehan-
deld worden, wat we dan doen is juist die zaken bewaren tot de zomerperiode.” 
(tuchtcollege II) 
 
R - i, R - k en R - t zijn identiek aan de vorige maand. Ook de F - p (frequentie 
in contacten tussen tuchtcolleges en departementen, contacten interdepartemen-
taal en contacten tussen contactpersoon B en de O/A zijn laag).  

Juni 2001
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De genoemde betekenis typeert hetgeen er gaat gebeuren in de komende maan-
den. Door de zomervakantie komen alle activiteiten stil te liggen, hetgeen ge-
volgen heeft voor het ritme en de frequentie in de maanden na de zomervakan-
tie.  
 
Deze stilstand is niet te omschrijven als een langzaam aflopend gebeuren, maar 
plotsklaps is het zomervakantie en vallen de activiteiten en contacten weg. Voor 
de transitie is er derhalve geen sprake van een soort afbouw (‘cooling-down’) in 
de activiteiten en contacten. Wat betreft de werkzaamheden van de tuchtcolleges 
blijken er oplossingen gevonden te zijn in het invullen van de stilstand van de 
zomerperiode. De werkzaamheden die naar deze periode weggeschoven kunnen 
worden vangen de stilstand (geheel of gedeeltelijk) op.  
 

 
“Ja, de organisatie staat wat dat betreft stil. Absoluut. En dat is niet motiverend 
en er wordt heel hard geroepen dat de tuchtcolleges aan productie moeten doen; 
het productieniveau is de bepalende factor. En dan denk ik: wie bepaald dat 
nou………….” (tuchtcollege I) 
 
“Ik kan me wel zorgen maken over de wereldpolitiek, maar ik kan er toch niets 
aan doen. Is zo voor de toekomst van het tuchtcollege ook. Ik kan me maar beter 
gewoon bij mijn werk houden.” (tuchtcollege I).  
 
In deze maand hebben de verdere activiteiten ten behoeve van de transitie tucht-
colleges plaatsgevonden, die meer zichtbaar zijn voor de tuchtcolleges zelf. Een 
schriftelijke aankondiging van de eerste interdepartementale werkgroepbijeen-
komst met bijbehorende documenten is door alle tuchtcolleges ontvangen. Bij de 
departementen spelen vele contacten en activiteiten om de voortgang in de acti-
viteiten van de interdepartementale werkgroep flink in te zetten. De betekenis-
geving bij de tuchtcolleges geven zeker geen betrokkenheid en verwachtingen te 
zien bij deze activiteiten van de interdepartementale werkgroep. Deels heeft dit 
wellicht te maken met de veranderhistorie van de tuchtcolleges, waarbij de re-
sultaten uiteindelijk uitbleven. Anderzijds kan dit ook te maken hebben met de 
beroepsgroep die binnen de tuchtcolleges redelijk vertegenwoordigd is: de juris-
ten. Op verschillende momenten geven deze aan de O/A te kennen dat zij de ef-
fecten van de transitie te zijner tijd wel zullen zien. Bovenstaand tweede citaat 
onder juli 2001 typeert dat de werkinhoud (de zittingen, de besluiten, etc.) hun 
onverdeelde aandacht hebben.  
Als alle subthema’s van ritmiek laag scoren zal het creëren van betrokkenheid 
van juist deze functionarissen (vrijwel) onmogelijk zijn.  
 

Juli 2001
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“Er zijn een aantal dingen niet gerealiseerd, bijvoorbeeld het realiseren van in-
ternet……Maar je zou iemand moeten hebben die daar constant mee bezig is. 
Daar zijn we te klein voor. Dus ik wil aanhaken bij een grote organisatie die dat 
regelt. En dat kan binnen Justitie, maar je staat achter in de rij. …………… 
daarmee wil ik alleen maar aangeven dat we in feite al zover zijn dat we alle 
uitspraken (geanonimiseerd) hebben. Het is een kleine moeite om ze op de inter-
netsite te plaatsen………………. 
Maar dat zijn ontwikkelingen die we in de ijskast zetten, want daarbij zijn we 
afhankelijk van derden en omdat de consequenties van niet wachten te duur 
zijn.” (tuchtcollege II) 
 
Geconstateerd moet worden dat er in de maand augustus nauwelijks betekenis-
sen te melden zijn, omdat er ook geen contacten hebben plaatsgevonden. Een 
enkele opmerking of signaal (met betrekking tot beheersmatige activiteiten van 
een tuchtcollege) wordt gemaakt of gegeven.  
R - k, R - i, R - t, F - p en F - h staan op (zo goed als) nihil. Er zijn ook geen 
‘prikkels van de buitenwereld’, zoals bij de circadiane ritmiek (welke bij ar-
beidstijdmanagement speelt) aan de orde. De ritmiek is in een woord te om-
schrijven als ‘stilstand’. Anderzijds kan met betrekking tot de circadiane ritmiek 
opgemerkt worden dat bij de definiëring van afwisseling van een periode van ac-
tiviteit met een periode van inactiviteit de zomervakantie bij uitstek een periode 
van inactiviteit genoemd kan worden. 
 

 
“Je moet elkaar ter wille zijn. Je staat voor hetzelfde doel. En ik ervaar organi-
satieverandering. Ik vind het echt de goede kant opgaan. Er zit meer structuur 
in, en er is meer openheid, het is niet zo benauwd (wanneer er gesprekken zijn 
met Justitie en VWS) en in vind dat gewoon belangrijk. Daar hoef je niet zo 
moeilijk over te doen allemaal. Nou, dat is onze cultuur. “ (tuchtcollege I) 
 
In september vind de eerste bijeenkomst van de interdepartementale werkgroep 
plaats. De O/A beluistert in de contacten met de tuchtcolleges dat men de verte-
genwoordiging vanuit de tuchtcolleges in deze werkgroep voldoende vindt. Het 
aantal contacten tussen departement en tuchtcolleges neemt toe en de tuchtcolle-
ges ontvangen de documenten ten behoeve van de werkgroepbijeenkomst (ter 
kennisname). Bij deze documenten is opgenomen de ‘startnotitie voor de eerste 
bijeenkomst van de werkgroep’ waarin een probleemstelling, een taakopdracht 
en operationele aspecten (wie hebben zitting in de werkgroep, voorzitterschap 
werkgroep, secretariaat van de werkgroep en aan wie de werkgroep rapporteert 

Augustus 2001

September 2001
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en verantwoording aflegt). In deze maand is er sprake van een R - k = onrust- si-
tuatie, hetgeen betekend dat er contacten en activiteiten met betrekking tot de 
transitie plaatsvinden en dat de functionarissen van de tuchtcolleges hierbij ge-
leidelijk betrokken raken. Door enkele functionarissen wordt zelfs uitgesproken 
dat het de ‘goede kant opgaat’. Als R - i kan de bijeenkomst van de werkgroep 
genoemd worden, hetgeen een bijzonder moment in de transitie voor de tucht-
colleges is. Met name omdat de documenten die de tuchtcolleges ontvangen ge-
heel gerelateerd zijn aan de documenten ten behoeve van de bijeenkomsten van 
de interdepartementale werkgroep.  
 

 
“Of er al aanzetten voor een transitie zijn gemaakt, is nog de vraag. De werk-
groep is natuurlijk een voorzet. Ze hebben natuurlijk ideeën. We hebben daar de 
DG (Justitie) over gehoord afgelopen woensdag. - O/A: dinsdag, maar maakt 
niet uit. - Dinsdag. 
Als je wat meer afstand neemt dan is er de afgelopen jaren wel wat verandert. 
En voordien was dit met alle respect toch meer een willekeurige dan een profes-
sionele organisatie. Een goed geolied traject van verantwoording afleggen, be-
groting, besteding bestond niet. Het is allemaal wel goed gegaan, maar het is op 
zich niet vol te houden.” (tuchtcollege II) 
 
“Je hebt als tuchtcollege een sterke eigen identiteit. Dat blijft ook behouden in 
de plannen zoals de DG (Justitie) die ook heeft ontvouwen en dat betekend dat 
bij de verandertrajecten die bij Justitie gaande zijn echt op afstand vol-
gen……………………………………………………………………………. 
Het aardige is, dat is mij sterk opgevallen met deze werkgroep, maar ook in het 
verhaal van de DG. Wij hebben aanvankelijk gedacht dat Justitie ons wil inlij-
ven………………wordt een onderdeel van het rechtbankgebeuren. Maar daar is 
nu een omslag, dat wil men nu niet meer. Tot grote instemming van ons. Dus ook 
vanuit Justitiezijde wordt dat nu benadrukt. Dat is muziek in onze oren. En niet 
omdat wij zo graag een eigen winkel hebben zonder pottenkijkers, maar omdat 
wij niet willen dat onze artsen terecht staan bij de rechtbanken. Dat is een stap 
in de juridisering te ver.” (tuchtcollege II) 
 
“Ik denk dat wij een beetje profiteren van de veelheid aan verandertrajecten bij 
Justitie. Dat ze zeggen: we hebben de handen vol aan de eigen organisatie, zon-
der dat we anderen erbij gaan betrekken.”(tuchtcollege II) 
 
“Dan denk ik, ik zal wel zien wat eraan komt. Want uiteindelijk, in het verleden 
kwam er zo vaak niks uit. Dus je kunt niet cynisch genoeg zijn op dat punt. En 
als er iets uitkomt, dan zullen ze dat ons wel voorleggen. Dan kunnen we erover 
meepraten.” (tuchtcollege III) 
 

Oktober 2001
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“……., het loopt gewoon hartstikke lekker en het gaat goed. En dit jaar hebben 
we weer wat minder klachten dan vorig jaar. Dat is me wel opgevallen. Maar 
voor de rest heb ik niet het idee dat er iets verandert, zeker niet in de toekomst.” 
(tuchtcollege III) 
 
“Het kwalijke is wat nu dus de DG vindt, wat wij van het begin af aan al hebben 
gezegd, dat wij dat niet zagen zitten (O/A: opname van de tuchtcolleges binnen 
Justitie). En dat het in strijd was met het beleid van het ministerie van Justitie 
over scheiding van beheer en beleid en het integrale management, en dergelijke. 
En daar werd beleefd naar geluisterd en een fatsoenlijk antwoord kon er van 
ambtelijke zijde niet op worden gegeven. Maar men ging gewoon door. Nou en 
dan heb je: de wal zal het schip wel ergens keren.” (tuchtcollege III) 
 
“ …… ik heb gisteren een cursus gehad over het nieuwe wetboek van rechtsvor-
dering. Nou, dat ligt bij de eerste kamer, maar de bedoeling is dat deze per 1 ja-
nuari a.s. in werking treedt. Dat is voor mij een veel tastbaarder verandering. 
Dat is een verandering die ik serieus neem en waar ik me ook op instel. Het ziet 
er ook naar uit dat het wordt ingevoerd. Het kan ook worden ingevoerd. Maar 
die plannen dus ………………………………… die bevonden zich nog in zo’n 
plannenstadium, dan gaat het eigenlijk pas leven als het concreet wordt inge-
vuld.” (tuchtcollege III) 
 
“Nou dat is afgelopen dinsdag extra effect geweest. Dat mensen weer eens gaan 
nadenken. Iedereen is er mee bezig. En niet de geringste, ik bedoel 
……………………… en anderen. Nou dan denk ik het ijzer moet gesmeed worden 
als het heet is. Dat is nu.” (tuchtcollege I) 
 
Als R - i voor oktober 2001 moet de ‘speech’ genoemd worden. Deze had een 
behoorlijke impact bij de functionarissen van de tuchtcolleges. In de speech 
werd namelijk de eigen identiteit van de tuchtcolleges voorop gesteld en de 
structurering van de beheersmatige activiteiten sloot aan op hun wensen. De 
opmerking: ‘ Ze willen ons niet inlijven’ geeft aan dat deze positiestelling zeer 
verrassend was. De speech van de DG zorgt voor een positief gevoel bij de 
tuchtcolleges over de transitie. Er werden ook nog wel signalen gegeven dat Jus-
titie wel teveel verandertrajecten heeft lopen en dat deze positiestelling daarmee 
te maken heeft. Cynisme blijft aanwezig, vertrouwen dat er echt wat gaat veran-
deren is er in brede zin (gedragen door de tuchtcolleges) niet. Voortbouwend op 
de vorige maand is er zeker sprake van R - k.  
Door de tuchtcolleges wordt aangegeven dat de contacten in het verleden met 
VWS te summier zijn geweest. Enkele voorzitters/secretarissen geven zelfs aan 
dat ze op eigen kracht hun organisatie hebben ingericht en dat ze bang zijn voor 
de contacten met VWS die meer risico voor stilstand van processen geven dan 
ondersteuning bij waar ze mee bezig zijn. De O/A heeft in de afgelopen maan-
den met alle tuchtcolleges goede contacten opgebouwd en krijgt mede hierdoor 
de vragen waarmee zij worstelen goed in beeld. Bij vrijwel alle tuchtcolleges is 
er grote belangstelling voor het promotieonderzoek en hierover wordt in de con-
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tacten ook informatie uitgewisseld. Slechts een college had aanvankelijk aversie 
tegen deelname aan het promotieonderzoek.  
Tussen contactpersoon B en de O/A zijn eveneens goede contacten opgebouwd 
en er is frequent contact hoe een en ander in de transitie verder vorm kan krij-
gen. De reorganisatie binnen de organisatie van Justitie heeft echter extra vragen 
met zich meegebracht voor de tuchtcolleges. Hiervoor dienen nog oplossingen 
bedacht te worden. Ook is derhalve sprake van voldoende R - t: het tempo in ac-
tiviteiten en contacten loopt stevig door.  
Bij F - h kan opgemerkt worden dat de uitgesproken scepsis ten aanzien van het 
succesvol verlopen van het transitietraject blijft bestaan. Deze uitingen komen 
overeen met de ‘betekenissen’ die de functionarissen in hoofdstuk 4 noemden 
met betrekking tot het veranderverleden van de tuchtcolleges. 
 

 
“…..zo’n verhuizing is toch om te gillen. Wij zitten hier, wie betaald hiervoor? 
Dat is niet duidelijk Wat komt er? Dat is niet duidelijk. De man die hiervoor 
verantwoordelijk is (… Justitie) zegt je moet er niet over beginnen…… Nou, het 
is me volstrekt onduidelijk. We trekken in een pand, dat kost iets van … per jaar. 
De huurder is de rijksgebouwendienst. Als het aan ons wordt doorberekend dan 
gaan wij heel hard piepen bij de justitieorganisatie. …………………………….. 
Maar het zijn hele rare elementen, vandaar dat wij toch zeggen wij vinden wel 
dat VWS als geldschieter moet weten dat wij gaan verhuizen en allerlei kosten 
moeten maken. Maar als je nou zegt dat is allemaal helder en duidelijk en de 
verantwoordelijkheden zijn bekend. Nee……………………. 
Maar die twee departementen die nemen beslissingen, min of meer onafhanke-
lijk van elkaar, waar wij weer aan gebonden zijn. Dus kijk stel VWS zegt we 
gaan niet akkoord, dan kunnen we de telefooncentrale uit onze eigen zak beta-
len. Dat gaat niet. En vecht dat maar uit. Dat is natuurlijke een hybride situatie 
die blijft. Dat wordt niet beter……………………………………………………….. 
En wanneer je voor alles dienstverleningsovereenkomsten moet sluiten met de 
organisatie hier, dan gaat aan alles een prijskaartje hangen.” (tuchtcollege II) 
 
“Het veranderproces is de managementkant van het college. Dat speelt zich in 
feite af met de voorzitter en met de secretaris. Ik ontvang wel informatie over 
hoe het loopt. ………………………………….. 
Als ik het idee heb van er is nu een werkgroep samengesteld waarin over dit tra-
ject gepraat wordt, dan nog denk ik dat het niet aan mij is om te zeggen wat ik 
vind. Ik vind dat wij in die werkgroep voldoende vertegenwoordigt zijn. Als ik 
zeg dat we wat mager vertegenwoordigd zijn dan geef ik dat aan bij de voorzit-
ter en de secretaris, maar ik hoef daar geen eigen taak in. En bovendien anders 
gaat iedereen meeroepen, en ik denk dat dat niet erg goed werkt. 
<lacht>………………………………… 

November 2001
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Ik vind voor mijzelf de organisatie niet zo belangrijk; ik vind de manier waarop 
je inhoudelijk je werk kunt doen belangrijk. En dat wordt mede bepaald door de 
organisatie. Maar ik ben meer genegen om vooral inhoudelijk te kijken naar hoe 
de dingen zitten. Dat is mijn werk; beslissingen vind ik het meest essentieel” 
(tuchtcollege II) 
 
“U wilt nog weten wat ik wil met de beheersmatige overgang, inbedding en der-
gelijke. Ik heb licht de neiging om te zeggen of je nou door de hond of door de 
kat gebeten wordt. Ik kan het niet goed inschatten. Het hangt ontzettend af, denk 
ik, van degene die dat beheer feitelijk doet. Dus hoe daar mee te werken valt. Al-
leen de inbedding van colleges als geheel, ja, daarvan zeg ik daar wordt ik niet 
gelukkig van. Bovendien heb je natuurlijk het probleem van de leden die zitten 
bij …………….., en nou wil je die bij ons zetten. Ik weet niet of dat kan. Ik vindt 
ook niet dat het aan mij is om een oordeel te geven over inbedding en beheer, 
dus dit is echt a titre personelle.” (tuchtcollege II) 
 
“Communicatie vind ik het allerbelangrijkst. Gewoon dat je de stappen van de 
verandering doorspreekt. Wat er gaat veranderen, je positie, je nieuwe positie. 
Kijk ik stel me niet voor dat wij als klein tuchtcollege, als secretarissen, dat wij 
daar veel invloed op hebben. Want dat zijn dan mensen die in die werkgroep zit-
ten en die namens ons spreken. Maar daar heb ik weinig invloed op. Niet dat het 
me niet interesseert, maar ik maak mezelf niet wijs als ik iets zou roepen dat men 
naar mij zou luisteren.” (tuchtcollege II) 
 
“…..En ik voel me ook niet echt capabel om daar zinnige dingen over te zeggen. 
Want nogmaals ik weet niet zo veel over de positionering waarin we zitten in de 
gezondheidszorg. Ik zou er best meer over willen weten. Van Justitie weet ik het 
maar van de gezondheidszorg weet ik helemaal niet hoe dat zit. Ik heb nog nooit 
een organigram gezien, om maar eens iets te noemen. En die teken ik zo uit voor 
Justitie. Dat vind ik informatie die ik best zou willen heb-
ben…………………………………………. 
Je bent jurist dus je denkt van hoe zit ik organisatorisch in die paraplu. Mensen 
die geen jurist zijn, die hebben die behoefte wel.” (tuchtcollege II) 
 
“Wij vallen dus nu onder Justitie, al dan niet gedetacheerd. Daar bestaat de 
functie gerechtssecretaris, maar niet de secretaris en de plaatsvervangend se-
cretaris, en de teamvoorzitter had dus wat moeite mee dat er in de functiebe-
schrijving stond ‘plaatsvervangend secretaris’’. Was het dan niet beter dat daar 
‘gerechtssecretaris’ zou komen. En dan zeggen wij: nee, ho, ho, ho, een ge-
rechtssecretaris is wat anders dan een plaatsvervangend secretaris of een secre-
taris. Bijvoorbeeld in het zelfstandig mogen doen van een vooronderzoek. Dat 
doet een gerechtssecretaris niet. En stel nou, dat is best, maar er zou een besluit 
genomen worden om het ministerie dat de gerechtssecretarissen niet hoger mo-
gen dan schaal zoveel. Dan zouden in een slag bij terecht gekomen zijn, terwijl 
onze functie-inhoud anders is.” (tuchtcollege IV). 
 



 

6. BETEKENIS VAN RITMIEK OP ORGANISATIENIVEAU 191 

“We moeten oppassen dat dit interview geen klachtengesprek wordt <lachen> 
…….Mensen komen bij ons klagen, mogen wij ook eens een keer…………….. 
En nu hadden we het over te langzaam. Daar erger ik mij aan. Dat hoor je dat 
iets gaat gebeuren. Wij zijn gewend om gelijk een ontvangstbevestiging te sturen 
bijvoorbeeld, maar andersom is dat niet het geval, dus weet je ook niet of dat 
degene heeft bereikt die dat onder ogen moeten hebben. We moeten ons ook rea-
liseren dat deze informatie degenen ook niet bereikt, want dit is natuurlijk in het 
kader van je onderzoek.”(tuchtcollege IV) 
 
“…., hoewel ik mij daar niet genoeg nog in verdiept heb in die dikke stapels en 
dus nog een beetje een afwachtende houding aanneem. Ik maak uit die stapels 
op dat er binnenkort linksom of rechtsom wordt gegaan, als je begrijpt wat ik 
bedoel. Zo van, er gaat volgende maand een besluit genomen worden over de 
positie van de tuchtcolleges in het algemeen of wij in het bijzonder, dat gevoel 
heb ik niet.” (tuchtcollege IV) 
 
“O/A: soms wordt voor een deel al op de verandering vooruit gelopen blijk-
baar? 
Ja, dat krijg je als het proces zo langzaam gaat. <lacht>……………………… 
In het verleden was het contact met de beide departementen eigenlijk minimaal, 
maar nu juist door al die veranderingen weer opgebloeid kan ik wel zeggen. Dat 
wordt in ieder geval door mij als een verbetering ervaren. Ik kan nu naar ie-
mand bellen op een ministerie als er iets is, en of die dat dan meteen kan oplos-
sen dat is weer een ander verhaal. Dat was vroeger wel eens wat lastiger. 
………….. 
In het verleden hadden wij te maken met een organisatiedeskundige, een interim 
manager, ………….. 
maar dat werkte toch niet zo goed. Die had daar zelf onvoldoende entree had ik 
de indruk , bij mensen van Volksgezondheid om dan dingen voor elkaar te krij-
gen. Wat u betreft gaat dat veel beter. U bent ook uitgezonden” (tuchtcollege 
IV) 
 
“….we zijn maar een klein groepje. We hebben wel een werkoverleg. Maar ne-
gen van de tien keer als er wat is, is het van hè jongens, daar moeten we even 
opletten en we willen dat gaan veranderen of we zijn van plan zo of zo. Dat is 
het voordeel van een groep groepje mensen waar je mee werkt. En dan hebben 
we een keer in de drie, vier weken een werkoverleg.” (tuchtcollege IV) 
 
 “Ik vind inderdaad als de nood aan de man komt dat er niet alleen moet worden 
gekeken naar de vertegenwoordigers in die werkgroep, maar dat dan ook naar 
de persoonlijke mening van degenen die het aangaat moet worden gevraagde. 
Dus het is leuk dat ze allemaal wat in die werkgroep kunnen bespreken, maar 
wanneer het om het nemen van besluiten en conclusies trekken aankomt, dat dan 
de persoon in kwestie, alvorens daartoe wordt overgegaan wordt geïnformeerd 
en om een mening gevraagd. Van wij zijn als werkgroep tot een conclusie geko-
men, graag vernemen wij dan van u wat u daarvan vindt.” (tuchtcollege VI) 
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In november ontvangen de tuchtcolleges diverse keren post inzake de bijeen-
komst van de werkgroep: begin november gaat de bijeenkomst niet door en 
wordt verplaatst naar eind november. Als R - i kan de werkgroepbijeenkomst 
derhalve genoemd worden. Deze kleurt de transitie voor deze maand. Bij de ver-
tegenwoordigers van de tuchtcolleges in de departementale werkgroep kwam het 
gevoel dat er een moment was aangebroken waarop hun ‘achterban’ (de overige 
voorzitters en secretarissen van de tuchtcolleges) gehoord moesten worden in 
het kader van het conceptadvies zoals dat op dat moment gereed was.  
 
In de contacten die de O/A in deze maand heeft met de functionarissen van de 
tuchtcolleges (en dat zijn in verband met de interviews voor het promotieonder-
zoek die deze maand ook plaatsvonden vrijwel alle functionarissen) blijkt dat de 
functionarissen niet zijnde voorzitter of secretaris de transitie vooral een aange-
legenheid vinden van de voorzitters en de secretarissen. Hierbij worden diverse 
argumenten genoemd waaronder dat de inhoud van het eigen werk belangrijker 
is dan een organisatiewijziging. Enkele van deze functionarissen geven aan wel 
de behoefte te hebben om continue informatie over de transitie te ontvangen, 
hetgeen vooral in het werkoverleg van het tuchtcollege en ‘tussendoor’ gebeurt. 
De communicatie en informatie binnen de tuchtcolleges lijkt over korte lijnen en 
in snel tempo te lopen. 
 
Er is nog steeds sprake van voldoende R - t en R - k: het tempo in activiteiten en 
contacten loopt door en er bestaat een situatie van ‘nadruk’ door de activiteiten 
en contacten die plaatsvinden. 
Bij F - h kan opgemerkt worden dat de bijeenkomst van de interdepartementale 
werkgroep tweemaal is gepland, waarbij de bijeenkomst geen doorgang heeft 
gevonden en tweemaal is gepland, waarbij de bijeenkomst wel doorgang heeft 
gevonden. Dit is een opmerkelijk aspect van herhaling. Het aantal contacten (F - 
p en F - h) sluiten aan op de beschrijvingen die bij R - k, R - i en R - t gegeven 
zijn. Er is sprake van aanwezigheid van alle subthema’s van ritme. 
 

 
“Dat we meer naar buiten zullen treden, meer ons gezicht zullen laten zien op 
bijeenkomsten. We moeten er gewoon zijn. Het is een beetje je vlag: om het be-
staansrecht van het tuchtcollege duidelijk te maken. Die bijeenkomsten waar 
ook dingen worden besproken die ons aangaan daar moeten we ook  
zijn. Dat was in het verleden niet zo. Dat gaat nu opvallen. Laatst in Leiden 
(conferentie) was dat ook, dat je merkt, hè, …………………………….. “(tuchtcol-
lege II) 
 
“Tempo zit er nu in. Ingrediënten liggen er. Die werkgroep komt met mooi werk 
en hoop dat daar een concept uit komt.”(tuchtcollege I) 

December 2001
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Begin december worden opmerkingen gemaakt de er voortgang is met betrek-
king tot de transitie (zie citaat). De ‘achterbanbijeenkomst’ wordt georganiseerd, 
waarbij alle voorzitters en secretarissen van de tuchtcolleges weten dat nu (bij-
eenkomst in januari 2002) hun mening over de transitie meegenomen kan wor-
den. Ook aanwezigheid bij bijeenkomsten en conferenties die betrekking hebben 
op de tuchtcolleges hebben een bepaald positief effect.  
 
Echter medio december valt de R - i weg (er zijn geen activiteiten of gebeurte-
nissen en dergelijke ten behoeve van de transitie).  
De R - k neemt met het kerstreces af tot een minimale ‘onrustsituatie’ (er is geen 
sprake van druk of nadruk). De contacten tussen tuchtcollege en departement 
minderen. De snelheid in de uitvoering van de transitie mindert eind december 
vanwege het kerstreces eveneens.  
 

 
“Naar aanleiding van de bijeenkomst van de voorzitters/secretarissen kan het 
volgende geconstateerd worden. Ieder heeft eigen belangen en gaat er duidelijk 
over ‘wie je baas is’. Lastig om al die eigenzinnige mensen op een lijn te krij-
gen. Rechtspraak is overheidsbelang.” (tuchtcollege IV) 
 
“Ja, ik heb het gevoel dat wij eigenlijk ook nog in een ontwikkeling zitten, met 
……………(nieuwe functionarissen), dat we meer willen automatiseren, dat we 
ook wat meer naar buiten willen treden. En we hebben recentelijk heel veel tijd 
verloren met die verhuizing. Dus ik denk dat we nu de zaken eens goed op een 
rij kunnen gaan zetten. Wat willen we nu eigenlijk? Want er is natuurlijk het af-
gelopen jaar veel gebeurt.”(tuchtcollege II) 
 
“En een richting en het gevoel daar zet je je schouders onder, daar doe je wat 
aan. En we zijn te veel ad hoc bezig, vind ik. Gewoon de zittingen die doorlo-
pen.”(tuchtcollege II) 
 
“……………………ik heb thuis een meer hectische tijd gehad en denk dat ik 
daarom het hier rustig vind. ………………..Ik hou er wel van dat als eenmaal 
iets begint dat men ermee doorgaat. Zo erger ik mij, dat heb ik ook al als punt 
op de werkbespreking gezegd, dat ik van de zomer drie keer een ochtend hier 
heb moeten zitten met mensen die papiertjes plakten over werkbeschrijvingen. 
En dan krijg ik wel een verslag met foto’s waar ik al die papiertjes op zie, maar 
dan denk ik het gaat niet om mijn eigen werkomschrijving maar om die van de 
administratie. Dat ergert mij dan”. (tuchtcollege II) 
 
De opstelling van de interdepartementale werkgroep is dat er zo snel mogelijk 
naar een advies toegewerkt moet worden. Er zijn echter enkele hindernissen in 

Januari 2002
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het traject: de reorganisatie bij het Ministerie van Justitie en het verder opbou-
wen van de contacten tussen het departement en de tuchtcolleges. Geconclu-
deerd wordt door de werkgroep dat op dit moment de transitie gestaag loopt, 
maar dat dit veel inspanning en aandacht vraagt.  
De R - i in deze maand is de ‘achterbanbijeenkomst’, waarbij het conceptadvies 
aan de orde komt. Een document, gemaakt door de voorzitter van het centraal 
medisch tuchtcollege gaf een voorzet om de discussie te voeren. In het algemeen 
waren de reacties van de deelnemers (voorzitters en secretarissen) positief. Het 
was een prettige bijeenkomst en men had over het algemeen goed voor ogen 
voor welke richting men zou kiezen. Een van de uitspraken was dat tijdens deze 
bijeenkomst bleek hoezeer ieder tuchtcollege zijn eigen belangen heeft en hoe 
verschillend de tuchtcolleges dan zijn. Hierbij wordt dan met name gedoeld op 
de ‘huidige inbedding’ van het tuchtcollege (ondergebracht bij een advocaten-
kantoor, enigermate opgenomen binnen een gerecht) en de ‘ambities’ die functi-
onarissen bij de transitie wel of niet hebben. Ambities zijn dan bedoelt in de zin 
van het behouden van de zelfstandige positie als tuchtcollege en/of de verwach-
tingen met betrekking tot aanstelling en/of detachering. 
Nog steeds blijkt bij een groot deel van de functionarissen bij de tuchtcolleges 
(niet zijnde voorzitter of secretaris) dat de organisatieverandering niet erg in 
beeld is. Er worden wel opmerkingen gemaakt die aangeven dat als er iets be-
gonnen wordt dit ook afgemaakt moet worden, hetgeen ook voor de transitie 
tuchtcolleges gevoeld wordt.  
Dat de R - k gelijk blijft aan de vorige maanden en dat de R - t zelfs een hoog 
tempo laat zien, blijkt uit de belevingen die in deze maand door de functionaris-
sen genoemd worden. Ook de frequentie (contacten in deze periode en het aantal 
van deze contacten) sluiten aan op genoemde betekenissen. 
 

 
“Dat is verloren arbeid! Waarom een werklastmeting uitvoeren om iets bestuur-
baar te maken? Ons werk is al erg beheersbaar doordat de wet voorschrijft dat 
die mensen er moeten zitten. En de wet schrijft ook voor dat ze per dagdeel dan 
wel per zaak beloond worden. Het aantal leden jurist volgt rechtstreeks uit het 
zaaksaanbod.” (lid werkgroep/tuchtcollege) 
 
“Vorige week heeft het gesprek over de arbeidsvoorwaarden plaats gevonden. 
Het aanbod bleef zoals het was. ………………………………………………, etc. 
was wel een rijksoverheidregel, doch echter niet mogelijk. Ik heb aangegeven 
dat ik het niet ga doen en dat ik er ook nog eens over zal nadenken.” (tuchtcol-
lege I) 
 
De reguliere werkzaamheden van de tuchtcolleges lopen gewoon door. Maar de 
vraagstukken die betrekking hebben op de beheersmatig activiteiten blijven pro-
blemen geven. Anticiperen om mogelijke uitkomsten van het concept advies van 

Februari 2002
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de interdepartementale werkgroep zijn niet mogelijk. Enkele vraagstukken zijn 
te cruciaal om hieraan invulling te geven. Bovenstaand citaat en een groot aantal 
contacten hierover geven dit aan.  
Op 8 februari vindt de derde bijeenkomst van de interdepartementale werkgroep 
plaats (R - i). Voor en na de bijeenkomst worden de betreffende documenten 
naar de tuchtcolleges gestuurd. De informatie uit deze documenten komt meestal 
in de telefonische contacten en bijeenkomsten tussen departement en de tucht-
colleges wel aan de orde. In de bijeenkomst van 8 februari komt sterk naar voren 
dat de Raad een belangrijke rol zal hebben bij de transitie van de tuchtcolleges.  
De R - k en de R - t blijven min of meer gelijk aan de voorgaande maanden. De 
frequentie in het aantal contacten neemt toe; het aantal contacten welke interde-
partementaal plaatsvinden neemt juist af. Een mogelijke verklaring voor dit laat-
ste kan zijn dat de interdepartementale contacten in januari 2002 met name de 
begroting van het centraal tuchtcollege betrof en dat dit onderwerp in voldoende 
mate was besproken.  
 

 
“ Wij spraken af dat de vergadering van 8 februari jl. de laatste vergadering 
van de werkgroep zou zijn. De op die vergadering gemaakte opmerkingen zijn 
door ons verwerkt in het conceptadvies. Zoals in de laatste bijeenkomst is be-
sproken kunt u in een schriftelijke ronde aanvullingen geven op het conceptad-
vies, welke nog niet in de vorige bijeenkomsten aan de orde zijn geweest. Om-
wille van de voortgang verzoek ik u u daarbij te beperken tot zeer dringende 
aangelegenheden. Indien u van de gelegenheid om te reageren gebruik wenst te 
maken, verzoek ik u hierover binnen 14 dagen na heden bij voorkeur per mail 
of per fax contact op te nemen met ……………………….(contactpersoon B of 
O/A).” (brief van de contactpersonen) 
 
“Laten wij geen probleem maken van dingen die geen probleem zijn.” (tuchtcol-
lege IV) 
 
De interdepartementale werkgroep heeft het advies vrijwel gereed; de reacties 
uit een ‘schriftelijke ronde’ bij de werkgroepleden worden door contactpersoon 
B en de O/A verwerkt. Op 12 maart worden conceptverslag van de bijeenkomst 
en het conceptadvies van de werkgroep aan de tuchtcolleges gezonden. Door 
middel van een schriftelijke ronde worden de laatste op- en aanmerkingen te 
maken door de werkgroepleden meegenomen in het conceptadvies.  
 
Het idee is om door meer informele contacten het advies van de werkgroep ge-
schikt te maken om de implementatie van het advies te kunnen starten. Een van 
deze gesprekken is een gesprek van de voorzitter van het centraal medisch 
tuchtcollege en de O/A met de voorzitter van de Raad.  

Maart 2002
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Het Ministerie van Justitie reageert niet en het conceptadvies wordt aangehou-
den om meer draagvlak te krijgen binnen dit departement en de Raad. Dit bete-
kend een bewuste vertraging. 
Bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestaat juist een ge-
voel van ‘willen concretiseren’ omdat het traject nu toch in een eindfase zit.  
 
Vanuit de tuchtcolleges worden er weinig op- of aanmerkingen gemaakt op de 
stand van zaken waarin de transitie tuchtcolleges nu zit. Meer algemeen wordt in 
de contacten die de O/A met de tuchtcolleges heeft in deze maand bevestigd dat 
de werkgroep met zijn activiteiten gereed is en dat het advies zoals in het advies 
aangegeven, uitgevoerd kan worden. Er zijn in deze maand veel ‘meer tuchtin-
houdelijke’ contacten waarbij deze informatie blijkt. Voor de meeste functiona-
rissen van de tuchtcolleges mag de transitie ondertussen wel eens gerealiseerd 
worden. Hierbij is het belangrijk om in de huidige stand van zaken in de transitie 
geen (verdere) detailvragen over de transitie te stellen omdat het belangrijker is 
dat de hoofdlijn eindelijk gerealiseerd wordt.  
De R - k blijft gelijk: situatie van onrust houdt aan. Als R - i kan wellicht het 
toesturen van het conceptadvies worden genoemd (maar veel nieuwe informatie 
levert dit voor de functionarissen van de tuchtcolleges niet op). R - t blijft hoog; 
dit geldt vooral voor de werkgroep en de departementen. De tuchtcolleges vol-
gen nauwgezet de documenten die zij met betrekking tot de transitie ontvangen.  
De frequentie in het aantal contacten tussen departement (met name de O/A) en 
de tuchtcolleges blijft hoog. 
 

 
“In verband met de veranderde systematiek van de geldstromen binnen het Mi-
nisterie van Justitie dienen met de verschillende onderdelen van de Stafdienst 
van Justitie zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) te worden 
afgesloten. Voorheen had de stafdienst een eigen geldstroom. Met ingang van 
2002 krijgt ieder justitie onderdeel …………….om daarmee zelf de benodigde en 
gewenste diensten bij de arrondissementale stafdienst in te kopen. Voor het Cen-
traal Tuchtcollege betekent dit dat nu voor de diensten van de afdelingen “Per-
soneel en Organisatie”, “Financieel Economische Zaken”, “Bureau Bestuurlij-
ke Informatie Voorziening”, “Kwaliteitszorg en Administratieve Organisatie”, 
“Automatisering en Informatisering” en “Facilitaire Zaken” betaald moet wor-
den.” (uit: Begroting/bestedingsplan 2002, tuchtcollege) 
 
“De werkgroep heeft er bewust niet voor gekozen om de herziening van de or-
ganisatorische aspecten van de tuchtrechtspraak van verschillende disciplines 
aan te grijpen om deze tegelijkertijd te gaan concentreren. Een dergelijke con-
centratie zou naar mijn stellige overtuiging op dit moment een stap te ver zijn.  

April 2002
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De weg van de geleidelijkheid lijkt mij hier meer voor de hand te liggen. 
…………………….…………………………………………………………………………
…………………… 
De werkgroep Tuchtrechtspraak ingevolge de Wet BIG lijkt met het uitbrengen 
van het bijgaande advies haar werkzaamheden te hebben voltooid.” (brief voor-
zitter werkgroep bij het uitbrengen van het advies aan de beide departementen). 
 
De R - k bestaat uit het ontvangen van het advies van de werkgroep welke aan 
de beide departementen is toegestuurd en welke door alle tuchtcolleges in kopie 
is ontvangen. Er blijkt in deze maand dat de impasse bij het verder uitvoeren van 
de transitie door de reorganisaties bij het ministerie van Justitie dominant blijft.  
Eind april blijken vervolgactiviteiten en vervolgafspraken tussen de beide depar-
tementen niet mogelijk. Er is geen R - i te noemen voor deze maand.  
 
De R - t is nog hoog vanwege het eindigen van de activiteiten van de werkgroep 
en het uitbrengen van het advies aan beide departementen, waarvan de tuchtcol-
leges een kopie ontvangen. Door de reorganisaties bij het Ministerie van Justitie 
verandert er toch geleidelijk een en ander bij de tuchtcolleges. Zie eerste citaat 
bij april 2002.  
Deze veranderingen voor de tuchtcolleges anticiperen min of meer op de voor-
gestelde acties uit het advies van de interdepartementale werkgroep.  
 
De leden van de interdepartementale werkgroep die vanuit het Ministerie van 
Justitie werkzaam zijn bemerken eveneens de vragen die de reorganisaties bij 
het Ministerie van Justitie oproepen en leiden tot “voorzichtige formuleringen” 
bij de afronding van de werkzaamheden van de interdepartementale werkgroep. 
Zie tweede citaat bij april 2002. 
 

 
Geen R - i aan de orde: geen beginnen van een activiteit of plaatsvinden van een 
‘bijzondere’ gebeurtenis aan de orde. In vergelijking met de werking van het 
hart kan je aangeven dat er geen impuls komt. Er worden derhalve ook geen 
verdere prikkels gegeven die uiteindelijk leiden tot acties of reacties. 
Veel activiteiten vinden binnen de departementen plaats, zoals het doorsturen 
van een Nota met het advies van de interdepartementale werkgroep aan de mi-
nister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze periode blijken sterk de 
verschillen in de dynamiek bij de beide departementen. Het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat in de startblokken om tot uitvoering 
van het advies van de werkgroep over te gaan en hiermee invulling te geven aan 
het convenant welke is afgesloten tussen beide departementen. 
 
R - t neemt af: de nadruk op de ‘gaande transitie’ neemt langzaam af. Er komt 
geen vervolginformatie over het advies en over de ‘impasse’. 

Mei 2002
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Voor wat betreft de frequentie is te zien dat de contacten met de tuchtcolleges 
sterk teruglopen en dat ook de interdepartementale contacten onderling sterk da-
len. Alleen de contacten tussen contactpersoon B en de O/A blijven hetzelfde, 
hetgeen met de afstemming over ‘hoe loopt de besluitvorming binnen het depar-
tement’ te maken kan hebben. In de contacten tussen het departement en de 
tuchtcolleges komt de transitie vrijwel niet aan de orde. Derhalve dat er voor de-
ze maand geen ‘betekenissen’ te benoemen zijn. Dit staat in schril contract met 
de eerdere maanden, waarin bij het benoemen van de betekenissen steeds een se-
lectie gemaakt moest worden. 
 

 
Er zijn nauwelijks contacten tussen het departement en de functionarissen van 
de tuchtcolleges. De afwachtende houding ten aanzien van ‘ontwikkelingen met 
betrekking tot de impasse’ houdt aan. Een daling van het aantal contacten tussen 
departement en tuchtcolleges kan eveneens met het begin van de vakantieperio-
de te maken hebben.  
Geconstateerd kan worden dan er geen R - i aan de orde is; de R - k valt geleide-
lijk weg (er komt een situatie van rust) en het tempo van de transitie neemt nog 
verder af (R - t). De signalen van de functionarissen van de tuchtcolleges geven 
invulling aan deze constateringen bij de subthema’s van ritme.  
Het aantal contacten tussen tuchtcolleges en departement sluit eveneens aan bij 
de conclusie van F - p en F - h: contacten en activiteiten lopen terug naar nihil. 
Directe resultaten in de beheersmatige overdracht van de tuchtcolleges zijn (nog 
steeds) niet aan de orde. De veranderingen binnen de tuchtcolleges voltrekken 
zich echter wel steeds meer analoog aan de richting die het convenant enkele ja-
ren terug aangaf. Ook het maken van afspraken met de gerechten over de 
‘dienstverlening’ die het tuchtcollege nodig hebben casu quo wensen neemt ge-
leidelijk toe (zie ook de ‘belevingen’ bij april 2002. Gerelateerd aan de biologi-
sche processen van groei en volwassenheid kan je zien dat er sprake is van groei 
en van een zich steeds verder professionaliserend tuchtcollege. Dit lijkt een in-
nerlijke beweging welke de ontwikkelingsfasen van de tuchtcolleges reguleren. 
Dit geldt niet collectief voor alle tuchtcolleges tegelijk, maar is meer fasegewijs 
en ‘tuchtcollege-gewijs’ aan de orde.  
 
Bij de aanvang van de onderzoeksperiode kijken de functionarissen nog frequent 
terug naar de eerdere transitiepogingen (veranderverleden). Ook het uiten van 
‘betekenissen’ valt stil op het moment dat de zomervakantie aanbreekt.  
Na de vakantieperiode is er een toename te signaleren van contacten en activitei-
ten met betrekking tot de transitie en er komt invulling van de (sub)thema’s van 
ritmiek van verandering en sluiten aan op de beschrijvingen van de (sub)thema’s 
van ritmiek zoals deze in paragraaf 5.2.1 zijn beschreven. De start van de eerste 
werkgroepbijeenkomst, een spraakmakende conferentie, een achterbanbijeen-

Juni 2002
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komst, het zijn allemaal invullingen van de R - i, en deze heeft weer een effect 
op de R - t en op de R - k.  
Het organiseren van de werkgroepbijeenkomsten en het verzorgen van de com-
municatie en informatie in het transitietraject geven eveneens invulling aan de 
(sub)thema’s van ritmiek van verandering.  
Gedurende het transitietraject is er op verschillende momenten discussie en af-
stemming (naast de bespreking hiervan in de interdepartementale werkgroep) 
over hoe het eindadvies van de werkgroep er inhoudelijk uit moet komen te zien. 
Een enkele keer is een dergelijke betekenis negatiever gekleurd. Hiervan is 
sprake als men terugkijkt naar de eerdere transitiepogingen die hebben plaatsge-
vonden. In de periode tussen december 2001 en april 2002 hebben functionaris-
sen het gevoel dat het tempo om de transitie tuchtcolleges tot een goed en voor 
hen acceptabel einde te brengen er goed in zit.  
Als de werkgroep eenmaal het advies heeft uitgebracht en de impasse voor wat 
betreft de transitie merkbaar wordt, loopt ook het vertrouwen dat de transitie 
tuchtcolleges gerealiseerd gaat worden sterk terug. Hiermee samenhangend lo-
pen ook de contacten tussen tuchtcolleges onderling en de tuchtcolleges en beide 
departementen sterk terug.  
 
6.3.1 Reflecties ritmiek en betekenis 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de subthema’s van ritme en betekenis, zo-
als die uit de beschrijvingen uit de vorige paragraaf naar voren komen.  
 
Grafisch weergegeven zien de subthema’s van ritme en de betekenis er als volgt 
uit: 
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Figuur 11a, 11b en 11c: subthema’s ritme ten opzichte van de betekenis.  
 
Figuur 11a: subthema Ritme - klemtoon. Figuur 11b: subthema Ritme - intona-
tie. Figuur 11c: subthema Ritme - tempo.  
 
Hetgeen in deze casus opvalt is, dat het min of meer vloeiend ritme van verande-
ren van september 2001 tot december 2001 een grote betekenis voor de functio-
narissen te zien geeft. Dit geldt ook voor de periode januari 2002 tot april 2002. 
Het ritme van veranderen in deze perioden helpt om de betekenis hiervan bij de 
verandering vast te houden. Het wegvallen van ritmiek betekent in december een 
terugval in de betekenis voor de functionarissen bij de transitie en geeft na april 
2002 eveneens een daling van de betrokkenheid. Hieruit kan geconcludeerd 
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worden dat een doorlopend ritme voor wat betreft activiteiten en contacten in de 
onderhavige transitie de betekenis hiervan voor de functionarissen mogelijk had 
kunnen vasthouden. De twee momenten van wegvallen van ritmiek verstoren de 
regelmatige verandering, waarbij invulling aan de ritmiekthema’s wordt gege-
ven.  
De aanwezigheid van de ritmiekthema’s van veranderen geven een meer regel-
matige verandering en die leidt ertoe dat de functionarissen geconcentreerd aan-
dacht hebben voor wat er in de transitie gebeurt en een grote betekenis geven 
aan de verandering.  
 
De regelmatige verandering met de aanwezigheid van de ritmiekthema’s geeft in 
deze casus een patroon waarbij de betekenis voor de functionarissen aangeeft de 
grootste betekenis bij de verandering te hebben. Bij deze regelmatige verande-
ring is te zien dat invulling van de R - i een grote bijdrage geeft aan de opbouw 
van R - k en R - t.  
De R- i geeft als het ware de toon voor de invulling van de R - k en R - t.  
De invulling van de ritmiekthema’s tonen met welke regelmaat de verandering 
verloopt en of er sprake is van een doorlopend ritme. Geconstateerd wordt dat 
dit doorlopend ritme meer betekenis heeft voor de functionarissen van de tucht-
colleges gedurende de onderzoeksperiode. In deze zin is het ritme te vergelijken 
met het effect van de contracties van de hartspier waarbij de polsslag wordt ver-
oorzaakt. Op het moment dat het doorlopend ritme onderbroken wordt (en met 
name voor langere tijd) neemt de mate van betekenis voor de functionarissen af. 
Op het moment dat aan het ritme van veranderen (door invulling van de subthe-
ma’s) invulling wordt gegeven, ontstaat er meer betekenis voor de functionaris-
sen bij deze verandering.  
 
In de casus is aan de orde dat getracht wordt uitvoering te geven aan een transi-
tie door invulling te geven aan ritmiek, waardoor de organisatie in beweging 
komt en tracht in beweging te blijven. Hetgeen blijkt is dat een te grote vertra-
ging of een te grote versnelling veelal een verstoring van het ritme geeft en der-
halve onbalans in de beweging van veranderen tot resultaat heeft.  
Een doorlopend (vloeiend) ritme houdt de betekenis hiervan voor de functiona-
rissen vast. Het doorlopend ritme geeft derhalve invulling aan gerichter en con-
sistenter veranderen en daarmee aan een grotere betekenis hiervan voor de be-
treffende verandering en de veranderingen in de toekomst. Vanuit deze conclu-
sie lijkt het raadzaam om het doorlopend ritme van veranderen vast te houden 
door met kleine veranderingen in plaats van grote veranderingen bezig te zijn. 
Nadrukkelijk moet worden aangegeven dat deze analyse over een specifieke ca-
sus gaat (de transitie tuchtcolleges), waarbij de uitspraken over de ritmiek van 
veranderen niet als algemeen geldend mogen worden begrepen.  
 
De mate van invulling (of aanwezigheid) van de ritmiekthema’s geeft in het on-
derzoek geen voorkeur voor een of meerdere ritmiekthema’s waarop de mate 
van betekenis voor de functionarissen groter of minder groot is.  
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De werking van ritmiek van organisatieverandering geeft in het onderzoek te 
zien dat de betekenis voor de functionarissen bij de start van het transitietraject 
geleidelijk toeneemt. Ook kan aangegeven worden dat bij sterke invulling (of 
aanwezigheid) van de ritmiekthema’s de betekenis hiervan eveneens groot is. 
Geen der ritmiekthema’s lijkt hierbij een dominante rol te spelen.  
In de relatie ritmiekthema’s en betekenis is te zien dat invulling van de rit-
miekthema’s de mate van betekenis voor de functionarissen vasthoud. Dit is aan 
de orde in de maanden september 2001 tot december 2001 en januari 2002 tot 
mei 2002.  
 
Voor wat betreft de betekenis van de functionarissen kan opgemerkt worden dat 
deze geen momenten van start en eind kent. Ook Weick geeft aan dat “sense-
making never starts….. Flows are the constants of sensemaking…..To under-
stand sensemaking is to be sensitive to the ways in which people chop moments 
out of continuous flows and extract cues from those moments. There is wide-
spread recognition that people are always in the middle of things.”32 Het begin 
en het einde van de onderzoeksperiode en van de hierboven weergegeven infor-
matie moeten derhalve niet worden gezien als de momenten waarop ook de be-
leving een begin en een einde met betrekking tot deze transitie kent. Hoofdstuk 
5 (impressies van ritmiek bij de transitie van voor de onderzoeksperiode) geeft 
ook aan dat de betekenis voor de functionarissen over de transities in het verle-
den ook na deze periode binding geeft met hoe deze transities hebben plaatsge-
vonden en welke de resultaten hiervan waren.  
 
Door de complexiteit in de beide departementen met betrekking tot een veran-
dertraject zijn er veel afstemmingsmomenten nodig, hoe snel je ook tot imple-
mentatie zou willen overgaan. Frequent overleg binnen en buiten het departe-
ment, afstemmingen met de functionarissen van de tuchtcolleges, voortgangs-
verslagen, voorbereidingen en uitwerkingen van de diverse bijeenkomsten. Je 
kan je derhalve de vraag stellen hoe snel de transitie vorm had kunnen krijgen. 
Zoals de hartslag in feite afneemt met de leeftijd kan ook de snelheid bij het 
vormgeven van een transitie vertraagd zijn door de complexiteit van de organi-
satie zelf en zijn directe omgeving. Met andere woorden: ‘je kan wel sneller wil-
len, maar de fysieke mogelijkheden hiertoe ontbreken’. Anderzijds is het geen 
noodzaak om snel te veranderen.33 Een organisatie die het ritme van regelmaat 
volgt, zorgt ervoor dat ze in beweging komt en blijft.  
Deze regelmatige verandering betekent invulling geven aan de ritmiekthema’s. 
Het doorlopend ritme resulteert in een grote betekenis van de organisatieveran-
dering voor de functionarissen.  
 
 
6.4 Samenvatting hoofdstuk 6 
 
In dit hoofdstuk is verslag gedaan van het transitietraject, waarbij tijd gediffe-
rentieerd is naar activiteiten, gebeurtenissen, verschijnselen, verhoudingen tus-
sen partijen en naar participatie van de actoren. Na een beschrijving van de in-
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houdelijke voortgang van de transitie tuchtcolleges wordt een analytische be-
schouwing van deze voortgang gegeven gerelateerd aan de thema’s/subthema’s 
van het onderzoek.  
Daarna worden de betekenissen van de functionarissen van de medische tucht-
colleges gekoppeld aan de ritmiekthema’s/subthema’s. 
 
Bezien over de totale onderzoeksperiode kan navolgende geconcludeerd wor-
den. De activiteiten en contacten met betrekking tot de transitie tuchtcolleges - 
en de betekenis voor de tuchtcolleges hierbij - groeien geleidelijk in de eerst 
maanden van het traject en krijgen even een terugval met het kerstreces.  
Deze onderbroken beweging benadeelt het verloop van de transitie, omdat na dit 
reces de activiteiten en contacten weer opgepakt moeten worden, hetgeen tijd 
kost. De beweging van activiteiten en contacten (en betrokkenheid) loopt door 
tot april 2002. Door de impasse in de voortgang van de transitie stagneert de 
beweging, en de activiteiten en contacten lopen terug. De cyclus om te komen 
tot consensus over de invulling van de transitie tuchtcolleges is weer gemaakt en 
een periode van stilte volgt.  
 
Het ritme van veranderen in deze periode helpt om de betekenis van de verande-
ring vast te houden. In het onderzoek is te zien hoe het wegvallen van ritmiek 
betekend dat er in de maand december 2001 en na april 2002 een terugval in de 
betekenis voor de functionarissen bij de transitie te zien is.  
Bij een doorlopend ritme voor wat betreft activiteiten en contacten in de veran-
dering wordt de betekenis voor de functionarissen vastgehouden. 
Het lijkt niet van belang of deze activiteiten en contacten meer of weinig om-
vangrijk zijn, maar deze dienen wel invulling te geven aan de doorlopende (re-
gelmatige) verandering. Dit sluit aan op de neiging tot synchronisatie die eerder 
in paragraaf 2.4 onder ritme en tempo is genoemd.  
De vraag of er belevingen van ritme van een organisatieverandering (collectief) 
worden ervaren kan op basis van het onderzoek bevestigend worden beant-
woord.  
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat bij sterke invulling (of aanwezigheid) 
van de ritmiekthema’s de betekenis voor de functionarissen met de organisatie-
verandering eveneens groot is. Echter, geen der ritmiekthema’s lijkt hierbij een 
dominante rol te spelen. Hierbij moet opgemerkt worden dat het ritmiekthema R 
- t (Ritmiek - tempo) wel een zeer belangrijke rol speelt gedurende de onder-
zoeksperiode in de beleving van de functionarissen. Dit belang aan R - t is door 
hen ook naar voren gebracht met betrekking tot de veranderhistorie van de 
tuchtcolleges. Zowel gedurende de onderzoeksperiode - met name de periode na 
maart/april 2002 - alsook met betrekking tot de veranderhistorie van de tuchtcol-
leges is de betekenis voor de functionarissen dat de snelheid van uitvoering 
waarmee handelingen of onderdelen ervan elkaar opvolgen ‘een versnelling ho-
ger’ zou mogen zijn. 
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De invulling van de ritmiekthema’s van veranderen geven een meer regelmatige 
verandering en die leidt ertoe dat de functionarissen geconcentreerd aandacht 
hebben voor wat er in de transitie gebeurt en een (grote) betekenis geven aan de 
verandering.  
 
 
Noten 
 
 
1 Senge (2000), pagina 6-7. 
2 Voor het Ministerie van Justitie speelde tegelijkertijd met de (beheersmatige) 
transitie van de medische tuchtcolleges ook een verandertraject voor wat betreft 
het tuchtrecht voor de advocatuur.  
3 Passend bij etnografisch onderzoek worden op enkele plaatsen in hoofdstuk 6 
‘dialogue-conversations’ gereproduceerd, die aan de orde waren, waarbij de O/A 
aanwezig was.  
4 Emerson (1995), pagina 187. Met betrekking tot relevantie geeft Emerson 
navolgende aan: ‘Relevance provides a primary concern in editing fieldnote ex-
cerpts. In deciding relevance, the field worker must weigh both what qualitities 
are vital to the descriptions provided and what qualities contribute to the theme 
of the section or analytic point of the unit.’ 
5 dienstverlening middels een overeenkomst tot het verrichten van enkele dien-
sten. 
6 Werkverslag onderzoek ritmiek van organisatieverandering, december 01-12-
2004.  
7 Directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand. 
8 Secretaris-generaal. 
9 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst (de 
juridisch stafmedewerker van deze organisatie was deelnemer in de interdepar-
tementale werkgroep transitie tuchtrecht). 
10 functiewaardering. 
11 full time equivalent. 
12 Raad voor de Rechtspraak in oprichting. 
13 Directie Wetgeving, Juridische Zaken, Ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport. 
14 Persoonlijk Overleg. 
15 Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. 
16 Boonstra (2004).  
17 De regionale medische tuchtcolleges zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, 
Eindhoven, Groningen en Zwolle en vanwege anonimiseren van de onderzoeks-
gegevens wordt verwezen naar coderingen die door de O/A zijn gebruikt. 
18 Wet Rechterlijke Organisatie. 
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19 Notitie De beheersmatige organisatie van de tuchtcolleges ingevolge de wet o 
de beroepen in de individuele gezondheidszorg: een weging van organisatievari-
anten, oktober 1998. 
20 Zittende Macht. 
21 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie. 
22 voorwaarde zonder welke niet of voorwaarde waaraan in ieder geval moet 
worden voldaan. 
23 Dienst Financieel en Personeel Beheer, ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 
24 rechtbanken, hoven etcetera worden met betrekking tot de locatie ook aange-
geven met de code van de regio van het betreffende tuchtcollege. 
25 de vragenlijst die ten behoeve van de interviews was opgesteld en bij ieder in-
terview aan de geïnterviewde wordt gegeven. 
26 de tuchtcolleges zijn bevoegd om als sanctie een boetemaatregel op te leggen. 
In het geval dit gebeurt dient de afdeling Beroepen en Opleidingen in overleg 
met de directie FPB op de naleving hiervan toe te zien. Over (mogelijke) juridi-
sche items in onderwerpen dient de directie WJZ en met name de contactper-
soon die de dossiers behandeld van de afdeling informatie te krijgen. 
27 Dienstverleningsovereenkomsten met bijvoorbeeld de directie Financiën, Fa-
cilitaire Dienst, Personeelsdienst. 
28 College Medisch Toezicht. 
29 IBE Innovatie, Beroepen en Opleidingen, Ethiek. 
30 de Groot, A., pagina 226-227. 
31 bij deze contacten tussen tuchtcolleges en departement kon ook door de func-
tionarissen van de tuchtcolleges informatie gegeven worden over ‘hun beleving’ 
bij de transitie op dat moment. 
32 Weick (1995), pagina 43. 
33 De betekenisgeving van de functionarissen gaf aan dat de transitie tuchtcolle-
ges naar hun mening niet snel genoeg kon gaan omdat deze transitie in de eerde-
re pogingen hiertoe niet gerealiseerd is en niet tot de gewenste veranderingen 
heeft geleid. De eerdere transitiepogingen hebben naar de mening van de functi-
onarissen veel tijd en aandacht gekost.  
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7 BETEKENIS VAN RITMIEK VOOR HET INDIVIDU 
 
 
7.1 Inleiding 
 
 
When we look at individual behaviour in organizations, we are actually seeing 
two entities: the individual as himself and the individual as representative of his 
collectivity….Thus, the individual not only acts on behalf of the organization in 
the usual agency sense, but he also acts, more subtly, “as the organization” when 
he embodies the values, beliefs, and goals of the collectivity. As a result, indi-
vidual behaviour is more “macro” than we usually recognize.  
 
(Chatman, 1986, p. 2111) 
 
 
In hoofdstuk 6 is ingegaan op de betekenis van ritmiek op organisatieniveau ge-
durende de onderzoeksperiode. Hierbij zijn de opvattingen van de respondenten 
gebundeld onder een ‘gedeelde opvatting’ (eventueel per tuchtcollege). Het doel 
hierbij was om de transitie tuchtcolleges langs de weg van ritmiek van organisa-
tieverandering te beschrijven en te onderzoeken of ritmiek in thema’s van ‘spel-
verloop’ benoemd kunnen worden en nagaan welke de betekenis voor de functi-
onarissen van de tuchtcolleges hierbij is.  
Er kunnen echter ook individuele opvattingen bestaan bij de functionarissen van 
de tuchtcolleges die afwijken of verschillen van de omschreven gedeelde opvat-
tingen of een belangrijke nuancering aanbrengen. In hoofdstuk 7 wordt derhalve 
ingegaan op de betekenis van ritmiek door het individu om hierbij de mogelijke 
afwijkingen of verschillen in beeld te brengen. Beschreven wordt of er individu-
ele opvattingen zijn bij de functionarissen van de tuchtcolleges die afwijken ten 
opzichte van de meer collectieve opvattingen bij de tuchtcolleges.  
 
Naast het nagaan van mogelijke afwijkingen en verschillen met betrekking tot 
de individuele opvattingen van de functionarissen van de tuchtcolleges moet bij 
het beschrijven van de individuele opvattingen moet ook blijken of ‘spreiding’ 
van de individuele belevingen niet dermate groot is dat de gedeelde opvatting 
beschreven in hoofdstuk 6 hiermee gerelativeerd moet worden. 
 
Bij het ingaan op de ritmiek van organisatieverandering (ritme en frequentie) en 
de betekenis van ritmiek voor het individu zullen de institutionele context, de 
persoonlijke context en de extra variabelen die een rol kunnen spelen bij de be-
tekenis voor de functionaris worden meegenomen. 
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7.2 Ritme en frequentie 
 
Het individu is uiteindelijk de bepalende factor bij het slagen of mislukken van 
de organisatieverandering. Anderzijds conformeert een individu zich aan de re-
gels van de groep waarbinnen zij werkzaam zijn. In deze zin zijn zowel aandacht 
voor het individu als ook de collectiviteit waarbinnen het individu werkzaam is 
relevant. In deze paragraaf zal worden aangegeven welke individuele differen-
ties er met betrekking tot de transitie tuchtcollege meer algemeen en met betrek-
king tot ritmiek (ritme en frequentie) in het bijzonder genoemd kunnen worden. 
 
Door Cameron & Green wordt met betrekking tot het individu aangegeven: “ 
Whatever the level or degree of organizational change, the people on the receiv-
ing end are individual human beings. It is they who will ultimately cause the 
change to be a success or a failure. ………..  
However, individuals are to some extent governed by the norm of the groups 
they belong to, and groups are bound together in a whole system of groups of 
people that interconnect in various habitual ways. …………. 
The individual’s history, the organization’s history, the type of change and the 
consequence of the change are also key factors in an individual’s response to 
change.”2 
 
Toffler geeft eveneens een accent met betrekking tot het individu en de organi-
satieverandering. Wat betreft de veranderingsbereid- en bestendigheid van het 
individu geeft hij aan dat het belangrijk is om ‘stabiliteitszones’ in acht te ne-
men. Hij geeft voorbeelden van mensen die de verpersoonlijking van verande-
ring lijken te zijn, in hun werk of in hun leefsituatie. Bij nader inzien blijken ze 
echter allemaal een aantal van dit soort zones te hebben, zoals een hechte fami-
lieband, een al jarenlang bestaande kring van goede vrienden, een langdurig 
dienstverband bij dezelfde onderneming, een vaste dagindeling. Handy (1993) 
verklaart dit als volgt: nieuwe situaties impliceren nieuwe beslissingsregels, 
nieuwe beslissingen gebruiken energie. Om hier energie voor te reserveren zijn 
de stabiliteitszones van belang.3 
 
Bij ritme en frequentie bezien vanuit de individuele functionaris zal achtereen-
volgens worden stil gestaan bij de institutionele context van de respondenten, de 
persoonlijke context en de extra variabelen die voor het individu een rol spelen. 
Bij deze beschrijving zal geen onderscheidt gemaakt worden in ritme en fre-
quentie, maar zal aangegeven worden hetgeen met betrekking tot ritmiek (der-
halve zowel ritme als frequentie) aan de orde is.  
 
De institutionele context van de respondenten 
 
De institutionele context van de respondenten kan gedifferentieerd worden naar 
een drietal items. Aan de orde zijn de functie die het individu heeft binnen het 
tuchtcollege, deelname van de functionaris aan de interdepartementale werk-
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groep en de positionering van het tuchtcollege waarbinnen de functionaris werk-
zaam is.  
 
De belangrijkste items zijn vermoedelijk wel de functie die men heeft binnen het 
tuchtcollege en of de functionaris wel of geen deel uit maakt van de interdepar-
tementale werkgroep. Voor wat betreft de functie binnen het tuchtcollege kan 
opgemerkt worden dat tijdens de contacten en gesprekken die de A/O met de 
functionarissen had, bleek dat de functionarissen in de functies van voorzitter en 
secretaris van een tuchtcollege een grotere kennis van en betrokkenheid met de 
transitie hadden dan de overige functionarissen, zoals de administratief mede-
werkers en secretaressen. De groep functionarissen in de functies van voorzitter 
en secretaris wordt als eerste benaderd met informatie over de transitie tuchtcol-
leges, de bijeenkomsten van de interdepartementale werkgroep, etcetera. Bij de-
ze functionarissen zijn gedurende de onderzoeksperiode ook continue verwach-
tingen op te merken met betrekking tot het tempo waarin de transitie tuchtcolle-
ges vorm moet krijgen. Men volgt de bijeenkomsten van de interdepartementale 
werkgroep en de discussiepunten die tijdens de transitie naar voren komen.  
In overleg binnen het betreffende tuchtcollege wordt meer in essentie (beknopt 
samengevat) de informatie doorgegeven aan de overige functionarissen. Door 
deze functionarissen wordt aangegeven dat zij minder verwachtingen hebben 
over het tempo en het verloop van de transitie tuchtcolleges dan de eerder ge-
noemde functionarissen. Hierbij wordt dan ook aangegeven door deze groep dat 
zij ervan uitgaan dat als er iets essentieels te melden is aangaande de transitie, 
dat zij deze informatie dan ook van hun voorzitter en/of secretaris zullen verne-
men.  
 
Bij de functionarissen die deel uitmaken van de interdepartementale werkgroep 
(te weten twee voorzitters en een secretaris van een tuchtcollege) blijkt vanaf het 
moment dat de werkgroep bij elkaar komt, dat deze actief en gedreven deelne-
men aan de bijeenkomsten van de werkgroep en ook daarbuiten actief meeden-
ken en meedoen met betrekking tot de transitie. Anderzijds komen er ook gelui-
den bij de O/A dat functionarissen (enkele voorzitters, enkele secretarissen) zich 
afwachtend opstellen met het gevoel dat hun belangen goed in de werkgroep 
vertegenwoordigd zullen worden door de andere functionarissen van de tucht-
colleges.  
Aanvullend wordt daarbij genoemd dat men verwacht dat indien er (min of 
meer) besluitvorming in het transitietraject aan de orde is, de betreffende deel-
nemers aan de werkgroep dit concept besluit zullen voorleggen aan de overige 
secretarissen en voorzitters. 
 
De positionering van het betreffende tuchtcollege (wel of niet reeds deel uitma-
kend van de gerechtelijke organisatie) speelt eveneens een belangrijke rol in de 
transitie, omdat het voor de uitkomsten van de transitie veel kan uitmaken of het 
tuchtcollege op dat moment reeds (geheel of gedeeltelijk) deel uitmaakt van de 
gerechtelijke organisatie of deel uitmaakt van een advocatenkantoor (hetgeen 
voor twee tuchtcolleges het geval is). In de laatste situatie heeft het voor het be-
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treffende college veel meer impact indien de beheersmatige activiteiten van het 
college worden overgeheveld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport.  
Afhankelijk of met de transitie naar de gerechtelijke organisatie als voordeel of 
als nadeel ziet, zijn er ook verwachtingen over het tempo en het verloop van de 
transitie aan gekoppeld. In het geval men de transitie als negatief ziet is de bele-
ving ‘laat de transitie maar even duren, er komen toch geen resultaten uit’. In-
dien men de transitie als positief ziet wordt door de functionaris de verwachting 
uitgesproken dat de transitie tuchtcolleges in snel tempo en voortvarend zal ver-
lopen en dat de beoogde resultaten worden behaald. 
De betrokkenheid van de functionarissen bij de transitie tuchtcolleges voor wat 
betreft het onderschrijven van de uiteindelijk te behalen doelstellingen bij de 
transitie tuchtcolleges varieert derhalve afhankelijk van de positionering van het 
betreffende tuchtcollege. 
Een functionaris die met de huidige positionering van het tuchtcollege tevreden 
is geeft aan dat de transitie nog wel even mag duren en dat er hopelijk en moge-
lijk ook geen veranderingen uitkomen ten opzichte van de huidige situatie. Bij 
deze beleving spelen de uitkomsten en belevingen van de transities die in het 
verleden hebben gespeeld en het gewenste eindresultaat van de huidige transitie 
een grote rol bij het uitspreken van de huidige beleving en betrokkenheid bij de 
transitie.  
Door weer een andere functionaris wordt aangegeven dat de huidige positione-
ring van het tuchtcolleges wel als positief wordt ervaren, maar dat er door een 
wijziging in de beheersmatige structuur van de tuchtcolleges waarschijnlijk 
meer positieverbetering mogelijk is in de aangegeven nieuwe situatie. Dergelijke 
belevingen geven een zeer persoonlijk en individueel accent aan de betrokken-
heid bij de transitie.  
 
De differentiaties zoals deze zijn genoemd in de bovenstaande institutionele 
context geven dan ook een differentiatie binnen de ‘gedeelde opvatting’ zoals in 
hoofdstuk 6 beschreven. Een grotere of mindere betekenis en een grote mate of 
een geringe mate van geinformeerd zijn over de transitie tuchtcolleges hangt 
mede samen met genoemde institutionele context. De differentiaties in de bete-
kenis van ritmiek voor het individu door de institutionele context gaven echter 
geen zodanige uitkomsten dat het formuleren van een ‘gedeelde opvatting’ 
moeizaam of zelfs onmogelijk was. 
 
De persoonlijke context 
 
Met persoonlijke context van de respondenten kunnen een aantal factoren aan de 
orde worden gesteld. Hierbij zijn te noemen het veranderverleden van de tucht-
colleges, de combinatie van functies in en buiten de tuchtcolleges, ervaringen in 
de eigen leefsituatie en verwachtingen bij de uitkomsten van de transitie tucht-
colleges. 
Met betrekking tot het veranderverleden van de tuchtcolleges kan opgemerkt 
worden dat de functionarissen die niet of minder recent dan de andere functiona-
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rissen hun werkzaamheden zijn begonnen bij het tuchtcollege meer ervaring 
hebben opgedaan met de eerdere transities van de tuchtcolleges. Deze ervarin-
gen hadden op hoofdlijn een drietal mogelijke effecten ten aanzien van de ver-
wachtingen van de transitie tuchtcolleges gedurende de onderzoeksperiode.  
 
Op de eerste plaats kon de verwachting bij de huidige transitie tuchtcolleges ne-
gatief zijn door de veranderervaringen uit het verleden. Door een functionaris 
werd aangegeven dat er telkens een transitie gestart wordt, die echter nooit in re-
sultaten wordt omgezet, hetgeen ook bij de huidige transitie derhalve de ver-
wachting voor deze functionaris was. Deze functionaris gaf echter gelijktijdig 
aan dat deze negatieve verwachting bij de transitie ook een positief ervaren van 
de transitie was, want dan zou er niets veranderen, hetgeen de voorkeur van deze 
functionaris had.  
 
Op de tweede plaats kon de verwachting bij de transitie gedurende de onder-
zoeksperiode positief zijn door het veranderverleden. Enkele functionarissen van 
de tuchtcolleges gaven aan dat er gedurende de afgelopen jaren zoveel voorbe-
reidende werkzaamheden voor de transitie hadden plaatsgevonden dat de transi-
tie nu zeker een feit zou gaan worden. Aanvullend hierop werden er door een 
functionaris zelfs aanvullende verwachtingen aan gekoppeld. Deze functionaris 
had de verwachting wanneer de transitie gerealiseerd zou zijn dat andere activi-
teiten (zoals automatisering) in een stroomversnelling zouden moeten komen. 
 
Op de derde plaats kon de verwachting bij de transitie tuchtcolleges gedurende 
de onderzoeksperiode noch positief noch negatief zijn. Deze laatste verwachting 
was van toepassing bij een relatief groot aantal functionarissen. Een derde tot 
een vierde deel van de functionarissen noemde deze verwachting eind 2001. 
Veel gehoorde opmerkingen hierbij waren: ‘we zien het wel’ of ‘we horen wel 
als er iets veranderd’. In deze laatste situatie zijn er geen tot nauwelijks ver-
wachtingen over het tempo en de voortgang van de transitie.  
Door deze functionarissen werd aangegeven dat zij het wel zouden vernemen als 
er iets te melden zou zijn over het transitietraject en dat voor hen op dat moment 
de aandacht (en betrokkenheid) meer uitging naar meer inhoudelijke zaken van 
de werkzaamheden van het tuchtcollege.  
 
Met betrekking tot de combinatie van functies in en buiten de tuchtcolleges is er 
voor vijf functionarissen aan de orde dat zij naast hun werkzaamheden voor het 
tuchtcollege ook werkzaamheden verrichten voor een andere instelling (gerecht, 
Raad van State, en dergelijke). In de situatie dat de werkzaamheden voor deze 
andere instelling een grotere omvang hebben dan de werkzaamheden voor het 
tuchtcollege wordt deze functionarissen (2-3 functionarissen) aangegeven dat 
hun verwachtingen bij de transitie tuchtcolleges noch positief noch negatief zijn 
en uiten een afwachtende opstelling ten aanzien van de transitie tuchtcolleges en 
de uitkomsten hiervan. 
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“Kijk daar ben ik niet zo bij betrokken geweest, dat is meer via ………… 
gegaan. Ik was hier in eerste instantie maar twee dagen; ik werd daar abso-
luut niet bij betrokken. Ik werd wel geinformeerd, maar meer op uitvoe-
ringsniveaus.” (VII,15) 

 
Voor de ervaringen in de eigen leefsituatie van de functionarissen van de tucht-
colleges kan het meemaken van bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis veel 
impact hebben op de betekenis van de transitie tuchtcolleges voor een functiona-
ris.  
Ten tijde van het onderzoek was een dergelijke situatie bij een functionaris bin-
nen de groep van respondenten aan de orde. Voor deze functionaris waren er 
desalniettemin toch bepaalde verwachtingen en ervaringen bij de transitie tucht-
colleges. 
 

“……………………ik heb thuis een meer hectische tijd gehad en denk dat ik 
daarom het hier rustig vind. ………………..Ik hou er wel van dat als een-
maal iets begint dat men ermee doorgaat. Zo erger ik mij, dat heb ik ook al 
als punt op de werkbespreking gezegd, dat ik van de zomer drie keer een 
ochtend hier heb moeten zitten met mensen die papiertjes plakten over 
werkbeschrijvingen. En dan krijg ik wel een verslag met foto’s waar ik al 
die papiertjes op zie, maar dan denk ik het gaat niet om mijn eigen werkom-
schrijving, maar om die van de administratie. Dat ergert mij dan”. (tucht-
college II) 

 
Met betrekking tot de verwachting bij de uitkomsten van de transitie tuchtcolle-
ges was voor een aantal functionarissen deze verwachting gerelateerd aan het 
verleden van de transities tuchtcolleges. Deze zijn reeds benoemd onder het ver-
anderverleden van de tuchtcolleges.  
Een (andere) functionaris had de positieve verwachting bij de transitie tuchtcol-
leges dat de functie van de functionaris na de transitie overgeheveld zou zijn 
naar de gerechten. In dat geval zou er voor deze functionaris wellicht ook posi-
tieverbetering mogelijk zijn. Althans dat was de verwachting van de functiona-
ris. Deze genoemde betekenis is hiervoor bij de wijziging van de positionering 
van het tuchtcollege reeds genoemd.  
 
De differentiaties genoemd onder ‘persoonlijke context van de respondenten’ 
geven eveneens een differentiatie binnen de ‘gedeelde opvatting’ zoals in hoofd-
stuk 6 beschreven. De differentiaties in de betekenis van ritmiek voor het indivi-
du door de persoonlijke context van de respondenten gaven echter eveneens 
geen zodanige uitkomsten dat het formuleren van een ‘gedeelde opvatting’ niet 
of moeilijk te formuleren was. 
 
De extra variabelen die voor het individu een rol spelen 
 
Met extra variabele(n) wordt bedoeld dat er zich situaties of gebeurtenissen ge-
durende het transitietraject kunnen voordoen die consequenties voor een indivi-
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du kunnen hebben, maar dermate specifiek zijn dat zij niet bij de beschrijving 
van betekenis van ritmiek op organisatie-niveau genoemd werden.  
Voor een van de functionarissen van een tuchtcollege was aan de orde dat er 
vlak voor de onderzoeksperiode door de functionaris ontslag wordt genomen 
vanwege leeftijdsverlof. Aanvankelijk is deze functionaris niet in het onderzoek 
opgenomen, maar op verwijzing van een tweetal secretarissen van een tuchtcol-
lege is de oud-functionaris alsnog in het onderzoek opgenomen. Door de jaren-
lange ervaring die deze oud-functionaris met het werken in het tuchtcollege had 
kon zeer veel achtergrondinformatie beschikbaar komen welke er anders niet 
zou zijn geweest.  
 
Er zijn met betrekking tot de transitie tuchtcolleges en de betekenis van ritmiek 
voor de individuele functionarissen accenten aan te geven. De veranderverwach-
tingen geven een gedifferentieerd beeld naar positieve verwachtingen, negatieve 
verwachtingen of verwachtingen die noch positief noch negatief zijn. 
De differentiaties genoemd onder ‘institutionele context van de respondenten, de 
persoonlijke context en extra variabelen die voor het individu aan de orde zijn’ 
geven derhalve een differentiatie binnen de ‘gedeelde opvatting’ zoals in hoofd-
stuk 6 beschreven. Deze differentiaties in de betekenis van ritmiek voor het in-
dividu gaven echter geen zodanige uitkomsten dat het formuleren van een ‘ge-
deelde opvatting’ niet of moeilijk te formuleren was.  
 
 
7.3 Betekenis van ritmiek 
 
In paragraaf 6.3 is ingegaan op de betekenissen van de functionarissen van de 
tuchtcolleges. Deze betekenissen zijn geclusterd naar een min of meer collectie-
ve betekenis van de functionarissen van de tuchtcolleges.  
Er kunnen echter ook individuele opvattingen bestaan bij de functionarissen van 
de tuchtcolleges die afwijken of verschillen van de omschreven gedeelde opvat-
tingen of een belangrijke nuancering aanbrengen. In deze paragraaf wordt inge-
gaan op deze ‘individuele opvattingen’. 
 
In aansluiting op paragraaf 7.2 zullen de individuele opvattingen onder de na-
volgende noemers worden besproken: de institutionele context, de persoonlijke 
context en de extra variabelen die voor het individu aan de orde zijn.  
 
De institutionele context van de respondenten 
 
De institutionele context van de respondenten wordt beschreven naar (a) 
(machts) verhoudingen, (b) de huidige contacten en samenwerking tussen indi-
viduen en gerechten en (c) het veranderverleden.  
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(a) (machts) verhoudingen 
De consequenties van de transitie tuchtcolleges in het geval de tuchtcolleges 
deel gaan uitmaken van de gerechten is voor enkele functies, naar de beleving 
van twee functionarissen problematisch.  
De verhoudingen tussen de verschillende functies in de verschillende colleges 
zouden dan dermate vreemd zijn dat dit personele gevolgen kan hebben voor de 
tuchtcolleges. Met name plaatsvervangend voorzitters zou het dan treffen dat zij 
zich gedwongen voelen door de gewijzigde verhoudingen in functies dat zij mo-
gelijk uit de functie bij het tuchtcollege stappen. In dit geval zijn de machtsver-
houdingen aan de orde.  
De diverse colleges hebben een bepaalde verhouding onderling, zoals het cen-
traal medisch tuchtcollege welke de beroepsinstantie is met betrekking tot de 
uitspraken gegeven door de regionale tuchtcolleges, maar ook de functionarissen 
die vanuit de gerechten normaliter werkzaam zijn en daarnaast eveneens voor 
zittingen van het centraal of regionaal medisch tuchtcollege werkzaamheden 
verrichten.  
Wanneer de gerechten en de medische tuchtcolleges voor wat betreft de ‘be-
heersmatige activiteiten’ bij elkaar in een organisatie worden ondergebracht, kan 
dit gevolgen hebben voor aanstelling en/of detachering van de functionarissen 
van de tuchtcolleges en een verwevenheid geven met de aanstellingen en/of de-
tacheringen welke voor de gerechten aan de orde zijn. Het zou kunnen zijn dat 
een lid van de Hoge Raad als functionaris (plaatsvervangend) daarnaast een aan-
stelling bij het gerechtshof zou krijgen.  
Door enkele functionarissen van het centraal medisch tuchtcollege worden op-
merkingen gemaakt met betrekking tot dit soort van ‘functionele verwevenhe-
den’: het roept bij hen vragen op over hoe een en ander dan gerealiseerd kan 
worden. 
Vanuit de regionale tuchtcolleges zijn hierover geen opmerkingen gemaakt of 
vragen gesteld.  
 
De gecombineerde advocatenkantoren annex tuchtcolleges brengen een ander 
facet van verhoudingen met zich mee. Op het moment dat de beheersmatige 
overdracht van de tuchtcolleges wordt gerealiseerd zal dit de nodige gevolgen 
voor deze advocatenkantoren met zich meebrengen. De werkzaamheden die 
immers voorheen door de advocatenkantoren ten behoeve van de tuchtcolleges 
werden verricht worden overgenomen door de medewerkers van de gerechten. 
Het kan ook betekenen dat de medewerkers van de advocatenkantoren die zijn 
belast met de werkzaamheden ten behoeve van de tuchtcolleges worden overge-
nomen door de gerechten. 
Door het merendeel van de functionarissen die (eveneens) werkzaam zijn voor 
de gecombineerde advocatenkantoren annex tuchtcolleges wordt aangegeven dat 
zij afwachten wat de uitkomsten van de transitie tuchtcolleges zullen zijn en dat 
het betreffende advocatenkantoor vervolgens kan reageren naar hun takenpakket 
indien dit nodig zou zijn.  
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“Ik stel me afwachtend op voor wat er verder gaat gebeuren. Ik lees zeker 
niet meer alle stukken die hierover geschreven worden.”(III,8)  

 
Weer een ander facet is dat er een duidelijke hiërarchie bestaat in de functies 
binnen de tuchtcolleges en die van het departement. Over dit facet gaat het vol-
gende citaat. 
 

“Ja, als er overleg is wordt de laatste stand medegedeeld. Ik heb natuurlijk 
ook de discussie gevolgd van stel dat wij onder het hof komen te hangen, 
dan vinden de mensen van de Hoge Raad dat ze eigenlijk niet meer in dat 
college kunnen zitten, op dat niveau, heeft natuurlijk consequenties. 
……………….De inbreng van de mensen staat buiten kijf, het zijn heel ca-
pabele mensen.” (II,6) 

 
“Toen hebben we gezegd moeten er meer voorzitters in, meer secretarissen 
in. Nou … is iemand die het netjes kan verwoorden, dus hebben we gezegd 
een voorzitter vinden we wel voldoende. Secretarissen dat is een beetje een 
mengelmoesje, en dat realiseren wij ons ook, … en … zitten in een positie 
die wel eens ondermijnd zou kunnen worden door een reorganisatie.  
En daar zitten we niet op te wachten. Dus toen hebben wij besloten, ik ge-
loof de secretaris … trouwens ook nog, toen hebben we besloten dat …. van 
een van de grotere tuchtcolleges dan daarin moest gaan zitten, om ook het 
standpunt van , zeg maar de advocaat-secretarissen te verwoorden en hun 
belangen te vertegenwoordigen en te behartigen. En daar reken ik dan maar 
op. Want dat is natuurlijk wel een probleem. En dat is een probleem wat ik 
eigenlijk op me af zie komen. En niet alleen ik, maar ook de respectievelijke 
kantoren van …….. “ (VI, 12). 

 
“En ik weet van … die zit op kantoor, en eigenlijk is hij fulltime bezig met 
het secretariaat en is dus ook zijn omzet van zijn kantoor van zijn deel ge-
heel afhankelijk van de inkomsten die zij genereren uit het tuchtcollege. Ik 
heb net gezien wat mijn uren zijn, ik geloof tot vorige maand 300 waren die 
ik aan het tuchtcollege besteed. 
Advocatuur gaat uit van 1200 declarabele uren die je zou moeten schrijven 
per jaar, dus kun je wel zeggen dat het een kwart tot een derde is van het 
werk wat ik doe. En daar zit dan natuurlijk direct aan gerelateerd de door 
mij …………………….… te genereren kantooromzet. 
<stilte>  
En dat is natuurlijk wel van belang. Dus de reorganisatie die nu op aanbre-
ken staat zou ingrijpende gevolgen kunnen hebben en vandaar dat dit – niet 
alleen mij maar ook ………….. - zorgen baart.” (VI,12) 

 
“Nou kijk, er is in elk geval een accentverandering. Mijn voorganger was 
nog van de oude stempel. Dat is een man die zich terdege ervan bewust is 
hoe belangrijk hij is. Ik bedoel dit niet onaangenaam. ………………. zou 
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nooit met jou praten zoals ik dat nu doe. Er zou altijd iets tussen zitten, van 
ik ben ……….” (II,5) 

   
“………………………………… , een van de oudste voorzitters,is ook posi-
tief.” (I,1) 

 
(b) de huidige contacten en samenwerking tussen individuen en gerechten 
Door een van de functionarissen van de tuchtcolleges werd aangegeven dat fre-
quente contacten en een intense samenwerking tussen het tuchtcollege en het ge-
recht absoluut noodzakelijk is, om het tuchtcollege (ook door zijn kleinschalig-
heid) niet te laten verworden tot een te geïsoleerd clubje. Om deze reden zijn 
binnen dit tuchtcollege voor vrijwel alle functies steeds combinatiefuncties ge-
kozen, waarbij de functionaris zowel voor het gerecht als ook ten behoeve van 
het tuchtcollege werkzaam is. 
 

 “En vooral sinds …… erbij is gekomen, heeft baan gekregen binnen betref-
fende bedrijf, dus de rechtbank en stelde hierin een deel van deze tijd ter be-
schikking aan het tuchtrecht. Naarmate de werkzaamheden uitvoeriger wer-
den (werklast is verdrievoudigd of verviervoudigd) en hebben we meer tijd 
daarbij gekregen. 
Dat hebben we zo gehouden om zowel voor rechtspraak als tuchtrecht te 
werken. Zelf vind ik dat heel belangrijk anders wordt je zo’n geïsoleerd 
clubje. 
Ik ….. heb ook altijd voor de rechtbank gewerkt.” (I, 1) 

 
(c) het veranderverleden 
Enkele functionarissen hadden een redelijk expliciete opvatting over de veran-
deractiviteiten die er in het verleden hebben plaatsgevonden met betrekking tot 
de tuchtcolleges. In paragraaf 5.2 onder ‘Impressies bij de voorgeschiedenis’ 
zijn reeds de betekenissen die men achteraf over het verleden heeft genoemd. 
Een aantal betekenissen met betrekking tot het veranderverleden is echter als 
‘redelijk expliciet’ hieronder aangegeven, omdat deze betekenissen een zeer in-
dividuele benadering inhouden ten opzichte van de betekenissen van de overige 
functionarissen. 
 
De betekenis van het veranderverleden van de tuchtcolleges voor enkele functi-
onarissen was behoorlijk negatief. Bij deze veranderingen was sprake van ‘ver-
velende contacten’, weerstand tegen de voorgestelde veranderingen, verloop van 
veel tijd waarin niets gebeurt en er uiteindelijk nog geen resultaten te zien zijn, 
individueel verslechterde arbeidsverhoudingen en non-bemoeienis met de ver-
anderingen. 
Een enkele functionaris geeft aan dat er met betrekking tot het veranderverleden 
ook iets positiefs is te melden, bijvoorbeeld dat door verloop van tijd en de in-
stroom van nieuwe functionarissen in de tuchtcolleges er langzaam veranderin-
gen komen die een verbetering betekenen (laatste citaat). 
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“Maar er is een tijd geweest, en ik herinner mij nog een gesprek met … en 
… en … toen nog directeur-generaal bij WVC, nou ja, dat waren vreselijke 
gesprekken, en nou ja ze scholden elkaar nog net niet uit, maar dat roept 
weerstand op.  
En dan krijg je de sfeer van die jongens moeten in het hok, begrijpelijk. In 
ieder geval moeten ze worden gecontroleerd.” (I,1) 
 
“Toen hebben we daarover gesproken, en ik kan me herinneren dat de aan-
wezigen destijds met name ook… en … en ook wel … ja, daar op dat mo-
ment niet zo’n voorstander van waren omdat men vreesde en die kant lijkt 
het nu ook op te gaan dat er een soort tuchtrechtkamer aan de rechtbank 
wordt gekoppeld. En ieder wilde een eigen winkeltje houden, zonder dat 
daar de president van de rechtbank invloed op zou kunnen hebben.  
Met name gaat het dan ook om de invloed van de president, ja oude stijl, het 
wordt dan zo meteen voorzitter van de rechtbank of rechtbankbestuur of ar-
rondissementsraad. De voorzitters bepalen over het algemeen wie zij ge-
schikt achten van de juristen om plaats te nemen in het tuchtcollege, maar 
wanneer die voorzitters weer in feite iemand boven zich hebben, in casu de 
presidentsvoorzitter, kan die bepalen ‘ ik vind dat die 3 jaar in de strafka-
mer heeft gezeten en het lijkt me dat die maar eens in de tuchtkamer moet 
gaan zitten’. Nou dat leek iedereen toen niet wenselijk. 
Plus dat men vond dat het zo wie zo stigmatiserend is voor een aangeklaag-
de beroepsgenoot - een arts, een tandarts of een andere beroepsgroep - om 
een oproep te krijgen, of een brief te krijgen van het tuchtcollege dat er een 
klacht is ingediend. Wanneer dat via Justitie gaat en eigenlijk het college 
onderdeel uitmaakt van de rechtbank vreesde men een nog grotere stigmati-
sering van de aangeklaagde. En ik meen dat het in Amerika ook zo is dat dat 
in feite een rechtbankkwestie is. En de ervaringen van Amerikaanse artsen 
waren daarmee ook niet zodanig dat men zei nou daar staan we in Neder-
land om te springen om dat in te bedden.” (VI, 12) 
 
“Er gebeurde niet zoveel. Omdat de vorige secretaris in dienstverband wil-
de. Toen nog van VWS, dat wilde VWS niet, hij moest maar wachten tot in-
voering van wet BIG. En hij heeft het vrij hoog gespeeld. En verloren en is 
vertrokken.  
Pas in 1991, december, toen was het als de BIG komt, dan komt het dienst-
verband. Echter de tijd ging voorbij zonder dat er iets gebeurde. En van-
daar dat ik nu aan het begin van dit jaar heb gezegd allemaal leuk en aar-
dig maar ik opteer persoonlijk voor dienstverband. En ondanks alle organi-
satieadviseurs, rapporten, etc. zijn we eigenlijk geen stap verder gekomen.” 
(I,4) 
 
“En mijn inkomen was dus afhankelijk van het aantal klachten wat binnen-
kwam, dat vond ik een heel vervelende verbinding. Maar goed, dat staat er 
dan een beetje naast, maar als het dan gaat over veranderingen en strijd, 
nou die is toen hevig gevoerd, ook met andere secretarissen van andere 
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tuchtcolleges die eigenlijk ook wel toen al een ambtelijke aanstelling wilden 
hebben. Het is zelfs zo dat een van die secretarissen, het was die ……., het 
was een ……………………….., die heeft daar nog kort gedingen voor ge-
voerd en zo zelfs. Maar het is niet gelukt, die heeft ontslag genomen. Ik ben 
altijd blijven hangen, hoewel de omstandigheden soms slecht waren.” (IV,9) 
 
“Ja, er is niet zo heel veel verandert, nee. En ik vind het ook best, het moet 
ook zo blijven. 
 Ik vind alleen dat de organisatorische kwesties slecht geregeld zijn. 
 Maar dan praat je dus over betalingen en ambtelijke kwesties en nou ja d’r 
op en d’r an. En ja, dat moet je aan ………… vragen die weet er veel meer 
van. Ik bemoei me daar eigenlijk helemaal niet mee.” ( VIX, 23) 

  
“Dat je aangeeft er zijn contacten met beroeps en er lopen korte lijnen. 
Maar zonder mijn voorgangster af te vallen, die hield dat veel meer af. Ik 
haal dat juist aan, omdat ik contacten belangrijk vindt en als zij dingen heb-
ben zij naar ons kunnen gaan en ons kunnen vragen wat vinden jullie ervan. 
Ik denk dat dat verandert is.” (II,6) 

 
De persoonlijke context 
 
De persoonlijke context van de respondenten noemt de onvrede van de functio-
narissen over de betaling van de werkzaamheden die men binnen het tuchtcolle-
ge verricht, de individuele ambitie die een functionaris heeft om in een andere 
functie (mogelijk in deeltijd) werkzaam te zijn en een individuele persoonlijke 
tegenslag in de privé-situatie.  
 

“In mijn persoonlijke situatie kan ik me dat veroorloven, ik ben niet afhan-
kelijk. Maar ik vind het schandalig zoals ze hiermee omgaan. Het is dat ik 
geen zin heb om hierin energie te steken maar je zou gevoel dat heerst, 
daadkrachtig moeten bewegen. 
Ik schuif het verre van mij. En dat kan ik, want ik ben er niet afhankelijk 
van. Maar zou ik een gezin moeten onderhouden dan ben ik enorm kwets-
baar. Al 10 jaar lang. Mijn werken is mijn risico. En dat voor een bedrag, 
met verantwoordelijkheden en dat risico dat ik loop, schandalig.” (I,4) 
 
“Als het zou verdwijnen naar de rechtbank dan zou er voor mij misschien 
iets leuks uit voortvloeien, misschien dat ik als …………. die kant op kan en 
dat is niet zo verkeerd. Daar is wel eens over gesproken, en dat weet de se-
cretaris ook en de voorzitter ook, zo van als dan het geval zou zijn, er is wel 
eens over gesproken, nou ik zou dat heel graag willen. Niet zozeer om hier 
weg te gaan, maar ik heb nog 25 jaar te gaan.  
Ik ben gewoon erg trouw, zoals je kunt zien, ik heb hier 23 jaar gewerkt, 
maar een keer wat anders en wat minder uren werken toch ook, ik heb twee 
opgroeiende kinderen, daar gaat er volgend jaar een naar de basisschool. 
Dus als het op die manier wat gemakkelijker en wat minder uren kan wor-
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den in een organisatie waar ik mij zo wie zo wel zal thuis voelen 
(………………………….), dus het is vertrouwd gebied. En ik vind het medi-
sche tuchtwerk, ja ik ben daar ingegroeid. Het ……………….werk zal ik niet 
missen.” (VI,14) 
 
“Ik ga daar een kanttekening bij maken, want ik werk hier pas sinds 1 fe-
bruari in vaste dienst bij het tuchtcollege. Daarvoor was ik op het laatst 
………… secretaris bij de rechtbank en heb ik wel zeg maar op invalbasis 
met vacatiegelden zittingen gedaan tot ik op een gegeven moment gevraagd 
ben 
Maar ik heb thuis een meer hectische tijd gehad en denk dat ik daarom dat 
ik het wel rustig vind. ……, dan zeg ik: ik vind het hier heerlijk rustig.” (VI-
II,20) 

 
De extra variabelen die voor het individu een rol spelen 
 
Bij de extra variabelen die voor het individu aan de orde zijn worden betekenis-
sen genoemd die te maken hebben met de functie en de functieomstandigheden 
van een functionaris, zoals (a) in deeltijd werken of een recente aanstelling bij 
het tuchtcollege, (b) een onderbreking in de werkzaamheden voor het tuchtcol-
lege in verband met een aanstelling bij een andere werkgever, (c) de juridische 
achtergrond en (d) de combinatie van een functie bij het tuchtcollege met een 
functie buiten het tuchtcollege.  
 
(a) in deeltijd werken of een recente aanstelling bij het tuchtcollege  
Door een tweetal functionarissen werd uitgesproken dat de omstandigheid dat 
men in deeltijd de werkzaamheden ten behoeve van het tuchtcollege verricht 
aanleiding is om wat meer op afstand met de transitie tuchtcolleges bezig te zijn.  
Door beiden werd aangegeven wel betrokken te zijn bij de activiteiten in de or-
ganisatieverandering, maar er zeker geen actieve rol in willen hebben. 
Een functionaris geeft aan dat deze het gevoel heeft te kort binnen het tuchtcol-
lege werkzaam te zijn om uitspraken te kunnen doen over een aantal zaken die 
betrekking hebben op de transitie tuchtcolleges.  

 
 “Ja, ik zeg ook, het belang van de wijziging van het systeem dat onderken 
ik zeer wel, maar het is niet mijn eerste taak en ik ben dan ook zo langza-
merhand genegen, ik werk 20 uur, ik heb iets van ik beperk mij in bepaalde 
dingen.  
Dat klink misschien onaardig, maar ik heb zo langzamerhand geleerd, ik 
denk als je ouder wordt dat je weet waar je goed in bent en waarin niet, en 
dan denk ik dat ik daar minder in geïnteresseerd ben en dus minder goed. 
Laat ik het heel simpel zeggen, als ik die kant leuk had gevonden, dan had ik 
destijds gesolliciteerd naar een secretariaat van een tuchtcollege, of ja dit 
secretariaat niet want hier is de managementkant zo zwaar dat ik die niet 
had. Maar dan had ik dat op die manier opgepakt, dan was ik aan die orga-
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nisatiekant gaan zitten. En dat is niet de kant die mij het meest boeit.” (VI-
II,21) 

 
“En ik werk deeltijd natuurlijk en dat is voor een gedeelte bij jou ook. En … 
ook. En …. gaat natuurlijk weg, die is vier maanden aan de boemel. Die 
weet het wel. Er is sprake van volgend jaar, dat is vast. 
We zien het wel.” (VII, 18) 
 
“…………….zeggen ik ben er sinds 1 juli voor dit college. Daarvoor een 
roulerend …………. en daarvoor een plaatsvervangend …………… en ei-
genlijk dus geen deel van deze organisatie. Dan kom je af en toe binnen 
voor een zitting.  
Dus eigenlijk als je over veranderingen praat dan praten we over 1 januari 
dit jaar.” (II,5) 
  

(b) een onderbreking in de werkzaamheden voor het tuchtcollege in verband met 
een aanstelling bij een andere werkgever 
Bij een functionaris was aan de orde dat deze pas sedert enkele maanden weer 
terug was in de functie bij het tuchtcollege, nadat het dienstverband was onder-
broken gedurende anderhalf jaar. De reden voor deze onderbreking was dat de 
overstap naar een andere werkgever minder goed was bevallen. Door de onder-
breking van anderhalf jaar bestond er bij deze functionaris een aarzeling of er in 
deze periode wellicht toch ontwikkelingen hadden gespeelt met betrekking tot 
de transitie tuchtcolleges.  
 

“Maar nogmaals, ik ben er zelf een tijdje tussenuit geweest en misschien dat 
er met mijn collega een beter gesprek over is te voeren. Zij is ook degene 
die het al het langste doet. Ik denk inmiddels - ik durf het niet met zekerheid 
te zeggen - een jaar of acht, dus zij weet ook alle ins en outs en zij weet ook 
alle dingen. 
O/A: toen je na die na die 1,5 jaar terug kwam dacht je toen dat er iets ver-
andert zou zijn? 
Nee, ik ging gewoon buiten het tuchtcollege kijken wat er nog meer was en 
dat is gewoon niet goed bevallen en dit werk vond ik leuk. Dus daar ben ik 
ook voor terug gekomen.” (V,11) 

 
(c) de juridische achtergrond 
In de contacten met de tuchtcolleges blijkt voor de O/A op diverse momenten 
dat binnen de tuchtcolleges een groot aantal functionarissen geschoold zijn als 
jurist. Bij discussies over definiëring en bij besprekingen over verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden wordt naar de beleving van de O/A soms langer en in-
tenser stilgestaan.  
Door een van de functionarissen wordt aangegeven dat vanwege de juridische 
achtergrond er een behoefte aanwezig is bij deze functionaris om exact te weten 
hoe de functie binnen de organisatie een plek heeft.  
 



 

7. BETEKENIS VAN RITMIEK VOOR HET INDIVIDU 221 

“Ja, en je bent jurist dus je denkt van hoe zit ik organisatorisch in die para-
plu. Mensen die geen jurist zijn, die hebben die behoefte niet om dat te we-
ten misschien. Maar juristen hebben die behoefte wel.  
O/A: en dan wordt er aan tegemoetgekomen? 
Nee”. (VIII, 21) 

 
(d) de combinatie van een functie bij het tuchtcollege met een functie buiten het 
tuchtcollege 
Een van de functionarissen, die gelijktijdig een functie binnen en buiten het 
tuchtcollege heeft, geeft aan dat het werkgebied van medisch tuchtrecht een bij-
zondere motivatie geeft om de functie bij het tuchtcollege naast een andere func-
tie uit te voeren.  
 

“Dus ik heb altijd gewoon mijn werk bij de rechtbank gedaan, bij alle func-
ties die ik heb gehad en dan heb ik er dit gewoon bij. Dan is het leuk. Ik 
krijg er iets voor. En het is een extra kennis van een bepaald gebied, van die 
artsenwereld, die je anders niet zou hebben.” 
( VIX, 23) 

 
Bij de functionarissen van de tuchtcolleges bestaan individuele opvattingen die 
afwijken of verschillen van de omschreven gedeelde opvattingen of een belang-
rijke nuancering ten opzichte van de ‘gedeelde opvatting’ aanbrengen.  
De differentiaties genoemd onder ‘institutionele context van de respondenten, de 
persoonlijke context en extra variabelen die voor het individu aan de orde zijn’ 
geven een differentiatie binnen de ‘gedeelde opvatting’ zoals in hoofdstuk 6 be-
schreven.  
Deze differentiaties in de beleving van ritmiek door het individu gaven echter 
geen zodanige uitkomsten dat het formuleren van een ‘gedeelde opvatting’ niet 
of moeilijk te formuleren was. De belevingen van ritmiek door het individu ge-
ven op alle noemers (de institutionele context, de persoonlijke context en de ex-
tra variabelen die voor het individu aan de orde zijn) min of meer een nuance-
ring of een accent met betrekking tot de betekenissen en betekenissen die sterk 
afwijken of verschillen met de gedeelde opvattingen (zoals genoemd in hoofd-
stuk 5) zijn niet aangetroffen.  
 
 
7.4 Samenvatting hoofdstuk 7 
 
In dit hoofdstuk zijn de individuele opvattingen die bestaan bij de functionaris-
sen van de tuchtcolleges die afwijken of verschillen van de omschreven gedeel-
de opvattingen of een belangrijke nuancering aanbrengen opgenomen.  
Er zijn geen afwijkingen of verschillen ten opzichte van de ‘gedeelde opvatting’ 
zoals in hoofdstuk 6 beschreven aangetroffen. Er zijn echter wel binnen de ge-
deelde opvatting differentiaties te noemen.  
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De accenten van ritme en frequentie bij de betekenis voor het individu betreffen 
een aantal opmerkingen met betrekking tot de noemers: de institutionele context, 
de persoonlijke context en de extra variabelen die voor het individu aan de orde 
zijn.  
De accenten met betrekking tot de institutionele context betreffen het soort func-
tie welke een functionaris heeft binnen het tuchtcollege, wel of geen deelname 
aan de interdepartementale werkgroep en de positionering van het tuchtcollege. 
Deze accenten geven een effect op de verwachtingen bij het tempo en het ver-
loop van de transitie tuchtcolleges. Deze effecten zijn echter ook genoemd bij de 
gedeelde opvatting. 
Met betrekking tot de persoonlijke context worden differentiaties genoemd die 
te maken hebben met het veranderverleden van de functionaris binnen het tucht-
college, wel of geen combinatie van functies binnen en buiten het tuchtcollege, 
de eigen leefsituatie en de verwachtingen bij de resultaten van de transitie tucht-
colleges.  
Onder de extra variabelen die bij de betekenis voor het individu aan de orde 
kunnen zijn werd opgemerkt dat een functionaris vlak voor de onderzoeksperio-
de met ontslag ging. Deze functionaris heeft desondanks toch uitgebreid infor-
matie gegeven in het kader van het onderzoek. 
De accenten leveren geen directe informatie over ritme en frequentie (of de 
subthema’s hiervan).  
 
De betekenis van ritmiek voor het individu betreffen een aantal opmerkingen 
eveneens met betrekking tot de noemers: de institutionele context, de persoon-
lijke context en de extra variabelen die voor het individu aan de orde zijn.  
Bij de institutionele context is stil gestaan bij (machts)verhoudingen, de huidige 
contacten en samenwerking tussen individuen en gerechten en het veranderver-
leden. 
Voor wat betreft de persoonlijke context werden betekenissen genoemd over de 
betaling van de werkzaamheden, de ambitie om in een andere functie te werken 
en een functionaris noemde een persoonlijke tegenslag in de privé-situatie.  
Bij de noemer extra variabelen die voor het individu aan de orde zijn worden be-
tekenissen genoemd die te maken hebben met de functie en de functieomstan-
digheden van een functionaris, zoals (a) in deeltijd werken of een recente aan-
stelling bij het tuchtcollege, (b) een onderbreking in de werkzaamheden voor het 
tuchtcollege in verband met een aanstelling bij een andere werkgever, (c) de ju-
ridische achtergrond en (d) de combinatie van een functie bij het tuchtcollege 
met een functie buiten het tuchtcollege.  
 
De differentiaties in de betekenis van ritmiek voor het individu gaven geen zo-
danige uitkomsten dat het formuleren van een ‘gedeelde opvatting’ niet of moei-
lijk te formuleren was. De ‘spreiding’ van de individuele betekenis is niet der-
mate groot dat de gedeelde beleving beschreven in hoofdstuk 6 hiermee gerela-
tiveerd moet worden.  
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De betekenissen van ritmiek voor het individu geven op alle noemers (de institu-
tionele context, de persoonlijke context en de extra variabelen die voor het indi-
vidu aan de orde zijn) in mindere of meerdere mate een nuancering van de ge-
deelde opvatting.  
 
 
Noten 
 
 
1 Weick (1995), pagina 23.  
2 Cameron en Green (2004), pagina’s 2, 7 en 53. 
3 Bunt van de (1995), citaten Toffler en Handy, pagina 77. 
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8 INHOUD VAN RITMIEK EN DE BETEKENISSEN VOOR DE 
MENSEN DAARBIJ 

 
 
8.1 Inleiding 
 
 
“Now! Now!, cried the Queen. Faster! Faster! And they went so fast that at last 
they seemed to skim through the air, hardly touching the ground with their feet 
till, suddenly, just as Alice was getting quite exhausted, they stopped, and she 
found herself sitting on the ground, breathless and giddy. 
The Queen propped her up against a tree, and said kindly, You may rest a little 
now. 
Alice looked round her in great surprise. Why, I do believe we’ve been under 
this tree the whole time! Everything’s just as it was! 
Of course it is, said the Queen. What would you have it?  
Well in our country, said Alice, still panting a little, you’d generally get to 
somewhere else - if you ran very fast for a long time, as we’ve been doing.  
A slow sort of country! said the Queen. Now, here, you see, it takes all the run-
ning you can do to keep in the same place. If you want to get somewhere else, 
you must run at least twice as fast as that!” 
 
(De Rode Koningin, in Through the Looking Glass van Lewis Caroll1) 
 
 
In dit hoofdstuk wordt een differentiatie gegeven bij de thema’s en subthema’s 
van ritmiek van organisatieverandering en de betekenissen voor de functionaris-
sen van de tuchtcolleges naar de inhoudelijke onderwerpen. Betreffen de inhou-
delijke onderwerpen primair de aspecten van de beheersmatige overdracht van 
de tuchtcolleges, de meer feitelijke doelstellingen van de transitie tuchtcolleges 
of gaat het meer om menselijke kenmerken en intermenselijke relaties. Aan de 
orde komt de dominantie voor wat betreft de inhoud van de ritmiek en de bete-
kenis daarbij voor de functionarissen van de medische tuchtcolleges. 
 
Ook in het onderzoek Namenwirth met een meer bijzondere vorm van periodise-
ring in de vorm van thematic cycles waaruit veranderthema’s of prioriteiten 
worden afgeleidt wordt een differentiatie naar de inhoudelijke onderwerpen ge-
geven. Hierbij wordt aandacht geschonken aan speciale thema’s of beslissingen 
die ontstaan en verdwijnen in een cyclische vorm.  
In zijn onderzoek sluit hij aan bij “Lasswell’s scheme as a set of commonsense 
categories of meaning that proved useful in actual research”. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van de architectuur van een woordenlijst met acht basiscatego-
rieën die per categorie een differentiatie geven: “Beside the eight basic value 
categories (wealth, power, respect, rectitude, skill, enlightenment, affection, and 
well-being) the dictionary scheme distinguishes between substantive goals and 
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the elements and attributes of the proces of distributing values – that is, personal 
evaluation and social allocation. The latter elements and attributes are transac-
tions. The classification of content maintains these distinctions. Concerns with 
particular values are classified under particular substantive goals. The classifica-
tion scheme also distinguishes several kinds of value transactions: 
What kind of actors participate in the proces? The dictionary distinguishes be-
tween various classes of participants.  
Does the actor gain or lose in the exchange? To answer this question the diction-
ary distinguishes between various gains and losses. 
Is the value under consideration pursued for its intrinsic worth (i.e.., as an ulti-
mate end), or is it pursued to be exchanged in a more encompassing value proc-
ess (i.e., as a means)? Lasswell and Kaplan (1963).”2  
 
Voor het benoemen van de inhoud van de thema’s en subthema’s van ritmiek 
van organisatieverandering wordt in dit onderzoek aangesloten op het model van 
Siebers, Verweel en de Ruijter3 van organisatiedomeinen gesplitst naar werkwe-
reld (waarbij de productievoorwaarden voorop staan) en naar de leefwereld 
(waar de intermenselijke relaties en menselijke kenmerken bepalend zijn). Rit-
miek en de beleving door de functionarissen van de tuchtcolleges hierbij wordt 
middels het gebruik van dit model met organisatiedomeinen op inhoud meer in-
zichtelijk gemaakt.  
In het onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering en de betekenis voor 
de functionarissen daarbij, ligt de nadruk in dit onderzoek op het wel of niet of 
in meerdere of mindere mate aan- en afwezig zijn van de ritmiekthema’s en 
subthema’s. Dit in tegenstelling tot het onderzoek van Namenwirth, waarbij het 
accent ligt op het variëren van de inhoudelijke thema’s gedurende de onder-
zoeksperiode. In dit hoofdstuk wordt met betrekking tot de ritmiekthema’s en 
subthema’s gekeken of de inhoud wel of niet van invloed is geweest op het pro-
ces als zodanig.  
 
In paragraaf 8.2 wordt ingegaan op het model van de organisatiedomeinen in 
combinatie met het model met de thema’s en subthema’s van ritmiek van orga-
nisatieverandering. 
De uitkomsten van de beschrijvingen van ritmiek en de betekenis voor de func-
tionarissen van de tuchtcolleges hierbij uit de paragrafen 6.2 en 6.3 worden in 
paragraaf 8.3 gedifferentieerd naar de organisatiedomeinen van genoemde mo-
del.  
 
 
8.2  Het model van de organisatiedomeinen en ritmiek van organisatie-

verandering 
 
Om de ritmiek en de betekenis voor de functionarissen van de tuchtcolleges bij 
de transitie tuchtcolleges inhoudelijk meer in beeld te brengen wordt aangeslo-
ten bij het model van Siebers, Verweel en de Ruijter. In dit model wordt voor de 
benadering van organisaties aangesloten op een optiek op organisaties bezien 
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vanuit een duaal perspectief. “Hierbij is de organisatie niet alleen een onderne-
ming, maar ook een gemeenschap. Het ondernemingskarakter is gebaseerd op de 
productie van goederen en diensten, waarbij de mens gedefinieerd wordt als een 
object, als productiekracht. De mens is een middel tot productie. De gemeen-
schap daarentegen heeft geen product en is een doel op zichzelf. De menselijke 
aanwezigheid en interactie vormen een intrinsiek doel, een waarde op zichzelf in 
de organisatie.”4 
 
Het model maakt een onderscheid in twee hoofddomeinen die onderscheiden 
kunnen worden in een organisatie. Het eerste domein is de werkwereld waar de 
productievoorwaarden domineren. Het tweede domein is dat van de gemeen-
schap of de leefwereld waar de intermenselijke relaties en menselijke kenmer-
ken bepalend zijn. Beide hoofddomeinen kennen ieder twee subdomeinen. 
 
De werkwereld kan verdeeld worden in het primair proces van de voortbrenging 
van de productie en dienstverlening, waar het vak, de vakkennis, de productie-
machinerie van soft- en hardware een dominerende rol spelen. De werkwereld 
kan ook verdeeld worden naar de organisatie rondom de productie – ook wel 
ondersteuning genoemd – waar het managen, het besturen en beheren van de or-
ganisatie domineert. Dit laatste subdomein zal verder genoemd worden als ‘be-
stuur en beheer’.  
 
In het domein van de organisatie als gemeenschap bestaat de tweedeling uit in-
termenselijke (sociale) verhoudingen en intramenselijke relaties. De intermense-
lijke verhoudingen betreffen de sociale logica van de dynamiek van intermense-
lijke verhoudingen. De intramenselijke relaties betreffen de logica van de per-
soonlijke zingeving van individuen en hun individuele kenmerken, kwaliteiten 
en opvattingen.  
 
In het model van Siebers, Verweel en de Ruijter zijn bestuur en beheer, primair 
proces, sociale relaties (intermenselijke verhoudingen) en de menselijke kwali-
teiten vier van elkaar te onderscheiden domeinen van het leven in organisaties.  
In de praktijk zijn ze wel te onderscheiden, maar daarmee vaak niet te scheiden. 
Voor de differentiëring van de inhoud met betrekking tot de transitie tuchtcolle-
ges zijn deze domeinen de leidraad om de ritmiek van de transitie tuchtcolleges 
naar inhoud te benoemen.  
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Figuur 12: organisatiedomeinen (Bron: Siebers, Verweel en de Ruij-
ter, 2002) 
 
In onderstaande paragraaf wordt ingegaan op de gedeelde opvattingen met be-
trekking tot de inhoud van deze transitie en de differentiatie naar primair proces, 
bestuur en beheer, sociale relaties en intramenselijke verhoudingen. Habermas 
stelt bij het bereiken van een gedeeld begrip navolgende voorwaarden. “De be-
trokkenen dienen een open houding aan te nemen ten aanzien van argumenten in 
discussie, zij dienen bereid te zijn elke uitspraak met werkelijkheidsclaim kri-
tisch en open te bediscussiëren. De discussie over werkelijkheidsaanspraken 
dient niet vertroebeld te worden door doelrationele overwegingen. De discussie 
mag op geen enkele wijze worden beïnvloed door belangen van individuen of 
partijen”.5 
Op verschillende momenten komen bij verschillende onderwerpen bij verschil-
lende functionarissen dezelfde reacties terug. Er is geen gezamenlijke discussie 
van alle betrokkenen aan de orde geweest, maar door veel gesprekken, ontmoe-
tingen en in de interviews zijn belevingen door de functionarissen van de tucht-
colleges gegeven.  
Over deze betekenissen kan worden gezegd dat deze gegeven zijn door de func-
tionarissen zonder beïnvloeding door belangen van individuen of groepen en in 
een open en vertrouwelijke verhouding zijn genoemd. Naar de beleving van de 
onderzoeker hadden de functionarissen geen persoonlijk belang bij de beant-
woording en bespreking van items. Een dergelijk persoonlijk belang had zeer 
zeker aan de orde kunnen zijn omdat de onderzoeker tevens adviseur en contact-
persoon namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was en 
hierbij zeker ‘beïnvloeding van de onderzoeker’ aanwezig had kunnen zijn. 
Door de zo transparant mogelijke opstelling van de O/A over de rol en verant-
woordelijkheden en bevoegdheden van de O/A in het transitietraject werd de 
onderzoeker meerdere keren geconfronteerd met functionarissen die aangaven 
meer informatie dan gebruikelijk zou zijn gegeven te verstrekken omdat er ook 
sprake was van een onderzoekssituatie en zij graag hun betekenissen aan de on-
derzoeker wilden vertellen.  
 
Op hoofdlijnen is voor de thema’s en subthema’s van ritmiek bezien waar de ac-
centen liggen in de hierboven genoemde domeinen die onderscheiden kunnen 
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worden in een organisatie. Op deze wijze is de inhoud van de ritmiek gedurende 
de onderzoeksperiode benoemd. 
 
 
8.3  Ritmiek en betekenis gedifferentieerd naar de organisatiedomeinen 
 
In onderstaand overzicht wordt een differentiatie gegeven naar de organisatie-
domeinen genoemd in het model zoals in paragraaf 8.2 beschreven. Het is hier-
bij de bedoeling dat de thema’s en subthema’s van ritmiek meer worden bezien 
op inhoudelijke onderwerpen. 
In deze paragraaf komt eveneens de opdracht die aan de O/A als adviseur in het 
traject ‘transitie tuchtcolleges’ gegeven is, aan de orde.  
 
De inhoudelijke differentiatie betreft navolgende onderwerpen: primair proces 
(de transitie tuchtcolleges, het verandertraject meer inhoudelijk bezien), bestuur 
en beheer (institutionele context en consequenties daarvan, managen, besturen 
en beheren van het verandertraject van de transitie), sociale relaties en intramen-
selijke verhoudingen worden gegeven. Er kan vanuit verschillende vakgebieden 
naar de diverse organisatiedomeinen en hun ‘logica’s’ worden gekeken, waarbij 
er een of meerdere accenten voor organisatiedomeinen kan zijn.6 
Het is echter ook mogelijk dat deze accenten voor een of meerdere organisatie-
domeinen worden ingegeven door de soort van organisatieverandering die aan 
de orde is. Is deze organisatieverandering meer complex, met meer ingrijpende 
gevolgen voor de medewerkers (ontslag, functiewijziging, wijziging takenpak-
ketten), of met onduidelijke doelstellingen dan zal het meer of minder aan de or-
de kunnen zijn dat bepaalde organisatiedomeinen een accent krijgen. Ook het 
veranderverleden van de organisatie en de mate van angst en bezorgdheid met 
betrekking tot de organisatieverandering kunnen een grote rol spelen.  
Door Senge7 wordt aangegeven dat in kalme situaties waar weinig op het spel 
staat je gemakkelijk met mensen kunt omgaan. Ze zullen luisteren naar rationele 
verklaringen en reageren zelf rationeel. Maar in situaties waarin grote belangen 
spelen, staat er voor iedereen veel op het spel.  
Het is derhalve zeker geen noodzaak dat alle organisatiedomeinen in een traject 
van organisatieverandering allen een gelijk accent krijgen of zelfs of ze wel of 
niet aan de orde zijn. In hoeverre de inhoud van de organisatieverandering effect 
heeft of kan hebben op de (sub)thema’s van ritmiek van organisatieverandering 
is in dit onderzoek niet aan de orde gesteld. 
 
Voor de onderzoeksperiode wordt per maand aangegeven welke de accenten zijn 
met betrekking tot de inhoudelijke differentiatie. In de laatst gearceerde kolom 
wordt per maand aangegeven welke ritmiekthema’s en subthema’s het meest 
dominant in deze maand zijn voor zover deze met betrekking tot de organisatie-
domeinen aanwezig zijn.  
Het zijn de accenten, die het meest dominant zijn, die worden aangegeven en 
voor wat betreft de belevingen is er zeker geen sprake van een soort ‘aan-uit’-
situatie waarbij er op het ene moment wel sprake is van betekenis en op het an-
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dere moment niet. Zoals in paragraaf 6.3.1 is aangegeven is er geen moment aan 
te wijzen waarop beleving start. Het is zoals Weick8 aangeeft, dat ‘sensemaking 
never starts. The reason it never starts is that pure duration never stops. People 
are always in the middle of things, which become things, only when those same 
people focus on the past from some point beyond it…..To understand sensemak-
ing is to be sensitive to the ways in which people chop moments out of continu-
ous flows and extract cues from those moments.9’ 
 
Voordat de betekenissen voor de functionarissen worden geclassificeerd naar 
inhoudelijke onderwerpen wordt eerst ingegaan op de positie van de O/A. Over 
de verhouding tussen onderzoeker en onderzochte heeft Coenen10 het volgende 
aangegeven: “Om tot verklaringen te kunnen komen moet hij begrip tonen voor 
de motieven van de competente actoren, moet hij hun handelen trachten te be-
grijpen. Om tot begrijpen in staat te zijn, moet de onderzoeker samen met de on-
derzochten handelen en met hen in discussie treden.” 
Deze verhouding heeft gedurende het onderzoek optimale mogelijkheden gekre-
gen door dat de onderzoeker tevens als adviseur in het transitietraject werkzaam 
was. Bij de start van het onderzoek en nog voor de benoeming als adviseur in dit 
traject is helder en duidelijk gecommuniceerd over de onderzoeksdoelstellingen 
en hetgeen dat van de functionarissen van de tuchtcolleges zou vragen. De 
communicatie tussen O/A en de functionarissen van de tuchtcolleges is gedu-
rende de gehele periode met wederzijds respect en vertrouwen ingevuld. Het 
kwam vaker voor dat de O/A het gevoel had structureel deel uit te maken van de 
wereld van de functionarissen van de tuchtcolleges. Zij heeft zich verdiept ook 
in de inhoudelijke werkzaamheden van de tuchtcolleges en bezoekt zittingen van 
deze colleges om zich zo veel mogelijk verdiept te hebben in het handelen en de 
motieven van de functionarissen van de tuchtcolleges.  
Er werd door zowel O/A als de functionarissen optimaal gestreefd naar de ge-
lijkwaardigheid van onderzoeker en onderzochte, zoals eveneens door Coenen is 
beschreven. 

“Zo wordt er in handelingsonderzoek gestreefd naar gelijkwaardigheid tus-
sen onderzoeker en onderzochte, dat wil zeggen dat men zoveel mogelijk 
een symmetrische verhouding tracht te realiseren maar oog blijft hebben 
voor de asymmetrische aspecten van deze verhouding, waarin onderzoeker 
en onderzochte wederzijds correctiemogelijkheden toebedeeld krijgen. 
Slechts door een dergelijke opstelling zijn contradicties te vermijden die be-
sloten liggen in opvattingen over onderzochten die naïef zouden zijn, maar 
wel een weloverwogen gestructureerd beeld van de werkelijkheid missen 
(anders hoefden ze geen onderzoek te doen).” 

 
De opdracht aan de O/A in het kader van de functie als adviseur in het transitie-
traject betrof de volgende bijdrage.  

“De bijdrage betreft het deelnemen aan de interdepartementale werkgroep 
en activiteiten die hiermee verband houden (en het intensiever – vanuit 
VWS – onderhouden van contacten met de tuchtcolleges en de beroepsor-
ganisaties  
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Tegelijk met het leveren van een bijdrage aan de wijziging van de beheers-
structuur wordt bezien welke de mogelijkheden zijn om de administratieve 
organisatie van de tuchtcolleges te verbeteren.” (citaat opdrachtbrief) 

 
De activiteiten van de adviseur en de interventies in het transitietraject betroffen 
vooral het ondersteunen en begeleiden van de bijeenkomsten van de interdepar-
tementale werkgroep. Deze activiteiten werden in nauw overleg met het Minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met de contactpersoon van het 
Ministerie van Justitie ingevuld. Door frequent overleg en afstemmingen met de 
leden van de werkgroep en met alle tuchtcolleges is er een intensieve communi-
catie tussen adviseur en functionarissen van de tuchtcolleges tot stand gekomen.  
De rol van de adviseur als contactpersoon voor de tuchtcolleges namens het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf een extra positieve impuls 
aan deze intensieve communicatie. Hierbij werden door de contactpersoon vra-
gen beantwoord en werd er informatie gegeven inzake vraagstukken die de 
tuchtcolleges hadden. 
De rol van dossierhouder ‘tuchtcolleges’ bij het departement betekende ook het 
binnen het departement aandacht vragen voor de onderwerpen de tuchtcolleges 
betreffend en aandacht voor de transitie tuchtcolleges. Om de snelheid in het 
transitietraject vast te houden werden mogelijke hindernissen voortijdig door de 
adviseur gesignaleerd en soms zelfs aangepakt. Een treffend voorbeeld hierbij is 
dat de adviseur een deel van de wetswijzigingen Wet BIG in dat kader heeft ge-
concipieerd.  
De meer elementaire interventies in het transitietraject werden in overleg tussen 
de adviseur met de contactpersoon van het Ministerie van Justitie en met de lei-
dinggevenden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
eventueel met de werkgroepleden en anderen afgestemd voordat hierover beslui-
ten konden worden genomen en voordat deze interventies konden plaatsvinden. 
In deze transitie tuchtcolleges zijn als belangrijkste interventies te noemen de 
documenten die ten behoeve van de werkgroep zijn opgesteld (betreffen de in-
houdelijke elementen van de transitie) en de vele contacten die er tussen alle 
partijen frequent aan de orde waren (betreffen met name het ingaan op de be-
trokkenheid en commitment bij de mogelijke uitkomsten van de transitie).  
De interventies waarin de O/A een rol heeft gespeeld zijn derhalve niet op indi-
vidueel niveau van de adviseur te herleiden, maar komen vooral tot uiting in de 
voortgang en de resultaten die de interdepartementale werkgroep heeft geboekt. 
 
De genoemde betekenis betreft de betrokkenheid van de functionarissen van de 
tuchtcolleges gedifferentieerd naar de (sub)thema’s van ritmiek van organisatie-
verandering.  
Naar inhoud worden onderscheiden: primair proces, bestuur en beheer, sociale 
relaties en de intramenselijke verhoudingen.  
De gearceerde velden geven aan dat er sprake is van aanwezigheid van een of 
meer subthema’s van ritmiek in de betreffende maand.  
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maanden  primair proces bestuur en beheer sociale relaties intramenselijke 
verhoudingen11 

05-2001 -- 
 

--  contacten tussen col-
leges en departe-
ment lopen moei-
zaam 

--  

06-2001 -- -- enkele contacten 
tussen departement 
en tuchtcolleges 
over te starten 
werkgroep 
R – k; R - i ; R – t 

-- 

07-2001 -- documenten werk-
groep worden aan 
de tuchtcolleges ge-
stuurd  

diverse contacten 
tussen departement 
en tuchtcolleges 
(enkele bezoeken 
worden afgelegd)  
R – k; R - i ; R - t 

-- 

08-2001 -- 
 

-- 
 

-- -- 

09-2001 nieuwe producties 
van documenten 
(met agenda en dis-
cussienotities om tot 
invulling van de 
transitie te komen) 
worden aan de tucht-
colleges gestuurd 

contacten over de 
deelnemers aan de 
werkgroep 

contacten langzaam 
weer opgestart  

 ‘persoonlijke zin-
geving’ aan de or-
de 
R – k; R - i ; R - t 

10-2001 groeiende betrok-
kenheid met de tran-
sitie (gesprekken 
over de mogelijkhe-
den om de transitie 
invulling te geven) 

conferentie tucht-
recht dominant 

contacten tussen de-
partement(en)12 en 
tuchtcolleges nemen 
toe. Er zijn inter-
views voor het on-
derzoek. 

‘persoonlijke zin-
geving’ aan de or-
de 
R – k; R - i ; R - t 

11-2001 grote betrokkenheid 
bij de transitie in-
houdelijk (verslagen 
van de werkgroep en 
het aankomende ad-
vies van de werk-
groep geven veel ge-
spreksstof) 

verplaatsen van de 
werkgroepbijeen-
komst van begin 
naar eind november 
vraagt veel aan-
dacht; van alle cor-
respondentie, etce-
tera ontvangen 
tuchtcolleges kopie 

contacten tussen de-
partement en tucht-
colleges houden aan. 
Er zijn interviews 
voor het onderzoek.  

‘persoonlijke zin-
geving’ vooral in 
interviews  
R – k; R - i ; R - t 
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maanden  primair proces bestuur en beheer sociale relaties intramenselijke 
verhoudingen 

12-2001 -- tuchtcolleges ont-
vangen bericht over 
achterbanbijeen-
komst 

contacten vanwege 
achterbanbijeen-
komst 
R – k 
 

-- 

01-2002 stilte kerstreces ebt 
langzaam weg; de 
aandacht gaat weer 
naar de inhoud van 
het conceptadvies. 
Laatste speelt met 
name een rol voor 
het uitspreken van 
voorkeuren in de 
achterbanbijeen-
komst. 

contacten betreffen 
de achterbanbijeen-
komst van de voor-
zitters en secretaris-
sen van de tuchtcol-
leges  

contacten vanwege 
achterbanbijeen-
komst en onderwer-
pen (bedrijfsvoering 
betreffend) 
R – k; R - i ; R - t 

-- 

02-2002 aandacht voor het 
verder concipiëren 
van inhoud voor het 
conceptadvies 

laatste vergadering 
werkgroep; aan-
dacht voor vervol-
gaanpak en verslag 
bijeenkomst 

schriftelijk reageren 
op conceptadvies 
door leden werk-
groep.  
R – k; R - i ; R – t 
 
 

-- 

03-2002 aandacht voor het 
verder concipiëren 
van inhoud voor het 
conceptadvies 

schriftelijke ronde 
om conceptadvies 
te voltooien 

diverse contacten 
tussen departement 
en tuchtcolleges  
R – k; R - i ; R - t 

-- 

04-2002 -- contacten over 
stand van zaken 
transitie 
 

contacten over stand 
van zaken transitie 
R – k; R – t 
 

-- 

05-2002 -- 
 
 
 

contacten over 
stand van zaken 
transitie 

contacten over stand 
van zaken transitie 
R – k; R – t 
 

-- 

06-2002 rustsituatie ervaren tuchtcolleges erva-
ren weinig activitei-
ten  

contacten tussen de-
partement en tucht-
colleges nemen af 

-- 

 
Tabel 4: differentiatie transitie naar hoofddomeinen en aanwezigheid/afwezig-
heid van de (sub)thema’s van ritmiek van organisatieverandering 
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Bij aanvang van de onderzoeksperiode is er geen activiteit bij het primair proces 
(de transitie, de beheersmatige overdracht van de tuchtcolleges, de doelstellin-
gen van de transitie). Met betrekking tot de transitie is er sprake van een rustsi-
tuatie. Deze rustsituatie is aan de orde voor alle subthema's van ritme: klemtoon, 
intonatie en tempo. Er zijn geen contacten of besprekingen over de transitie en 
er zijn geen transitieactiviteiten die zich binnen het gezichtsveld van de tuchtcol-
leges afspelen. Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen aan te geven die door de 
functionarissen van de tuchtcolleges als zodanig ook worden ervaren. De be-
sprekingen en voorbereidingen die binnen het departement (VWS) aan de orde 
zijn, worden niet opgemerkt door de tuchtcolleges. Bezien naar het model van 
'organisatiedomeinen en logica's' is bij het hoofddomein van de werkwereld voor 
wat betreft het primair proces aan te geven dat er voor dit primair proces in de 
maand 05-2001 geen aandacht is.  
De contacten tussen de beide departementen betreffen de voorbereidingen voor 
de werkgroepbijeenkomst en kunnen als inhoud onder ‘institutionele context’ 
geplaatst worden. De functionarissen van de regionale tuchtcolleges merken 
nauwelijks iets van deze activiteiten. Derhalve dat voor R-i en R-t evenmin dif-
ferentiatie naar de organisatiedomeinen kan worden genoemd. 
Het onderwerp persoonlijke zingeving met betrekking tot het werken bij het 
tuchtcollege is in enkele contacten gebleken. Het ging daarbij om inzet van de 
betreffende functionaris versus honorarium voor de te verrichten werkzaamhe-
den, belang van het tuchtrecht in combinatie met persoonlijke motieven om deze 
werkzaamheden te ambiëren, en dergelijke. Gedurende de onderzoeksperiode 
kwam het onderwerp ‘persoonlijke zingeving’ nauwelijks aan de orde en is der-
halve in bovenstaand overzicht niet vaak benoemd. Emerson geeft aan dat de 
onderzoeker zeker aandacht moet geven aan dit item. The ethnographer seeks a 
deeper immersion in others’ worlds in order to grasp what they experience as 
meaningful and important. With immersion, the field researcher sees from the 
inside how people lead their lives, and how they do so. In this way immersion 
gives the fieldworker access to the fluidity of others’ lives and enhances his sen-
sitivity to interaction and process.13  
  
In 06-2001 zijn er geen activiteiten voor de onderwerpen met betrekking tot het 
primair proces, bestuur en beheer en de intramenselijke verhoudingen. Er zijn 
wel contacten vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (af-
delingshoofd en A/O) om de tuchtcolleges te bezoeken voor een nadere kennis-
making met de A/O en het bespreken van actuele items het betreffende tuchtcol-
lege en het departement betreffend. Sporadisch nemen functionarissen van de 
tuchtcolleges contact op met het departement voor diverse aangelegenheden.. De 
sporadische contacten die er zijn tussen departement en de tuchtcolleges worden 
door de functionarissen als zeer positief ervaren. R - k, R - i en R - t aan de orde 
 
Voor 07-2001 komt het primair proces niet aan de orde. Voor het subdomein 
van bestuur en beheer kan aangegeven worden dat de tuchtcolleges door middel 
van een schrijven van de interdepartementale werkgroep bericht krijgen dat tran-
sitieactiviteiten worden ingezet. De werkgroep geeft in dit schrijven aan dat hun 
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eerste bijeenkomst eind juli 2001 zal plaatsvinden en stuurt ter kennisname de 
agenda van deze bijeenkomst. In veel gevallen wordt deze informatie besproken 
met alle functionarissen binnen het betreffende tuchtcollege. 
In deze maand blijkt dat vanwege het aantal afmeldingen van werkgroepleden 
de eerste bijeenkomst tot na de zomervakantie verschoven moet worden. Ook 
hierover ontvangen alle tuchtcolleges een schrijven. In de diverse bilaterale con-
tacten tussen tuchtcolleges en het departement zijn deze gebeurtenissen vervol-
gens onderwerp van gesprek. Er ontstaat een situatie van druk en deze eerste bij-
eenkomst van de interdepartementale werkgroep is als intonatie te benoemen (de 
activiteiten van de werkgroep worden opgestart). Een geleidelijk toene-
mend tempo in het transitietraject is waar te nemen.  
Naar het model van 'organisatiedomeinen en logica's' is er een dominante aan-
dacht voor de institutionele context: de ondersteuning van de transitie tuchtcol-
leges in de vorm van het organiseren van de eerste werkgroepbijeenkomst en 
daarmee een start van de transitieactiviteiten vraagt in deze maand grote aan-
dacht. De aandacht gaat uit naar de bijdrage van de op te zetten activiteiten en 
bijeenkomsten aan de transitie tuchtcolleges. In het model van 'organisatiedo-
meinen en logica's' is dit te kenmerken als de eigen dynamiek en logica van het 
betreffende subdomein. 
Voor ‘sociale relaties’ kan worden genoemd dat de bijeenkomst van de werk-
groep vervalt omdat er veel deelnemers niet aanwezig kunnen zijn. Hierover 
vinden diverse telefonische en mailcontacten tussen werkgroepleden en contact-
personen van de departementen plaats. Tussen enkele personen en groepen 
speelt de vraag of de juiste personen zijn afgevaardigd in de interdepartementale 
werkgroep. Deze contacten betreffen echter niet zozeer het primaire proces als 
wel de institutionele context waarbij aan de orde is of het uiteindelijke advies 
van de werkgroep wel voldoende draagvlak vanuit alle groeperingen heeft.  
R - k, R - i en R - t aan de orde. 
 
Voor 08-2001 wordt een totale rustsituatie ervaren door de functionarissen. Alle 
activiteiten en contacten zijn vrijwel stil komen te liggen door de vakantieperio-
de. Geen ritmiekthema’s aan de orde. Dit is van toepassing op alle organisatie-
domeinen. 
 
In 09-2001 vindt de eerste werkgroepbijeenkomst plaats en alle tuchtcolleges 
zijn daarbij betrokken omdat men alle vergaderstukken van de werkgroep ter 
kennisname heeft ontvangen. Door toezending van de vergaderstukken met 
daarin de transitie tuchtcolleges inhoudelijk aan de orde komt er aandacht en 
discussie over de transitie inhoudelijk en daarmee is er dus aandacht voor het 
‘primair proces’. Na de vakantie komen alle contacten weer langzaam op gang; 
betreffen informatie over motivatie voor werken bij tuchtcollege, belevingen bij 
het teamwork, het betrokken worden bij de werkgroep en het vertrouwen op de 
vertegenwoordiging in de werkgroep. 
Door functionarissen wordt uitgesproken dat men positieve verwachtingen heeft 
met betrekking tot de transitie. In een enkel contact komt sporadisch ‘persoon-
lijke zingeving’ aan de orde, waarbij het gaat om eigen kenmerken en/of per-
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soonlijke zingeving betrekking tot werken, de organisatie of het leven. Dit geldt 
ook voor de overige momenten die zijn geaccentueerd voor dit domein geduren-
de de onderzoeksperiode.  
R - k, R - i en R - t aan de orde voor alle vier de organisatiedomeinen. 
 
In de maand 10-2001 is er een groeiende betrokkenheid - inhoudelijk - bij de 
transitie tuchtcolleges. Dit blijkt door de behoefte aan informatie van de functio-
narissen van de tuchtcolleges over de transitie en het stellen van vragen door 
hen.  
De conferentie die ingaat op de positionering van tuchtrecht in Nederland voor 
diverse vormen van tuchtrecht, waaronder ook die van het tuchtrecht ingevolge 
de Wet BIG, geeft deze maand een groot accent aan het ‘primair proces’. Ten 
behoeve van de uitnodigingen voor de conferentie is de vraag aan de orde wie 
hiervoor gevraagd kunnen worden. 
Met name in de interviews voor het onderzoek wordt persoonlijk kennisgemaakt 
door O/A met alle functionarissen van de tuchtcolleges, hetgeen aanvullend is 
op de eerdere telefonische en mailcontacten en de contacten die er waren met de 
voorzitters en secretarissen (bijvoorbeeld tijdens de conferentie). 
R - k, R - i en R - t aan de orde voor alle vier de organisatiedomeinen.  
 
In 11-2001is er een intensivering van het aantal contacten en activiteiten met be-
trekking tot de transitie.  
De functionarissen uiten grote betrokkenheid met de (inhoudelijke ontwikkeling 
en voortgang) van de transitie en zien een komend ‘afstemmingsoverleg met de 
voorzitters en de secretarissen van de tuchtcolleges’ in de maand januari 2002 
als afronding voor het advies welke de werkgroep gaat uitbrengen. 
R - k; R - i ; R - t is voor alle organisatiedomeinen aan de orde. 
 
In 12-2001 valt er een stilte door het (naderend) kerstreces. Vooral R - k aan de 
orde. 
 
Voor 01-2002 zijn er veel activiteiten en contacten met betrekking tot de transi-
tie tuchtcolleges aan de orde.  
De betekenis voor de functionarissen van de tuchtcolleges is dat het eindadvies 
van de werkgroep in zicht komt en er wordt dan ook sterk aandacht gegeven aan 
hoe dit advies er inhoudelijk uit zou moeten zien. De functionarissen geven aan 
dat men de hoop heeft dat de transitie tuchtcolleges ook daadwerkelijk gereali-
seerd gaat worden. Het ‘afstemmingoverleg met de voorzitters en de secretaris-
sen van de tuchtcolleges’ moet ook een bijdrage geven met betrekking tot een 
commitment met het eindadvies van de interdepartementale werkgroep. 
R - k, R - i en R - t aan de orde (echter niet voor het domein van de intramense-
lijke verhoudingen; deze krijgen gedurende de verdere onderzoeksperiode geen 
bijzonder accent). 
 
In 02-2002 zijn er veel contacten en activiteiten in de transitie. De betekenis 
voor de functionarissen van de tuchtcolleges bij de invulling van de transitie is 
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groot en men heeft er veel vertrouwen in dat er positieve resultaten gehaald 
kunnen worden (hetgeen inhoudt dat de beide departementen toch zeker wel hun 
toestemming aan het door de werkgroep uitgebrachte advies zullen geven).  
R - k, R - i en R - t aan de orde voor de organisatiedomeinen primair proces, be-
stuur en beheer en sociale relaties. 
 
Voor 03-2002 kan genoemd worden dat er veel contacten plaatsvinden tussen de 
tuchtcolleges onderling en tussen de tuchtcolleges en het departement.  
Deze betreffen echter meer tuchtinhoudelijke aangelegenheden (geen verband 
houdend met de transitie tuchtcolleges). Meer algemeen heerst de opvatting bij 
de functionarissen van de tuchtcolleges dat als het advies door de interdeparte-
mentale werkgroep is uitgebracht, de transitie tuchtcolleges kan worden gereali-
seerd. Vervolgens zouden hiermee een aantal beheersmatige vraagstukken die 
gedurende de transitieperiode (en ook daarvoor) zijn blijven liggen, opgepakt 
kunnen worden.  
R - k, R - i en R - t aan de orde voor de organisatiedomeinen primair proces, be-
stuur en beheer en sociale relaties. 
 
In 04-2002 is sprake van een impasse in de voortgang van de transitie. Er zijn 
activiteiten om te trachten deze impasse te doorbreken en een groot deel van de 
contacten betreft ook de situatie dat de transitie in een impasse geraakt casu quo 
geraakt is.  
Contacten tussen de beide departementen leveren op dat er vanuit het ministerie 
van Justitie niet op een spoedige reactie met betrekking tot het advies van de 
werkgroep en dus van de daadwerkelijke realisatie van de beheersmatige over-
dracht van de tuchtcolleges, verwacht mag worden. Deze informatie levert bij de 
functionarissen van de tuchtcolleges een afwachtende opstelling op en geeft re-
acties in de zin van ‘we zien het wel!’. 
R - k, en R - t aan de orde voor bestuur en beheer en sociale relaties. 
 
Voor 05-2002 is het accent dat het advies van de werkgroep ter kennisname 
wordt gestuurd aan de tuchtcolleges. De inhoud van het advies is echter niet 
nieuw voor de functionarissen van de tuchtcolleges die op de hoogte worden ge-
steld van het uitbrengen van het advies van de interdepartementale werkgroep en 
geeft geen aanleiding voor aandacht voor de transitie inhoudelijk. Ook zijn de 
functionarissen van de tuchtcolleges voldoende bekend met impasse die in het 
transitieproces is ontstaan.  
Door het afnemen van de activiteiten die verband houden met de transitie tucht-
colleges neemt ook het aantal contacten tussen departement en tuchtcolleges af. 
Derhalve dat er over deze maand niet veel ‘belevingen’ van de functionarissen 
van de tuchtcolleges bekend zijn bij de O/A. 
R - k, en R - t aan de orde voor het organisatiedomein sociale relaties. 
 
In 06-2002 zijn er nauwelijks nog activiteiten en contacten met betrekking tot de 
transitie. De betrokkenheid van de functionarissen met de transitie tuchtcolleges 
is teruggelopen tot een sterk afwachtende opstelling en gesteld kan worden dat 
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men overgaat tot ‘de orde van de dag’. De tuchtcolleges trachten ieder voor zich 
een verbetering van de invulling van de beheersmatige activiteiten te bewerk-
stelligen (veelal in samenspraak met het betreffende gerecht waaraan men het 
meest gelieerd is).  
Nog immer wordt de hoop uitgesproken dat het Ministerie van Justitie akkoord 
gaat met het advies van de interdepartementale werkgroep en dat daarmee de 
beheersmatige overdracht van de tuchtcolleges van het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport naar het ministerie van Justitie gerealiseerd wordt.  
Geen ritmiekthema’s aanwezig.  
 
Reflecties ritmiek en betekenis gedifferentieerd naar de organisatiedomeinen 
 
Door de differentiatie naar de hoofddomeinen te geven, komen de accenten van 
aanwezigheid en dus ook van afwezigheid van de (sub)thema’s van ritmiek van 
organisatieverandering naar voren, gerelateerd aan de inhoud van de transitie.  
Er is hierbij gekozen om gebruik te maken van het model van Siebers, Verweel 
en de Ruijter (2002), omdat hierbij volstaan kan worden naar een differentiatie 
van de inhoud op hoofdlijnen; een verdere beschrijving op inhoud van deze rit-
miek in het kader van dit onderzoek zou te ver zou voeren. Bij het classificeren 
van de inhoud van de thema’s en subthema’s van ritmiek is met name gebruik 
gemaakt van het Werkverslag onderzoek ritmiek van organisatieverandering, 
december 01-12-200414. 
 
Bij het beschrijven van de subdomeinen binnen de organisatie gerelateerd aan de 
onderzoeksperiode blijkt dat betekenissen, activiteiten en situaties in de domei-
nen van ‘bestuur en beheer’ en ‘sociale relaties’ het meest dominant zijn. Voor 
wat betreft ‘bestuur en beheer’ kan genoemd worden dat het organiseren van een 
transitietraject binnen een dergelijke organisatie een behoorlijk grote mate aan 
bureaucratische inzet met zich meebrengt. Een goed voorbeeld hierbij is het 
aanpassen van de Wet BIG, waarin de uitkomsten van de transitie tuchtcolleges 
zo snel mogelijk tot een aanpassing van de betreffende bepalingen in deze wet 
moesten leidden. Dit betekende dat al in een vroeg stadium de wetgevingsjurist 
ingeschakeld moet worden bij het transitietraject en gedurende dit traject op de 
hoogte gehouden moet worden van de stand van zaken. 
Dit item staat niet opgenomen in de tabel van de (sub)domeinen omdat deze ac-
tiviteit geen (of zeer weinig) betekenis had voor de functionarissen van de tucht-
colleges. 
 
Opvallend bij het beschrijven van de subdomeinen binnen de organisatie is 
eveneens dat er op enkele momenten zeker aandacht is voor de intramenselijke 
verhoudingen, waarbij het gaat om logica van de persoonlijke zingeving van in-
dividuen en hun individuele kenmerken, kwaliteiten en opvattingen. Primair is 
dit een gevolg van vertrouwen tussen het betreffende individu en de functionaris 
van het departement, veelal de O/A, en vaak werden deze betekenissen geuit tij-
dens de interviews die de O/A ten behoeve van het promotieonderzoek heeft ge-
houden. 
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Op de vraag of de persoonlijke kenmerken een rol hebben gespeeld in het proces 
van de transitie tuchtcolleges kan het volgende worden aangegeven. Het ‘orga-
nisatiedomein intramenselijke verhoudingen’ (menselijke kwaliteiten) kan voor 
dit hoofdstuk worden benoemd als: voorkeuren, persoonlijke zingeving, sympa-
thieën en antipathieën van een individu. Deze persoonlijke kenmerken zijn met 
name in de interviews ten behoeve van het onderzoek met de functionarissen 
van de tuchtcolleges naar voren gekomen. 
Op andere momenten komen de persoonlijke kenmerken slechts sporadisch aan 
de orde en zijn nooit dominant gebleken gedurende het proces van de transitie 
tuchtcolleges.  
De inhoud van deze persoonlijke voorkeuren, persoonlijke zingeving, sympa-
thieën en antipathieën is voor een groot deel, voor zover het de transitie tucht-
colleges betreft, opgenomen in hoofdstuk 7 (Betekenis van ritmiek voor het in-
dividu).  
Opgemerkt kan worden dat de functionarissen van de tuchtcolleges veelal niet 
alleen (zeer) hoog juridisch geschoold zijn, maar in hun dagelijks werk van de 
tuchtzaken te maken met zeer intense intramenselijke verhoudingen, waardoor 
het voor hen wellicht ook gemakkelijker is dan andere functionarissen (uit an-
dersoortige werkvelden) om hierover te spreken.  
 
Bij het beschrijven van het primair proces blijkt dat er een fasering in de beteke-
nis van de activiteiten te onderkennen is. Aanvankelijk richt de aandacht zich op 
de inhoud van de transitie (hoe kan worden vorm gegeven aan de beheersmatige 
overdracht van de tuchtcolleges). Later wordt deze aandacht meer geconcreti-
seerd naar de formuleringen, zoals deze gewenst zijn door de functionarissen 
van de tuchtcolleges, in het advies dat door de interdepartementale werkgroep 
aan de departementen moet worden uitgebracht.  
Over het begin van het transitietraject kan aangegeven worden dat deze tot juni 
2001 een langzame aanloop kent. Geleidelijk worden de contacten verband hou-
dend met de transitie opgepakt en worden de activiteiten ten behoeve van het 
transitietraject opgestart. 
 
Het rustmoment in december moet ook in dit overzicht weer benoemd worden. 
In de laatste maand van de onderzoeksperiode (juni 2001) is er opnieuw sprake 
van een rustsituatie, omdat het transitietraject in een impasse is terecht gekomen 
en heeft derhalve geen van de subdomeinen een accent meer. Wat opvalt is dat 
het subdomein bestuur en beheer en het subdomein sociale relaties het meest 
dominant zijn geweest in dit transitietraject. De andere twee subdomeinen pri-
mair proces en intramenselijke verhoudingen zijn enigszins minder aan de orde.  
 
 
8.4 Samenvatting hoofdstuk 8 
 
Bij het classificeren naar inhoudelijke onderwerpen en het differentiëren naar 
ritmiekthema’s van de betekenissen van de functionarissen is voor wat betreft de 
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‘gedeelde opvattingen’ van de functionarissen van de tuchtcolleges gekozen 
voor de definitie van Habermas.  
Bij de ‘gedeelde opvattingen’ zoals deze in Hoofdstuk 6 zijn beschreven is spra-
ke is van intersubjectiviteit ofwel er is ‘gedeeld begrip’ over de betekenis van de 
transitie tuchtcolleges in het algemeen en met betrekking tot de ritmiek van or-
ganisatieverandering in deze transitie in het bijzonder.  
De term ‘gedeeld begrip’ wordt door Habermas aan een aantal expliciete voor-
waarden gekoppeld. Deze worden in paragraaf 8.2 beschreven. 
 
Bij het classificeren van de (sub)thema’s naar de (sub)domeinen binnen de or-
ganisatie gerelateerd aan de onderzoeksperiode blijkt dat betekenissen, activitei-
ten en situaties bij de subdomeinen ‘bestuur en beheer’ en ‘sociale relaties’ het 
meest dominant zijn. 
Deze subdomeinen hebben gedurende de onderzoeksperiode in de genoemde be-
tekenissen van de functionarissen van de tuchtcolleges het meest de aandacht. In 
het subdomein van ‘bestuur en beheer’ zijn het de bestuurlijke verhoudingen en 
beheersmatige overwegingen van financiële of ambtelijke of regelgeleide aard 
die in dit domein de doorslag geven. Bij het subdomein van ‘sociale relaties’ be-
treft het de intermenselijke verhoudingen.15  
Voor wat betreft de dominantie van het subdomein ‘bestuur en beheer’ is deze te 
verklaren door de bureaucratische inzet die gevraagd wordt bij het oppakken, 
doorlopen en afronden van een dergelijk transitietraject binnen een context die 
meerdere departementen en tuchtcolleges betreft. Het is mogelijk dat de domi-
nantie van het subdomein ‘sociale relaties’ hiermee verband houdt, omdat een 
dergelijke bureaucratische inzet ook meer contacten en afstemmingen noodzake-
lijk maakt.  
 
De intramenselijke verhoudingen, waarbij het gaat om logica van de persoonlij-
ke zingeving van individuen en hun individuele kenmerken, kwaliteiten en op-
vattingen komen tijdens de onderzoeksperiode slechts sporadisch voor en blij-
ken maar in enkele contacten tussen functionarissen van de tuchtcolleges en de 
O/A. Vooral in enkele contacten met een aantal functionarissen waarbij tussen 
de O/A en de functionaris een meer persoonlijk contact ontstaat komt ‘persoon-
lijke zingeving’ aan de orde. 
Maar ook tijdens een aantal interviews die ten behoeve van het onderzoek door 
de O/A zijn gehouden. Hierbij kwam het thema persoonlijke zingeving dicht bij 
de onderwerpen die tijdens het interview aan de orde kwamen, zoals (persoon-
lijke) reflectie op de transities uit het verleden en hoe men hierbij betrokken is 
geweest. 
 
In paragraaf 8.3 wordt geconcludeerd dat het kunnen invullen van het domein 
van de intramenselijke relaties wellicht ook te maken heeft met het dagelijks 
werk van de functionarissen van de tuchtcolleges met tuchtzaken waarbij het 
gaat om zeer intense intramenselijke verhoudingen, waardoor het voor hen wel-
licht ook gemakkelijker is dan andere functionarissen om hierover te spreken.  
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Wat opvalt is in deze casus is dat de inhoudelijke onderwerpen van ritmiek van 
organisatieverandering niet primair de aspecten van de beheersmatige over-
dracht van de tuchtcolleges (inhoudelijk) betreffen, maar de subdomeinen ‘soci-
ale relaties’ en ‘bestuur en beheer’ de meeste aandacht krijgen. Het is opvallend 
dat het domein van de intramenselijke relaties redelijk frequent - op verschillen-
de momenten, maar vooral tijdens de interviews ten behoeve van het onderzoek 
- invulling krijgt en dat deze een rol speelden in de transitie tuchtcolleges.  

 
De voortgang en stagnatie, het ritme en de frequentie, vinden in deze casus dus 
niet primair hun oorsprong in de inhoud van de voorstellen of in de persoons-
kenmerken van de actoren, maar komen vooral door de hartslag van de organisa-
tie zelf: het bestuurlijke (veranderings-) proces en de relatie tussen de actoren.  
 
 
Noten 

 
 
1 Carroll (1872), Chapter 2, The Garden of Live Flowers. 
2 Namenwirth (1987), pagina 46. 
3 Siebers, Verweel en de Ruijter (2002). 
4 Siebers, Verweel en de Ruijter (2002). 
5 Citaat Habermas in Siebers, Verweel en de Ruijter (2002), pagina 49-50. 
6 Siebers, Verweel en de Ruijter (2002). 
7 Senge (2000). 
8 Weick (1995).  
9 Weick (1995), pagina 43.  
10 Coenen (1989). 
11 Naast genoemde beschrijvingen in de betreffende maanden kwam gedurende 
de onderzoeksperiode daarnaast nog sporadisch ‘persoonlijke zingeving’ aan de 
orde ook in de overige maanden. 
12 Zowel het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als met het Mi-
nisterie van Justitie. 
13 Emerson (1995).  
14 Werkverslag onderzoek ritmiek van organisatieverandering, december 01-12-
2004. 
15 Siebers, Verweel en de Ruijter (2002), pagina 58. 
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9 BESCHOUWING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
9.1 Inleiding 
 
De onderzoeksvraag is omschreven als het zicht krijgen op ritmiek van een or-
ganisatieverandering en de betekenis hiervan voor de mensen die dit verander-
proces doormaken.  
 
Deze vraag ontstond bij mij nadat ik als organisatieadviseur bij trajecten van or-
ganisatieverandering was betrokken en ik in deze trajecten een soort van ver-
stoord verloop opmerkte. De vraag ontstond bij mij in hoeverre er een ritme in 
een organisatieverandering kan bestaan welke te vergelijken is met het ritme zo-
als deze betekenis heeft in de sport, in de muziek of een levensritme heeft zoals 
deze bestaat in de natuurwetenschappen (zoals de levenscyclus van de mens of 
het hartritme van de mens). Deze vraag is vervolgens geconcretiseerd in boven-
genoemde onderzoeksvraag.  
 
Getracht is om deze vraag te beantwoorden op basis van een etnografisch explo-
ratief exemplarisch handelingsonderzoek. Gedurende een jaar en twee maanden 
heeft de transitie tuchtcolleges (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport) de context voor het onderzoek gegeven. In dit verandertraject is de on-
derzoeker/adviseur zowel als onderzoeker als adviseur werkzaam geweest.  
De organisatieverandering betrof de transitie tuchtcolleges van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het Ministerie van Justitie (voor 
wat betreft de beheersmatige activiteiten van de tuchtcolleges). De betekenissen 
van ritmiek van de organisatieverandering zijn aangeleverd door de functiona-
rissen van de tuchtcolleges (voorzitters, secretarissen, administratieve onder-
steuning juridische medewerkers) die ten tijde van het onderzoek deel uitmaak-
ten van de tuchtcolleges.  
Een literatuurstudie is gedaan om te kijken welke informatie er bekend is over 
genoemde vraagstelling en over beschrijvingen over ritme in de sport, ritme in 
de muziek en in de natuurwetenschappen (het hartritme van de mens).  
Vanuit deze beschrijvingen zijn de thema’s van ritmiek van organisatieverande-
ring uitgewerkt. De transitie tuchtcolleges heeft verder invulling gegeven aan 
deze parameters.  
 
In de volgende paragrafen wordt een terugblik gegeven op de bevindingen in het 
vinden van een algemeen kader voor ritmiek in veranderprocessen. Hierbij is 
aan de orde dat er weinig over de onderzoeksvraag aan literatuur of onderzoeks-
resultaten bestond. Duidelijk werd dat het onderzoek pionierswerk zou gaan 
worden, waarbij het exemplarisch handelingsonderzoek de input leverde voor de 
beantwoording van de onderzoeksvraag.  
De beperkingen van dit onderzoek worden weergegeven. Vervolgens worden de 
belangrijkste onderzoeksbevindingen worden beschreven en van commentaar 
voorzien. Er worden aanbevelingen gedaan voor het bevorderen van aandacht 
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voor de ritmiekfactor als een van de factoren die een succesvolle organisatiever-
andering mogelijk maken. Om deze reden is het van belang dat er verder onder-
zoek naar ritmiek van organisatieverandering wordt gedaan. 
 
 
9.2 Zoektocht naar een algemeen kader 
 
Voor de beschrijving van ritmische verandering is gekeken naar de analyse van 
cyclische verandering en verandering in organisaties. In de vakgebieden bleek 
dat er wel aandacht wordt gegeven aan elementen van de vraagstelling maar 
hierbij wordt niet de kern geraakt van de vraagstelling naar ritmiek van organi-
satieverandering. Vervolgens is derhalve ook gekeken naar minder orthodoxe 
gebieden als het ritme van het hart, ritme in de sport en ritme in de muziek. Met 
behulp van deze beschrijvingen is een algemeen zoekmodel ontwikkeld ten be-
hoeve van een nadere exploratie van ritmiek van organisatieverandering.  
 
Vanuit de beschrijvingen van ritmiek (paragraaf 2.2) zijn een aantal raakvlakken 
tussen de betreffende beschrijvingen en de thema’s en subthema’s van ritmiek 
van organisatieverandering meegenomen in het algemeen zoekmodel van rit-
miek van organisatieverandering. Vanuit de ‘periodisering’ is ‘cyclisch en dis-
continuïteit’ en ‘innerlijke logica’ in Frequentie-periode (F-p) meegenomen. 
Vanuit ‘ritme in de organisatie’ zijn navolgende elementen meegenomen. De 
‘wisselende activiteit met prikkels van buitenaf’ (circadiane ritmiek en ook van-
uit ritme van het hart dat het lichaam zich zoveel mogelijk aanpast) in Frequen-
tie-periode (F-p), Frequentie-herhaling (F-h) en Ritmiek-tempo (R-t). De wisse-
lende intensiteit van beweging (arbeidstijdmanagement en ook vanuit ritme in de 
muziek: cadans) in Ritme-tempo (R-t). De ‘tempo (wisselingen)’ uit de continue 
stapsgewijze verandering en de continue change en de wisseling van inhouden 
in Frequentie-periode (F-p), Frequentie-herhaling (F-h) en Ritme-tempo (R-t).  
 
Voor wat betreft ‘ritme van het hart’ is in het model ritmiek van organisatiever-
andering meegenomen het slagritme in Ritme-klemtoon (R-k), snelheid en af-
nemen en een lagere hartslag bij een oudere leeftijd in Ritme-tempo (R-t) en de 
‘sinusknoop’ in Ritme-intonatie (R-i) en eveneens is meegenomen de frequentie 
in Frequentie-periode (F-p) en Frequentie-herhaling (F-h). 
Vanuit ‘ritme in de sport’ is in het model meegenomen ‘periodieke herhaling en 
afwisseling’ in Ritmiek-klemtoon (R-k).  
En vanuit ‘ritme in de muziek’ is als belangrijkste verbinding naar het model 
ritmiek van organisatieverandering meegenomen de ‘betekenis’ in het subthema 
Ritmiek-intonatie (R-i).  
 
In het model ‘thema’s en subthema’s van ritmiek van organisatieverandering’ 
zijn de diverse elementen van periodisering, ritme in de organisatie, ritme van 
het hart, ritme in de sport en ritme in de muziek opgenomen. Dit model geeft 
een kader voor ordening en analyse van relevante aspecten met betrekking tot 
ritmiek van organisatieverandering.  
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Het model bevat twee thema’s van ritmiek: ritme en frequentie.  
Ritme is de regelmatig afwisselende beweging in een verander- of transitietra-
ject. Ritme wordt vervolgens benoemd in een drietal subthema’s: klemtoon, in-
tonatie en tempo.  
Frequentie is het aantal keren dat iets plaatsvindt of niet plaatsvindt per tijdseen-
heid en geeft een getal wat aangeeft hoe vaak een verschijnsel zich voordoet in 
zekere tijd. Frequentie wordt vervolgens benoemd in twee subthema’s: periode 
en herhaling.  
 
Naast het benoemen en beschrijven van de thema’s en subthema’s van ritmiek in 
het transitietraject gedurende de onderzoeksperiode wordt ingegaan op de bete-
kenis met betrekking tot ritme voor de mensen die de organisatieverandering 
(transitie) doormaakten. 
 
De differentiatie zoals deze vanuit het onderzoek naar ritmiek in organisatiever-
andering gemaakt wordt in thema’s en subthema’s, waardoor een beeld kan 
worden gegeven van de organisatieritmiek en daarbij de betekenis in beeld te 
hebben van de mensen die het veranderproces doormaken kan als een vernieu-
wing van kennis met betrekking tot ritmiek van organisatieverandering en de be-
tekenis van de mensen daarbij gezien worden.  
De invulling van thema’s en subthema’s van ritmiek van organisatieverandering 
geven differentiatie met betrekking tot de ervaringen die de organisatie met ver-
andering(en) heeft opgedaan, om hiermee aandachtspunten voor toekomstige 
organisatieverandering te geven.  
 
 
9.3 Beperkingen van het onderzoek 
 
Dit onderzoek is een etnografisch exploratief exemplarisch handelingsonder-
zoek. Het is een exemplarisch handelingsonderzoek te noemen omdat leren en 
handelen een geïntegreerd onderdeel van het onderzoek als geheel zijn.  
In het exemplarisch deel van het onderzoek is leren een actieve opstelling met 
betrekking tot het verkrijgen van informatie om de ritmiek van organisatiever-
andering bij de transitie tuchtcolleges in beeld te brengen.  
 
Daarnaast is het onderzoek bedoeld om de mogelijkheden te exploreren die in-
vulling geven aan ritmiek van organisatieverandering door ritme en frequentie te 
benoemen in thema’s en subthema’s. In het exemplarisch handelingsonderzoek 
is het een belangrijk gegeven, dat de context waarin het onderzoek zich afspeelt, 
deel uitmaakt van het onderzoeksobject, en dat van de kennis van de context ge-
bruik gemaakt wordt bij het problematiseren van gebeurtenissen, etcetera en bij 
het doen van voorstellen van gerezen problemen. 
 
Vervolgens is bezien of de gevonden resultaten geïnterpreteerd kunnen worden 
en of je er verder (in praktische zin) iets mee kunt, bezien vanuit de transitie 
tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG ten tijde van de onderzoeksperiode. De 
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conclusies kunnen dus niet gegeneraliseerd worden naar andere transities voor 
de tuchtcolleges dan wel voor andere organisaties.  
In hoofdstuk 3 is de generaliseerbaarheid of externe validiteit uitgebreid aan de 
orde geweest. Het onderzoek beperkte zich tot de transitie tuchtcolleges inge-
volge de Wet BIG gedurende de onderzoeksperiode. Er is naar gestreefd naar 
een zo breed mogelijke samenstelling van de groep door in dit onderzoek de 
functionarissen van alle medische tuchtcolleges (regionaal verspreidt over Ne-
derland) op te nemen. Hierin zijn alle voorkomende functies binnen de tuchtcol-
leges opgenomen. Daardoor kon een zo volledig mogelijk spectrum van beteke-
nissen en opvattingen worden verkregen.  
Het onderzoek is en blijft echter een momentopname van betekenissen en opvat-
tingen. 
Een probleem bij het onderzoek was dat enkele functionarissen (enkele admini-
stratieve ondersteuners) vrijwel geen informatie hadden over de transitie in het 
verleden en over de transitie ten tijde van de onderzoeksperiode, waardoor het 
bespreken van verloop van veranderingen, en dergelijke moeilijk was.  
 
Een beperking bij het onderzoek is de aard van de organisatie van de medische 
tuchtcolleges, hetgeen bij een definiëring van thema’s en subthema’s van rit-
miek van organisatieverandering (door de gekozen methode van exemplarisch 
handelingsonderzoek) bij andere organisaties tot een andere keuze voor 
(sub)thema’s kan leiden.  
Aard van de organisatie, complexiteit en/of de omvang van de organisatie zijn 
echter minder van belang in het onderhavige onderzoek naar ritmiek van organi-
satieverandering, omdat het onderzoek niet kijkt naar de effecten van ritmiek 
(waarbij het type en de omvang van de organisatie verschillende uitkomsten in 
de effecten kunnen geven). Het onderzoek betreft diagnose van ritmiek van or-
ganisatieverandering en de betekenis hiervan voor de mensen die het verander-
proces doormaken.  
Het onderzoek gaat in op de onderliggende mechanismen van ritmiek van orga-
nisatieverandering en de betekenis hiervan voor de mensen die dit veranderpro-
ces doormaken en richt zich niet op de effecten van ritmiek. Diagnose van de 
onderliggende mechanismen van ritmiek door het beschrijven van de rit-
miekthema’s is mogelijk bij alle organisaties en bij iedere organisatieverande-
ring. In een dergelijke diagnose wordt aan de orde gesteld wat er speelt met be-
trekking tot ritmiek wanneer een organisatieverandering aan de orde is.  
 
Door de combinatie van functies als onderzoeker en als adviseur was het moge-
lijk om daar waar dat maar mogelijk was contacten te hebben met de functiona-
rissen van de tuchtcolleges en hun belevingen te vernemen bij de stand van za-
ken van dat moment. Het was mogelijk om op een open en vertrouwelijke wijze 
elkaar vragen te stellen en antwoorden te geven.  
Door de dubbelrol die dit voor mij als onderzoeker/adviseur inhield was de be-
lasting in sommige situaties vrij hoog. Met name was dit het geval daar waar ik 
als adviseur als contactpersoon namens het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport optrad (in het begin van het transitietraject) en daarbij de uit-
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komsten van de eerdere transitieactiviteiten als uitgangssituatie moest meene-
men in de gesprekken met het Ministerie van Justitie en anderzijds kennismaak-
te met de functionarissen van de tuchtcolleges. Dit gaf dan het gevoel van ener-
zijds grote bekendheid met en vertrouwdheid met de veranderhistorie en de 
mensen van de tuchtcolleges terwijl anderzijds in de gesprekken in de rol van 
onderzoeker er door mij werd getracht zo neutraal mogelijk de contacten te leg-
gen en informatie uit te wisselen.  
 
Een andere beperking was dat het onderzoek door mij als solo-onderzoeker is 
verricht, waarbij een directe afstemming of overleg over situaties zoals hiervoor 
genoemd niet tot de mogelijkheden behoorde en deze afstemming steeds secun-
dair met de promotor plaats had.  
 
 
9.4 De belangrijkste onderzoeksbevindingen  
 
De centrale vraag van het onderzoek is: ‘Hoe kan ritmiek van organisatieveran-
dering vastgelegd worden en wat is bij deze ritmiek de betekenis hiervan voor 
de mensen die dit veranderproces doormaken?’ 
De onderzoeksvraag betreft derhalve primair het zicht krijgen op de ritmiek van 
een organisatieverandering en secundair het nagaan wat bij deze ritmiek de be-
tekenis is voor de mensen die het veranderproces doormaken. Betekenis is dan 
hetgeen de mensen die het veranderproces doormaken beleven casu quo de in-
nerlijke ervaring van de mensen bij het veranderproces (de beleving), maar dan 
gedefinieerd vanuit hun ervaring(en) met de omgeving, de inhoud, de zin en het 
belang van die ervaring.  
Bij deze betekenis staat de mening van de functionarissen van de medische 
tuchtcolleges over ritmiek bij betrokken worden, geïnformeerd worden en erva-
ren van interventies centraal. 
 
Dit onderzoek geeft een beschrijving van de bevindingen van de transitie tucht-
colleges, en differentieert deze naar de thema’s en subthema’s van ritmiek van 
organisatieverandering. Vervolgens wordt beschreven hoe de betekenis hiervan 
voor de functionarissen van de tuchtcolleges hierbij aansluiten.  
Wat motiveert mensen? Wat gebeurt er met mensen in een verandertraject? 
Welke betrokkenheid wordt door de (groep) mensen ervaren? Heeft het proces 
van de verandering invloed op de betekenis hiervan voor de mensen in de betref-
fende verandering? 
 
Het beschrijven van de impressies van de eerdere transities tuchtcolleges in het 
verleden en de betekenis hiervan voor de functionarissen van de tuchtcolleges 
geven belangrijke informatie over de invulling van ritmiek (ritmiekthema’s en 
subthema’s) bij organisatieverandering de tuchtcolleges betreffend. Met betrek-
king tot eerdere transities en organisatieveranderingen bij de tuchtcolleges is in-
formatie over de aanwezigheid en afwezigheid van ritme genoemd. Vooral door 
het wegvallen van ritme kon de betrokkenheid van de functionarissen niet wor-
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den vastgehouden. Het betreft hierbij vooral de ritme(sub)thema’s klemtoon, in-
tonatie en tempo. De frequentiethema’s spelen achteraf gezien voor de functio-
narissen nauwelijks tot geen rol.  
 
De betekenis van de transitie tuchtcolleges voor de functionarissen heeft in grote 
mate betrekking op de inhoud van de transitie tuchtcolleges zelf: waar blijven de 
beheersmatige activiteiten van de tuchtcolleges en hoe gaat de positionering van 
de tuchtcolleges er in de (nabije) toekomst uitzien. Hierbij speelt ‘macht’ een 
belangrijke rol, want worden de tuchtcolleges ondergebracht bij de gerechten en 
komen de functionarissen hierdoor in een hiërarchische verhouding met de ge-
rechten of blijven de medische tuchtcolleges zelfstandige entiteiten. 
 
Zicht op ritmiek 
 
In dit onderzoek is ritmiek van organisatieverandering gedefinieerd als de meer 
omvattende term voor ritmische beweging van organisatieverandering, waarbij 
ritme een regelmatig afwisselende beweging in het transitietraject betreft en fre-
quentie het aantal keren dat iets plaatsvindt of niet plaatsvindt per tijdseenheid 
aangeeft.  
Op de vraag hoe ritmiek van organisatieverandering in beeld kan worden ge-
bracht (‘diagnostisch’) kan aangegeven worden, dat door invulling van de rit-
miekthema’s van organisatieverandering op basis van eerdere organisatieveran-
deringen en de betekenis hiervan voor de functionarissen geïnventariseerd kun-
nen worden en kunnen worden beschreven.  
In het onderzoek heeft dit plaatsgevonden door ‘impressies van ritmiek van de 
eerdere transities tuchtcolleges’ in de ritmiekschema’s te benoemen. Ook kan 
ten tijde van een organisatieverandering de invulling van de ritmiekthema’s 
worden gevolgd en in kaart worden gebracht in een ritmiekschema zoals figuur 
11 in hoofdstuk 6 aangeeft. 
Belangrijker nog zal zijn dat er vanuit de beschrijving of het in kaart brengen 
van de ritmiekthema’s aandachtspunten worden geformuleerd die een onder-
steunende functie hebben bij het verkrijgen en vasthouden van een doorlopend 
ritme.  
 
Op de hoofdvraag hoe ritmiek van organisatieverandering in beeld kan worden 
gebracht luidt het antwoord dat vanuit het theoretisch hoofdstuk (waarbij ritme 
als hartslag van de organisatie niet centraal wordt aangetroffen in de organisa-
tiekundige en veranderkundige theorieën, maar wel elementen aanreikt voor rit-
miek van organisatieverandering) en vanuit het empirisch onderzoek een zoek-
model is ontstaan om middels thema’s en subthema’s van ritmiek de ritmiek van 
een organisatieverandering in beeld te brengen.  
Ritmiek wordt gedomineerd door het samenspel van ritme en frequentie, waarbij 
frequentie te onderscheiden valt in periodisering en herhaling en ritme in klem-
toon, intonatie en tempo. Het empirische onderzoek liet zien dat deze elementen 
op verschillende wijze en op verschillende momenten herkenbaar zijn in de be-
tekenis voor actoren.  
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Vanuit het beschrijven van de thema’s en subthema’s van ritmiek van organisa-
tieverandering en een analyse van de betekenisgeving kan ritmiek van organisa-
tieverandering in beeld gebracht worden.  
 
Dominante ritmiekthema’s 
 
In het onderzoek blijkt dat de mate van invulling (of aanwezigheid) van de rit-
miekthema’s geen voorkeur toont voor invulling van een of meerdere rit-
miekthema’s, waaraan door de mensen die het veranderproces doormaken bete-
kenis wordt gegeven. De werking van ritmiek van organisatieverandering geeft 
in het onderzoek te zien dat de betekenis hiervan voor de functionarissen bij de 
start van het transitietraject geleidelijk toeneemt. Ook kan aangegeven worden 
dat bij sterke invulling (of aanwezigheid) van de ritmiekthema’s de betekenis 
voor de functionarissen eveneens groot is. Geen der ritmiekthema’s lijkt hierbij 
een dominante factor te zijn.  
 
Het onderzoek maakt aannemelijk dat er een ritme van organisatieverandering 
valt vast te stellen met behulp van het zoekmodel. Van de onderzochte thema’s 
en subthema’s met het zoekmodel zijn in de casus een aantal (sub)thema’s zeer 
herkenbaar: (1) herhaling als betekenisgevend moment van frequentie, terwijl 
(2) periodisering vooral tot uiting kwam in de door omgevingsfactoren aange-
brachte rustmomenten door vakantie; dat (3) voor de actoren het gevoel van ver-
traging en dosering van belang zijn en dat (4) de klemtoon wegvalt bij langere 
verandertijd; (5) intonatie vooral afhankelijk is van de inzet van communicatie; 
dat (6) de onrust samengaat met een hoog tempo in de veranderactiviteiten.  
 
In het hier onderzochte proces blijken bestuurlijk/beheersmatige inhouden en 
sociale relaties te domineren over de inhoud van het primaire proces en persoon-
lijke overwegingen. Nader onderzoek zou kunnen aantonen of dat komt door de 
specifieke ambtelijke context of dat het een kenmerk van veranderen is.  
De inhoudelijke inbreng heeft zich slechts geconcentreerd in een aaneengesloten 
periode van drie maanden terwijl het gehele proces en de nadruk van de bestuur-
lijke beheersmatige en sociaal relationele drukte zich over bijna de gehele lengte 
(met uitzondering van de eerste en laatste maand) van het veertien maanden du-
rende traject heeft uitgestrekt. Het is opvallend dat aspecten van intra persoon-
lijke overwegingen opkomen in dezelfde periode van inhoudelijke drukte. 
De analyse van de persoonlijke zingeving blijkt slechts in nuances af te wijken 
van de gedeelde opvattingen over het primaire proces van de verandering zelf. 
 
In de relatie tussen de ritmiekthema’s en de betekenis hiervan voor de functiona-
rissen van de tuchtcolleges met de organisatieverandering is te zien dat invulling 
van de ritmiekthema’s betekenis heeft voor de functionarissen die het verander-
proces doormaken.  
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Vloeiend ritme van veranderen 
 
Het belang van een grote mate van betrokkenheid bij een organisatieverandering 
wordt door Scott-Morgan1 aangegeven. Hij zegt dat de mensen in de organisatie 
bepalen of een verandering slaagt of mislukt. In aansluiting hierbij kan worden 
gesteld dat het meest optimale ritme van veranderen het ritme is welke helpt om 
de betrokkenheid bij de verandering vast te houden. 
 
Hetgeen opvalt tijdens het onderzoek is dat het min of meer vloeiend ritme van 
veranderen van september 2001 tot december 2001 een grote mate van betekenis 
voor de functionarissen te zien geeft. Dit geldt ook voor de periode januari 2002 
tot april 2002. 
Het ritme van veranderen in deze perioden helpt om deze betekenis van de ver-
andering vast te houden. Het wegvallen van ritmiek betekent in december een 
terugval in de betekenis voor de functionarissen bij de transitie en geeft na april 
2002 eveneens een daling van de betekenis. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat een doorlopend ritme voor wat betreft activiteiten en contacten in de onder-
havige transitie de betekenis voor de functionarissen had kunnen vasthouden. De 
twee momenten van wegvallen van ritmiek verstoren de regelmatige verande-
ring, waarbij invulling aan de ritmiekthema’s wordt gegeven.  
Er is sprake van een regelmatige organisatieverandering door de aanwezigheid 
van de ritmiekthema’s van organisatieverandering en die leidt ertoe dat de func-
tionarissen geconcentreerd aandacht hebben voor wat er in de transitie gebeurt 
en een grote betekenis bij deze organisatieverandering ervaren.  
 
Bezien over de totale onderzoeksperiode kan voor de casus van de transitie 
tuchtcolleges navolgende geconcludeerd worden. De activiteiten en contacten 
met betrekking tot de transitie tuchtcolleges - en de betekenis voor de functiona-
rissen van de tuchtcolleges hierbij - groeien geleidelijk in de eerst maanden van 
het transitietraject. 
Het ritme van veranderen in deze periode helpt om de mate van betekenis voor 
de functionarissen bij de verandering vast te houden. 
 
In het begin van het traject gaven de subthema’s R - k (Ritmiek - klemtoon) en 
R - i (Ritmiek -intonatie) een grote bijdrage aan de betekenis voor de functiona-
rissen bij het transitietraject: de eerste activiteiten, contacten en brieven gaven 
impulsen aan het verandertempo (R – t, Ritmiek - tempo) welke door de functi-
onarissen werd ervaren. Bij de start van de werkzaamheden van de interdepar-
tementale werkgroep was er even discussie vanuit de tuchtcolleges over de deel-
name in deze werkgroep, maar deze discussie was slechts van korte duur. In re-
latief hoog tempo (want vergaderdata moesten in zeer veel en moeilijke agen-
da’s passen) kon de werkgroep de aan haar toebedeelde opdracht uitvoeren en 
bracht advies uit aan beide departementen. Bij deze situatie kan derhalve gecon-
cludeerd worden dat de functionarissen van de tuchtcolleges zeer in grote mate 
betekenis toekenden aan het opstellen van het advies door de werkgroep en de 
reactie op het advies van de beide departementen. Gelet op uitspraken van de 
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functionarissen en de vele contacten waarin deze uitspraken bleken zijn hiervan 
getuige.  
 
Voor de opbouw van de betekenis bij de transitie tuchtcolleges voor de functio-
narissen van de tuchtcolleges waren de ritmiekthema’s op wisselende momenten 
een belangrijke aanleiding om betrokken te zijn bij de transitie en met name om 
verwachtingen te hebben dat er door het transitietraject resultaten geboekt zou-
den gaan worden.  
Een onderlinge wisselwerking tussen de thema’s en subthema’s van ritmiek gaf 
invulling aan de totale ritmiek van het transitietraject.  
 
Vanuit de bevindingen gedurende de onderzoeksperiode blijkt dat bij een door-
lopend (vloeiend, regelmatig) ritme de functionarissen geconcentreerd aandacht 
hebben en betekenis toekennen aan de verandering.  
Om een doorlopend ritme vast te houden lijkt het raadzaam om met kleine ver-
anderingen in plaats van grote veranderingen bezig te zijn. Een doorlopend ritme 
geeft invulling aan gerichter en consistenter veranderen en daarmee aan een gro-
tere betekenis van de betreffende organisatieverandering. Een organisatie die het 
doorlopend ritme volgt, zorgt dat ze in beweging komt en blijft en daarmee de 
grootst mogelijke betekenis voor de medewerkers creëert.  
 
De invulling van de ritmiekthema’s bepalen met welke regelmaat de verandering 
verloopt en of er sprake is van een doorlopend ritme. Bij dit doorlopend ritme is 
gedurende het onderzoek te zien dat invulling van de R - i (Ritmiek - intonatie) 
een grote bijdrage heeft aan de opbouw van R - k (Ritmiek - klemtoon) en R - t 
(Ritmiek - tempo).  
 
Bij een doorlopend ritme voor wat betreft activiteiten en contacten in de veran-
dering wordt de betekenis voor de functionarissen vastgehouden. Een organisa-
tie die het ritme van regelmaat volgt, zorgt ervoor dat ze in beweging komt en 
blijft. Deze regelmatige verandering betekent invulling geven aan de rit-
miekthema’s. 
Om een doorlopend ritme van veranderen vast te houden lijkt het raadzaam om 
met kleine veranderingen in plaats van grote veranderingen bezig te zijn. De 
transitie tuchtcolleges kan aangemerkt worden als een grote en complexe veran-
dering, waarbij de risico’s dat het doorlopend ritme van veranderen wordt ver-
stoord groter zijn dan wanneer er sprake is van een kleine organisatieverande-
ring.  
 
Betekenis van ritmiek 
 
Voor wat betreft de betekenis van organisatieverandering voor de functionaris-
sen kan opgemerkt worden dat deze geen momenten van start en eind kent. Ook 
Weick geeft aan dat “sensemaking never starts….. Flows are the constants of 
sensemaking….”2 
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Om deze reden is het bezien van de eerdere transities van de tuchtcolleges voor 
wat betreft de betekenis voor de functionarissen van de tuchtcolleges relevant 
om een ‘startbeeld bij aanvang van de transitie gedurende de onderzoeksperiode’ 
te krijgen.  
Daarnaast is het beschrijven van de impressies van de transitie tuchtcolleges ge-
daan om mede invulling te geven aan de ritmiekthema’s van organisatieverande-
ring.  
 
In de eerste maanden van de onderzoeksperiode zijn er weinig contacten tussen 
het departement en de tuchtcolleges. De tuchtcolleges bemerkten dan ook nog 
weinig feitelijk gebeuren of ritme.  
Interdepartementaal zijn er echter zeer veel contacten en activiteiten om aan de 
eerste bijeenkomst van de interdepartementale werkgroep uitvoering te geven en 
om alle tuchtcolleges te informeren over deze werkgroep en over het (schrifte-
lijk) materiaal om de transitie tuchtcolleges vorm te geven door het opstellen 
van een advies van deze interdepartementale werkgroep.  
Door de zomervakantie komen plotsklaps alle activiteiten stil te liggen, hetgeen 
ook gevolgen heeft voor het ritme en de frequentie in de maanden na de zomer-
vakantie. De beleving bij de tuchtcolleges is niet alleen dat de transitie een peri-
ode van rust kent, maar ook in de eigen activiteiten (tuchtzaken) word een peri-
ode van rust ervaren.  
 
De zomer van 2001 is voor de transitie tuchtcolleges een periode van inactivi-
teit.  
Na de zomervakantie worden geleidelijk de activiteiten met betrekking tot de 
transitie door de departementen weer opgepakt en komt de communicatie hier-
over weer op gang. Hiermee wordt ook weer de betekenis voor de functionaris-
sen bij het verloop van de transitie versterkt. 
 
Het tempo in de transitie wordt in de maanden na de zomervakantie als redelijk 
hoog ervaren. Er is voortvarendheid bij de interdepartementale werkgroep en bij 
de departementen om een conceptadvies uit te brengen en er wordt veel informa-
tie (schriftelijk of mondeling) aan de tuchtcolleges gegeven hetgeen tot gesprek-
ken en een vergroten van de betekenis van de transitie leidt.  
Een geleidelijke of regelmatige verandering moet niet verward worden met een 
snelle verandering. Regelmatige verandering betekent per definitie: klemtoon 
(aanwezigheid van regelmaat hierbij), intonatie (initiatieven, eerste activiteiten) 
en tempo (een bepaalde voortgang die doorloopt). De thema’s van de frequentie 
geven in grote mate de temporisering en het verloop in tijd. 
 
Ook in december wordt door de functionarissen van de medische tuchtcolleges 
aangegeven dat er voortgang wordt ervaren met betrekking tot de transitie. Er 
wordt op initiatief van de voorzitters en secretaris die deelnemen in de werk-
groep een achterbanbijeenkomst georganiseerd. Echter medio december valt de 
R - i (Ritmiek - intonatie) weg: er zijn geen activiteiten of gebeurtenissen en 
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dergelijke ten behoeve van de transitie en de R - k (Ritmiek - klemtoon) neemt 
met het kerstreces af. 
De R – i (Ritmiek - intonatie) in januari 2002 is de ‘achterbanbijeenkomst’, 
waarbij het conceptadvies aan de orde komt. In het algemeen waren de reacties 
van de deelnemers (voorzitters en secretarissen) positief. Bij een deel van de 
functionarissen bij de tuchtcolleges (niet zijnde voorzitter of secretaris) blijkt dat 
de organisatieverandering niet erg in beeld is.  
In februari en maart is de betekenis voor de functionarissen van de medische 
tuchtcolleges nog steeds positief met betrekking tot de voortvarendheid van de 
transitie. Men is echter teleurgesteld als men bemerkt dat het (nog ) niet moge-
lijk is om op de eventuele uitkomsten van het conceptadvies van de werkgroep 
te anticiperen.  
 
In april ontvangen de tuchtcolleges (ter kennisname) het advies van de interde-
partementale werkgroep. De functionarissen van de tuchtcolleges zijn bekend 
met het gegeven dat de transitie in een impasse terecht is gekomen door de reor-
ganisatie die op dat moment speelt bij het ministerie van Justitie.  
De impasse in de transitie wordt als onderbreking in het doorlopend ritme van 
de transitie beleefd door de functionarissen van de tuchtcolleges. 
In mei 2002 is er met betrekking tot de invulling van de ritmiekthema’s naar de 
betekenis hiervan voor de functionarissen sprake van een stilstaand ritme voor 
wat betreft R - k (Ritmiek - klemtoon), R - i (Ritmiek - intonatie) en R - t (Rit-
miek - tempo) . Ook de contacten tussen departementen en tuchtcolleges lopen 
terug.  
In juni zijn er geen activiteiten met betrekking tot het transitietraject en zijn er 
nog nauwelijks contacten tussen het departement en de functionarissen van de 
tuchtcolleges. De afwachtende houding van de functionarissen van de tuchtcol-
leges ten aanzien van ‘ontwikkelingen met betrekking tot de impasse’ houdt aan.  
 
Zowel bij de functionarissen van de medische tuchtcolleges als bij de functiona-
rissen van de beide departementen is inzicht in het stageneren van de transitie 
tuchtcolleges. De betekenis van de transitie tuchtcolleges voor de functionaris-
sen neemt op dat moment af.  
 
Er zijn gedurende het traject goede contacten opgebouwd tussen de functionaris-
sen van de tuchtcolleges met de contactpersonen van de beide departementen.  
Daarnaast geven de contacten die de O/A met de functionarissen had in het ka-
der van het onderzoek een sterke positieve impuls. Dit blijkt uit het vertrouwen 
welke in deze interviews aan de orde is.  
Met betrekking tot verloop van de transitie bestaat er aanvankelijk een grote ma-
te van cynisme; een breed gedragen vertrouwen dat er echt wat gaat veranderen 
is er in brede zin (gedragen door de tuchtcolleges) niet. 
Dit komt pas in november meer aan de orde, als tijdens de werkgroepvergade-
ring (en erna) blijkt dat er een advies uitgebracht gaat worden met de nodige 
consequenties voor de beheeractiviteiten van de medische tuchtcolleges.  
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Het initiatief ontstaat om alle voorzitters en secretarissen hun mening te laten 
uitspreken over het dan voorliggende conceptadvies in een ‘achterbanbijeen-
komst’. In een dergelijke bijeenkomst kunnen alle voorzitters en secretarissen 
het voorliggende advies nogmaals bespreken en wordt beoogt om het commit-
ment van deze groep functionarissen bij het uiteindelijk uit te brengen advies zo 
groot mogelijk te laten zijn.  
 
De onderzoeksvraag is secundair het nagaan wat bij de ritmiek van organisatie-
verandering de betekenis is voor de mensen die het veranderproces doormaken. 
Betekenis is dan hetgeen de mensen die het veranderproces doormaken beleven 
casu quo de innerlijke ervaring van de mensen bij het veranderproces (de bele-
ving), maar dan gedefinieerd vanuit hun ervaring(en) met de omgeving, de in-
houd, de zin en het belang van die ervaring.  
De deelvraag betreft derhalve de vraag wat betekent ritmiek van organisatiever-
andering voor de actoren. Uit het onderzoek blijkt dat de gedeelde betekenis 
dominant was. Individuele betekenisgeving bleek slechts tot nuancering, maar 
niet tot andere kleuring te leiden ten opzichte van de gedeelde betekenissen.  
 
In de betekenis die ritmiek van organisatieverandering heeft voor de actoren 
bleken de subthema’s van frequentie nauwelijks een rol te spelen en bleken 
vooral de subthema’s van ritme (R - k, R - i en R - t) een belangrijke plaats te 
hebben. De subthema’s van frequentie spelen wel op de achtergrond hun rol, 
hetgeen ook naar voren komt in figuur 10, waarbij de uitwerking van Frequentie 
voor wat betreft de diverse contacten, aansluit bij de uitkomsten van de subthe-
ma’s van ritme (R - k, R - i en R - t) ten opzichte van de betekenis (figuur 11a, 
11b en 11c). Hierbij is bijvoorbeeld een samenhang te zien in inactieve en actie-
ve perioden. De F - p (Frequentie-periode) heeft geen betekenisvolle plaats voor 
de respondenten in deze casus.  
 
Met behulp van het zoekmodel ritmiek van organisatieverandering zijn een aan-
tal voor ritmiek belangrijke elementen naar voren gebracht die zowel steunen op 
theoretische analyse als op de empirische beschrijving van een veranderproces. 
Het proces van ritmiek van organisatieverandering en de betekenis van de acto-
ren is vast te leggen. Het laat zien waar de nadruk van dat proces en de beteke-
nisgeving heeft gelegen in termen van de thema’s en subthema’s van het model.  
 
Wegvallen van ritmiek 
 
Aan het einde van de onderzoeksperiode vinden er geen activiteiten of contacten 
meer plaats die invulling of vervolg geven aan het transitietraject en de stilte 
breekt aan. Inherent daarmee neemt de betekenis voor de functionarissen van de 
tuchtcolleges ook vrij snel af.  
De resultaten van het transitietraject, of meer nog het ontbreken van resultaten 
van het transitietraject, kleuren de afnemende betekenis met weinig enthousiaste 
reacties en een groeiende passieve opstelling naar de doelstellingen van het tra-
ject. Plotsklaps is er in de betekenis voor de functionarissen in het traject sprake 
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van een impasse. Er is op dat moment geen van de ritmiekthema’s aanwezig: 
geen klemtoon, geen intonatie, geen tempo, geen duur of frequentie.  
De algehele betekenis voor de functionarissen van de tuchtcolleges aan het einde 
van de onderzoeksperiode was dat na het uitbrengen van het advies door de 
werkgroep het tempo van besluitvorming door de departementen en het imple-
menteren van de organisatieveranderingen had moeten doorlopen.  
 
In het onderzoek is te zien hoe het wegvallen van ritmiek betekent dat er in de 
maand december 2001 en na april 2002 een terugval in de betekenis van het ver-
anderproces voor de functionarissen bij de transitie te zien is.  
Deze onderbroken beweging benadeelt het verloop van de transitie, omdat na dit 
reces de activiteiten en contacten weer opgepakt moeten worden, hetgeen tijd 
kost. De beweging van activiteiten en contacten (en betekenis) loopt door tot 
april 2002. Door de impasse stagneert de beweging en de activiteiten en contac-
ten lopen terug. De cyclus om te komen tot consensus over de invulling van de 
transitie tuchtcolleges is weer gemaakt en een periode van stilte volgt.  
De vraag of er betekenissen van ritme van een organisatieverandering (collec-
tief) worden ervaren kan bevestigend worden beantwoord.  
 
Overige onderzoeksbevindingen 
 
In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de ‘gedeelde opvatting’ bij de beteke-
nis voor het individu differentiaties geeft.  
De ‘spreiding’ van de individuele betekenis(sen) bleek niet dermate groot dat de 
gedeelde betekenis beschreven in hoofdstuk 6 hiermee gerelativeerd moest wor-
den.  
De betekenissen van ritmiek voor het individu geven op alle noemers (de institu-
tionele context, de persoonlijke context en de extra variabelen die voor het indi-
vidu aan de orde zijn) wel in mindere of meerdere mate een nuancering van de 
gedeelde opvatting. Daar waar er sprake was van individuele differentiaties in de 
betekenissen met betrekking tot de transitie tuchtcolleges zijn deze beschreven 
en kon geconcludeerd worden dat deze geen relativering van de genoemde bete-
kenissen in hoofdstuk 6 nodig maakten.  
 
De inhoud van de ritmiek van de transitie tuchtcolleges is geclassificeerd naar 
een model met differentiatie naar organisatiedomeinen. 
Geconstateerd wordt dat de onderwerpen van ritmiek van de transitie tuchtcolle-
ges niet primair de aspecten van de beheersmatige overdracht betreffen, maar 
dat het vooral het domein ‘bestuur en beheer en sociale relaties’ is wat de aan-
dacht krijgt.  
Het domein van de intramenselijke verhoudingen kreeg niet continue of frequent 
de aandacht (en was al zeker geen dominant domein), maar kwam toch redelijk 
nadrukkelijk - op verschillende momenten - aan de orde in het transitietraject.  
Tijdens het onderzoek en ook bij de uitwerking van ritmiek naar organisatiedo-
meinen heeft de classificatie naar inhoudelijke onderwerpen (organisatiedomei-
nen) geen accenten of aandachtspunten opgeroepen. 
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Het kan mogelijk in vervolgonderzoek wel relevant zijn om de ritmiekthema’s te 
differentiëren daar waar de betreffende organisatieverandering hiertoe noodzaak 
geeft. In paragraaf 9.7 (afsluiting en aanbevelingen), laatste alinea wordt hier op 
ingegaan.  
 
Bij de ritmiek van organisatieverandering in de onderzochte situatie blijkt niet 
de snelheid van het veranderen de grootste betekenis te hebben voor de functio-
narissen bij de organisatieverandering te geven. Een doorlopend ritme brengt 
met zich mee dat de organisatieverandering betekenis heeft voor de functionaris-
sen. Het wegvallen van ritmiekthema’s heeft tot gevolg dat de beweging van de 
verandering stopt en deze betekenis afneemt of wegvalt.  
 
In genoemde ritmiek zal bij een doorlopend ritme er een grote mate van beteke-
nis van het veranderproces voor de medewerkers met de betreffende organisa-
tieverandering gerealiseerd kunnen worden. Zoals eerder genoemd zal door een 
doorlopend ritme invulling worden gegeven aan een gerichter en consistenter 
veranderen en wordt daarmee de betekenis van het veranderproces voor de me-
dewerkers bij de betreffende verandering vergroot. De betekenis van het veran-
derproces voor de medewerkers wordt door aandacht voor de ritmiek van de or-
ganisatieverandering vergroot. 
Een aandachtspunt vanuit het onderzoek naar de transitie tuchtcolleges is dat 
meer stapsgewijs veranderen en de beoogde veranderresultaten zo beperkt mo-
gelijk houden, een positieve bijdrage kunnen geven aan het doorlopend ritme in 
veranderen bij de tuchtcolleges. Bij te grote ‘golven van verandering’ bestaat het 
risico dat het tempo van veranderen uiteindelijk gaat vertragen of stilvalt zonder 
dat de beoogde resultaten zijn behaald.  
 
In hoeverre de ritmiek van organisatieverandering heeft bijgedragen aan de be-
haalde resultaten van de transitie tuchtcolleges is vanuit het onderzoek niet exact 
aan te geven. In vergelijking met de eerdere transities in deze organisaties is het 
opmerkelijk te noemen dat de interdepartementale werkgroep in een relatief kor-
te periode een eindadvies aan de beide departementen kon uitbrengen, waarbij 
het voorgestane advies zich verzekerd wist van een grote mate van commitment 
van de functionarissen van de medische tuchtcolleges. 
Ook is uit dit onderzoek niet op te maken of een hogere snelheid van veranderen 
(bijvoorbeeld door het eerder uitbrengen van het advies van de interdepartemen-
tale werkgroep) meer mogelijk zou zijn geworden dat de beide departementen 
het advies zouden hebben overgenomen. In de huidige situatie heeft slechts het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies van de interdepar-
tementale werkgroep overgenomen.  
 
Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag wat bij de ritmiek van organisa-
tieverandering de betekenis is voor de mensen die het veranderproces doorma-
ken kan derhalve navolgende aangegeven worden. De invulling van de rit-
miekthema’s van veranderen geven een meer regelmatige verandering en die 
leidt ertoe dat de medewerkers geconcentreerd aandacht hebben voor wat er in 
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de organisatieverandering gebeurt en voor hen een grotere betekenis kunnen 
hebben. 
 
De differentiatie zoals deze vanuit het onderzoek naar ritmiek in organisatiever-
andering gemaakt wordt in thema’s en subthema’s, waardoor een beeld kan 
worden gegeven van de organisatieritmiek en daarbij de betekenis van ritmiek 
van verandering voor de mensen die het veranderproces doormaken in beeld te 
hebben kan als een vernieuwing van kennis met betrekking tot ritmiek van orga-
nisatieverandering en de betekenis hiervan voor de mensen daarbij gezien wor-
den.  
 
 
9.5 De betekenis van de uitkomsten van het onderzoek voor de organi-

satiekunde en veranderkunde 
 
In het onderhavige onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering wordt de 
ritmiek in een organisatieverandering als uitgangspunt genomen en vervolgens 
gedifferentieerd naar thema’s en subthema’s van ritmiek die aan de orde (kun-
nen) zijn in een organisatieverandering. Daarbij is in de concrete onderzoekssi-
tuatie de betekenis van ritmiek van organisatieverandering voor de mensen die 
dat veranderproces doormaken beschreven. De ritmische uitvoering van een or-
ganisatieverandering kan (zoals middels het onderzoek naar ritmiek van organi-
satieverandering heeft plaatsgevonden) door het uitwerken van de elementen 
van ritmiek in beeld worden gebracht.  
 
Deze onderzoeksresultaten, die de veranderritmiek voor de (sub)thema’s in 
beeld brengen, bezien de organisatieverandering vanuit een ander perspectief 
dan de theorieën die uitgaan van periodisering en/of fasering zoals bij ‘episodic 
change’ en ‘continuous change’ of van ‘unfreeze, change, refreeze’. Een raak-
vlak tussen de (sub)thema’s van ritmiek van organisatieverandering en de fase-
ring in ‘unfreeze, change, refreeze’ kan er wel in gevonden worden, dat vanuit 
het onderzoek geconcludeerd kan worden dat het subthema intonatie een zeer 
wezenlijke rol speelt in de betekenis van de organisatieverandering voor de 
mensen die dit veranderproces doormaken. De intonatie kan een accent geven 
bij een min of meer fasewisseling van bijvoorbeeld unfreeze naar change, etcete-
ra.  
 
Daarnaast kan opgemerkt worden dat de doelstellingen die ten grondslag liggen 
aan leren in organisaties aansluiten op hetgeen met het zicht krijgen op ritmiek 
van organisatieverandering (in de thema’s ritmiek en frequentie) beoogt wordt. 
Door zicht op de ritmiek(sub)thema’s kan meer gedaan worden om acceptatie te 
krijgen voor meer continue verandering door de organisatie, zoals ook door de 
‘lerende organisatie’ gevraagd wordt.  
 
De uitkomsten van het onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering geven 
aan dat de mensen in het veranderproces bij voortgang van de activiteiten in een 
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veranderproces meer betekenis geven aan het veranderproces. De uitkomsten 
welke ritmiekthema’s in welk stadium van verandering aan de orde zijn, en met 
welke ritmiekthema’s het veranderproces opgestart en beëindigd worden, sluiten 
aan op het gedachtegoed van Kolb, Argyris, en anderen, waarbij de cyclus van 
leren in organisaties ten grondslag ligt, en op observaties van organisaties die op 
een of andere manier kennisvorming hebben ingebed in hun dagelijkse activitei-
ten. De uitkomsten van het onderzoek naar ritmiek van organisatieverandering 
sluiten eveneens aan op de uitspraken van Senge, waarbij ‘leren van ervaring’ 
plaatsvindt in een voortdurende cyclus. In deze cyclus kunnen de ervaringen van 
het verleden van de organisatie (zoals door het zicht op de ritmiekthema’s en 
ritmiek(sub)thema’s wordt aangegeven) leiden tot conclusies (‘abstrahe-
ren/verbinden’) en vervolgens tot activiteiten in volgende organisatieverande-
ringen.  
 
Voor Eisenhardt en Brown3 betekent regelmatige vernieuwing per definitie: re-
gelmaat, ritme en initiatief. Het betreft hierbij met name oplossingen voor pro-
ductontwikkeling en het tijdig op de markt brengen van producten. De samen-
hang met ritmiek van organisatieverandering en de beleving bij de ritmiek door 
de mensen die dit veranderproces doormaken is te zien in de differentiatie die 
mogelijk is voor organisaties met betrekking tot het tempo van verandering (kan 
‘een snelle groei’ betreffen), de klemtoon (met regelmaat vernieuwen en instel-
len op ritmen zoals seizoenswisselingen of uitgavenpatroon van de klant) en met 
betrekking tot de functie die ritmiek kan hebben namelijk dat het de organisatie 
en de mensen die het veranderproces doormaken helpt ‘om vooruit te denken en 
nieuwe activiteiten op elkaar af te stemmen’ en een zo optimaal mogelijke bete-
kenis van de organisatieverandering te hebben.  
 
Eisenhardt en Brown geven aan dat regelmatige vernieuwing in plaats van gele-
genheidsvernieuwing organisaties meer succes geeft in beweeglijke markten, 
onder zeer hevige concurrentie. Van gelegenheidsvernieuwing is sprake als er 
een nieuw product wordt uitgebracht alleen omdat het laboratorium een veelbe-
lovende nieuwe technologie heeft ontwikkeld, als een markt wordt betreden in 
reactie op een zet van een concurrent, of als een overname wordt gedaan alleen 
maar omdat er zich toevallig een aantrekkelijke kandidaat voor een overname 
aandient. Gelegenheidsvernieuwing is echter per definitie ook een reactieve en 
grillige strategie. Bij regelmatige vernieuwing gaat het er om dat volgens een 
vast ritme nieuwe producten of diensten worden gemaakt, een nieuwe activiteit 
wordt gestart, een nieuwe markt wordt betreden.  
Middels het model van organisatieritmiek kan ex tunc worden beschreven welke 
(sub)thema’s in welke mate en op welk moment aan de orde waren. Het model 
kan een diagnose geven voor wat betreft ritmiek van organisatieverandering en 
de betekenis hierbij voor de mensen die dit veranderproces doormaken voor 
klemtoon (nadruk/druk, rust/onrust, druk/ontspanning), intonatie (beginnen van 
een activiteit of traject), tempo (snelheid van uitvoering waarmee handelingen of 
onderdelen ervan elkaar opvolgen zoals versnellen/vertragen, hoog/laag tempo, 
onderbreking in tempo), frequentie (hoe vaak een verschijnsel zoals een overleg, 
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informatie, contacten, en dergelijke plaatsvinden gedurende een zekere tijd) en 
herhaling (getal dat aangeeft hoe vaak een verschijnsel zich voordoet in een be-
paalde periode). 
Kortom, het model ‘thema’s en subthema’s ritmiek van organisatieverandering’ 
geeft een genuanceerd en gedifferentieerd beeld (diagnose) van ritmiek van een 
organisatieverandering. Vanuit een dergelijke diagnose is het zeer goed mogelijk 
om keuzen te maken met betrekking tot beleid van een organisatie voor bijvoor-
beeld de regelmatige vernieuwing zoals door Eisenhardt en Brown wordt aange-
geven en voor verandermanagement als continuous proces.  
Door Eisenhardt en Brown wordt aangegeven dat het veranderingstempo hoog 
kan liggen bij organisaties die regelmatig vernieuwen, maar regelmatige ver-
nieuwing mag op zich niet verward worden met een snelle verandering. Een on-
derneming die een doeltreffend beleid van regelmatige vernieuwing weet te voe-
ren, zorgt ervoor dat zijn ritme aansluit bij de realiteit van wat voor de organisa-
tie haalbaar is. Het model ‘thema’s en subthema’s ritmiek van organisatieveran-
dering’ sluit hierop aan door in beeld te brengen hoe de organisatie in eerdere 
veranderingen is omgegaan met tempo. Deze beschrijvingen over de snelheid 
van uitvoering waarmee handelingen of onderdelen elkaar opvolgen geven in-
formatie over de haalbaarheid van keuzen die met betrekking tot tempo, zoals de 
doorlooptijd van een verandertraject, de periode van implementatie van een 
nieuwe planningsmethodiek binnen de organisatie. 
Het model ‘thema’s en subthema’s ritmiek van organisatieverandering’ helpt or-
ganisaties om een diagnose te stellen bij hun veranderritmiek en op basis hiervan 
keuzen te maken voor organisatieveranderingen in de toekomst. Het model geeft 
informatie op de vraag ‘wat is een goed veranderritme voor de organisatie’?  
In afwijking van Eisenhardt en Brown geeft het onderhavige onderzoek een 
ruimere invulling aan het begrip ritme van organisatieverandering. Door Eisen-
hardt en Brown wordt ritme gedefinieerd als voornamelijk het bepalen van het 
tempo en de duur (bijvoorbeeld vernieuwing van een product in een ritme van 
één per jaar). Het model (sub)thema’s ritmiek van organisatieverandering be-
steedt echter naast tempo ook aandacht aan de subthema’s klemtoon, intonatie 
en frequentie. 
 
Vanuit de beschrijvingen van ritmiek (paragraaf 2.2) zijn een aantal raakvlakken 
tussen de betreffende beschrijvingen en de thema’s en subthema’s van ritmiek 
van organisatieverandering meegenomen in het algemeen zoekmodel van rit-
miek van organisatieverandering. 
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9.6 De betekenis van het onderzoek voor de adviespraktijk 
 
De adviseur in een verandertraject (zowel de interne als de externe adviseur4) zal 
veelal een diagnostische fase doorlopen om tot een goede positionering van een 
aanpak met betrekking tot het verandertraject te komen. Door een dergelijke di-
agnose wordt de basis voor verdere advisering voor de adviseur sterker gemaakt. 
Met het resultaat van het onderzoek, een model om ritmiek (sub)thema’s in 
beeld te brengen, wordt een beeld van ritmiek in de diagnostische fase meege-
nomen. 
Voor de adviseur die ondersteuning geeft aan een veranderproces is het van be-
lang naast relevante vragen als: 
• wat is de huidige situatie? 
• wat betekent deze situatie voor het functioneren van de organisatie? 
• wat merkt de klant van deze situatie? 
• waarom zijn eerdere veranderingen vastgelopen? 
• waarom zou deze verandering kunnen vastlopen? 
te kijken naar de ritmiek van veranderen van de organisatie. Middels het alge-
meen zoekmodel ten behoeve van een nadere exploratie van ritmiek van organi-
satieverandering kan ritmiek van veranderen in beeld worden gebracht . 
Ongeacht de reikwijdte (betreft delen van de organisatie die met de verandering 
worden geconfronteerd) en de mate van verandering (betreft de ingrijpendheid 
bij de invoering van een nieuwe organisatiestructuur die gepaard gaat met een 
cultuuromslag is de ingrijpendheid van de verandering groot) is het algemeen 
zoekmodel te gebruiken.  
 
Als adviseur en in gesprekken met leidinggevenden en adviseurs kwam ik re-
gelmatig de situatie tegen dat nieuwe veranderingen werden gestart zonder vol-
doende rekenschap te geven aan processen (cultureel en inhoudelijk) die al lie-
pen of die eerder waren afgerond en de betekenis hiervan voor de mensen die 
het veranderproces doormaakten. Ook situaties als versnellingen en vertragingen 
van (delen van) veranderprocessen die niet aansloten bij de betekenissen die de 
mensen in het veranderproces hieraan toekenden gaven de lopende en komende 
verandertrajecten geen positieve impuls. 
 
Het belang van informatie voor de adviseur wordt genoemd door Nathans5 die 
aangeeft, dat de waarnemingsfunctie van de adviseur een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan de kwaliteit van het advieswerk. Het verzamelen van feiten en 
cijfers behoort hiertoe. Het zou bepaald een omissie zijn als de adviseur geheel 
drijvend op zijn intuïtie adviezen opstelde, en daarbij verzuimde harde gegevens 
te verzamelen. Nathans geeft daarbij aan dat het de moeite loont te inventarise-
ren wat beschikbaar is, alvorens eigen instrumenten te ontwikkelen (niet op-
nieuw het wiel uitvinden), maar dat het beschikbare instrumentarium nimmer 
bepalend mag zijn voor de vraag welke informatie verzameld gaat worden. 
Wanneer geen passend instrument voor handen is zal het gemaakt moeten wor-
den. Aangegeven wordt dat de adviseur steeds alert zal moeten zijn dat het gaat 
om betrouwbare informatie (bijvoorbeeld een aantal binnengekomen klachten) 
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en valide informatie (verzamelde gegevens moeten ook echt inzicht verschaffen) 
zijn.  
Het algemeen zoekmodel van ritmiek van organisatieverandering kan informatie 
leveren aan de adviseur met betrekking tot ritmiek van organisatieverandering.  
 
Op de vraag welk voordeel een adviseur heeft met informatie verkregen aan de 
hand van het model ritmiek van organisatieverandering kan aangegeven worden 
dat deze informatie mogelijk een van de factoren (de ritmefactor) kan zijn welke 
bijdraagt aan een succesvol verloop en resultaat van een organisatieverandering.  
De wijze waarop met het model ritmiek van organisatieverandering informatie 
met betrekking tot de ritmiek van organisatieverandering kan worden verkregen 
is om veranderingen uit het verleden en van lopende organisatieveranderingen te 
beschrijven in tijdselementen van bijvoorbeeld een week of een maand (zoals bij 
de transitie tuchtcolleges is beschreven gedurende de onderzoeksperiode; hoofd-
stuk 6 Betekenis van ritmiek op organisatieniveau) voor zowel de thema’s en 
subthema’s van ritmiek van organisatieverandering als de betekenis hiervan 
voor de mensen die het veranderproces doormaakten casu quo doormaken.  
 
Hetgeen de adviseur met gebruik van dit model van ritmiek van organisatiever-
andering kan toevoegen is dat met de verkregen informatie gerichter kan worden 
aangesloten bij de ritmiek van organisatieverandering van een organisatie. Door 
bij interventies, activiteiten en dergelijke rekening te houden met deze organisa-
tieritmiek zullen de aandachtspunten op basis van thema’s en subthema’s van 
ritmiek van organisatieverandering meegenomen worden en kunnen organisatie-
veranderingen als een doorgaande en daarbij doordachte beweging verlopen.  
Dit betekent niet dat middels het algemeen zoekmodel van ritmiek van organisa-
tieverandering een veranderproces als een volledig gedetermineerd proces moet 
worden gezien en refereert niet aan wel of geen voorspelbaarheid van verande-
ringen en gaat evenmin uit van continue of tijdelijk veranderen, maar geeft een 
beeld (een diagnose) van de ritmiek van de organisatieverandering, waarbij pa-
tronen met betrekking tot ritmiek van organisatieverandering zichtbaar kunnen 
worden gemaakt. Vanuit deze diagnose kunnen bij bestaande en bij nieuwe ver-
anderprocessen aandachtspunten meegenomen worden die een bijdrage leveren 
aan succes met betrekking tot het verloop en de resultaten van organisatieveran-
dering. Een ritme van organisatieverandering welke aansluit bij het ritme van de 
organisatie kan ervoor zorgen dat een meer succesvolle beweging van verande-
ren door de mensen in de organisatie wordt ervaren. Wanneer de beweging van 
de organisatieverandering voor de mensen in een veranderproces een verstoord 
verloop betekenen, door bijvoorbeeld een te hoge6 of te lage versnelling, ver-
keerde intonaties door het telkens starten en niet afronden van verandertrajecten, 
geeft deze betekenis voor de mensen die het veranderproces doormaken geen 
positieve bijdrage aan het verloop en de resultaten van een organisatieverande-
ring.  
 
Het model met (sub)thema’s van ritmiek van organisatieverandering zal moge-
lijk nog verfijning vragen om bruikbaar te zijn voor de adviseurs bij organisatie-
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verandertrajecten. Gebruiken van het model (sub)thema’s van ritmiek geeft in-
zicht in de beweging van verandering van de betreffende organisatie, waardoor 
met nieuwe organisatieveranderingen of aanpassingen van organisatieverande-
ringen met de ritmiekfacetten van het model (sub)thema’s van ritmiek rekening 
kan worden gehouden. 
Een van de geïnterviewden gaf dit als volgt aan: 
“De beschrijving van het transitietraject tuchtcolleges in het verslag van de ad-
viseur is een spiegel, waarin we tempo, intonatie en andere aspecten van ritmiek 
in onze manier van werken volledig terugzien.”(een van de leidinggevenden in 
het transitietraject tuchtcolleges). 
 
 
9.7 Afsluiting en aanbevelingen 
 
Een succesvolle organisatieverandering is afhankelijk van vele factoren (bij-
voorbeeld strategiefactoren zoals strategieontwerp, structuurfactoren zoals 
schaalgrootte, decentralisatie, cultuurfactoren, implementatie- en evaluatieme-
thoden). De ritmefactor is echter bij het bespreken van een succesvolle organisa-
tieverandering onderbelicht. Deze factor kan evenzeer een positieve bijdrage ge-
ven aan een succesvolle organisatieverandering.  
 
Door dit onderzoek is een model voorgesteld en getoetst om ritmiek van organi-
satieverandering in beeld te brengen door beschrijvingen in thema’s en subthe-
ma’s van ritmiek van organisatieverandering te geven. Vanuit deze beschrijvin-
gen kunnen aandachtspunten worden geformuleerd die invulling aan ritmiek van 
verandering geven, die op hun beurt weer leiden tot een grotere betekenis van 
het veranderproces bij de medewerkers in een organisatieverandering. In de rela-
tie tussen de ritmiek(sub)thema’s en de betekenis hiervan voor de functionaris-
sen van de tuchtcolleges met de organisatieverandering is uit het onderzoek te 
concluderen dat invulling van de ritmiekthema’s de betekenis bij het verander-
proces door de functionarissen vergroot.  
 
Deze regelmatige verandering betekent invulling geven aan de ritmiekthema’s. 
Door bij de start van een verandertraject een analyse op te stellen met betrekking 
tot de beleving van genoemde ritmiekthema’s van organisatieverandering , door 
invulling van de schema’s van Figuur 6 en Figuur 11a, b en c: subthema’s ritme 
ten opzichte van betekenis, en het vervolgens opstellen van aandachtpunten voor 
organisatieritmiek, kan een meer doorlopend (vloeiend) ritme van organisatie-
verandering bereikt worden waarbij het doorlopend ritme resulteert in een grote 
betekenis voor de functionarissen. Het schema met ritmiekthema’s voor organi-
satieverandering kan op deze wijze helpen bij het in beweging houden van orga-
nisatieverandering. 
 
In deze studie is reeds opgemerkt dat dit onderzoek begrensd moest worden. Zo 
is het onderzoek beperkt gebleven tot de transitie van de medische tuchtcolleges 
gedurende de onderzoeksperiode. Toetsing van de uitkomsten van dit onderzoek 
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bij andere organisaties wordt aanbevolen. Een vervolgonderzoek zou zich kun-
nen richten op een analyse van een transitie of een organisatieverandering op ba-
sis van de thema’s en subthema’s van ritmiek van organisatieverandering.  
 
Zoals reeds aangegeven in paragraaf 1.6 zou een vervolgonderzoek ook syn-
chronisatie kunnen betreffen: het verklaren hoe het ene ritme samengaat met het 
andere en hoe afzonderlijke entiteiten in een ritme raken of kunnen raken. 
 
Tijdens het onderzoek zijn een aantal opvallende samenhangen vanuit het oog-
punt van ritmiek voor wat betreft inhoudswisselingen en dominantieverhoudin-
gen tussen inhouden gezien waarvan niet vast te stellen is of het hier om een pa-
troon gaat dat mede gedefinieerd wordt door de specifieke context van het type 
organisatie en het type organisatievraagstuk of dat er een bepaalde relatie tussen 
deze onderdelen bestaat. Het onderzoek van ritmiek van organisatieverandering 
heeft zich niet gericht op de effecten van ritmiek (waarbij het type en de omvang 
van de organisatie verschillende uitkomsten in effecten kunnen geven). Het on-
derzoek ritmiek van organisatieverandering richt zich op diagnose van de onder-
liggende mechanismen van ritmiek van organisatieverandering.  
In toekomstig onderzoek zou vastgesteld kunnen worden of gevonden samen-
hangen met betrekking tot (wisseling van) betekenis, inhoud en de thema’s en 
subthema’s van ritmiek een patroon van ritmiek kennen of dat deze samenhan-
gen afhankelijk zijn van type organisatie en/of type proces of dat deze steeds 
wisselende verhoudingen kunnen aangaan en dat ze zelfs niet specifiek zijn voor 
een bepaald type proces en organisatie. 
 
Het schema van ritmiek van organisatieverandering kan mogelijk ook handvat-
ten geven voor instrumentontwikkeling op basis van de inhoudelijke onderwer-
pen genoemd in hoofdstuk 8. Een ander ritme aanbrengen in de werkwereld, 
omdat het productieproces stagneert, of om gegronde redenen een sanering rea-
liseren in het aantal FTE ’s voor het managementproces vraagt om een andere 
benadering dan het verhogen van het deskundigheidsniveau van individuele me-
dewerkers of het bevorderen van de onderlinge communicatie om draagvlak 
voor verandering te scheppen.  
Als diagnose-instrument kan een beoordeling worden gegeven over de rit-
miek(sub)thema’s in een ‘normale situatie (van veranderen)’ en kan meer stu-
ring worden gegeven aan organisatieverandering gelet op de ritmiekfactoren. 
Niet alleen wordt dan invulling gegeven aan het verloop van de ritmiekthema’s, 
maar vooral ook aan de betekenis van de organisatieverandering voor de mensen 
die de veranderprocessen doormaken.  
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Noten 
 
1 Scott-Morgan (2001) 
2 Weick (1995) 
3 Eisenhardt en Brown (1998). 
4 Nathans (1997) (Met adviseren bedoelen we iedere activiteit die bijdraagt aan 
het bereiken van resultaat als adviseur). 
5 Nathans (1997). 
6 Analoog aan Rechtschaffen (1996), die aangeeft dat de westerse samenleving 
in een vijfde versnelling is gezet.  
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SAMENVATTING 
 
 
Probleemstelling 
 
In deze studie is ingegaan op de vraag hoe ritmiek van organisatieverandering 
vastgelegd kan worden en wat bij deze ritmiek de betekenis is voor de mensen 
die dit veranderproces doormaken. De doelstelling van dit onderzoek is om de 
ritmiek van een organisatieverandering bij een concrete organisatieverandering 
te beschrijven in een poging processen van ritmiek in beeld te brengen en vast te 
leggen en te onderzoeken of ritmiek in thema’s van ‘spelverloop’ benoemd kun-
nen worden en hoe betrokken ‘spelers’ hieraan betekenis toekennen. 
 
Onderzoeksaanpak 
 
Bij een concrete organisatieverandering, te weten de transitie tuchtcolleges is de 
ritmiek van de organisatieverandering beschreven. Gedurende een jaar en twee 
maanden heeft de transitie tuchtcolleges (Ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport) de context voor het onderzoek gegeven. In dit verandertraject is de 
onderzoeker/adviseur zowel als onderzoeker als adviseur werkzaam geweest.  
Middels een etnografisch exploratief handelingsonderzoek is gezocht naar sa-
menhangen die voor een bepaald theoretisch of praktisch doel relevant worden 
geacht. Dat praktische doel is het in beeld brengen van ritmiek van organisatie-
verandering in de transitie tuchtcolleges. Bij het exploreren van alle mogelijke 
samenhangen is steeds de vraag gesteld: kan ik de gevonden resultaten interpre-
teren en kan ik er verder (in praktische zin) iets mee.  
 
Door bestudering van een vijftal groepen van theorieën (uit de organisatie- en 
veranderkunde), waarin direct of indirect het vraagstuk van ritmiek aan de orde 
wordt gesteld, is nagegaan welk raakvlak deze theorieën hebben met het onder-
werp van deze studie. Toen bleek dat beide vakgebieden wel aandacht besteden 
aan elementen van de vraagstelling, maar niet de kern raakten van de vraagstel-
ling is gericht op minder orthodoxe gebieden als ritme van het hart, ritme in de 
sport en ritme in de muziek. Uit deze gebieden is vooral de informatie verkregen 
ten behoeve van de ontwikkeling van een algemeen zoekmodel ten behoeve van 
een nadere exploratie van ritmiek van organisatieverandering. Tijdens en met 
het uitvoeren van het handelingsonderzoek is invulling gegeven aan een be-
schrijving van ritmiek van organisatieverandering. 
 
De analyse van de onderzoeksgegevens heeft geresulteerd in beschrijvingen van 
een transitietraject die: 
de activiteiten en processen gedurende de onderzoeksperiode benoemen, de 
thema’s en subthema’s van het onderzoek benoemen, de betekenis voor de func-
tionarissen van de medische tuchtcolleges toevoegen in deze tijdsbalken en rit-
miek en betekenis van de functionarissen differentiëren naar inhoudelijke on-
derwerpen .  
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Resultaten 
 
De hartslag van de organisatieverandering in beeld brengen is de eerste stap om 
zowel preventief voor nieuwe veranderingen als repressief bij het doorzetten van 
reeds ingezette veranderingen met ritmiek rekening te houden. Het onderzoek 
beoogt een bijdrage te leveren aan meer aandacht voor de ritmiekfactor bij orga-
nisatieveranderingen en een impuls te zijn voor verder onderzoek naar ritmiek 
van organisatieverandering. Ritmiek van organisatieverandering kan een bijdra-
ge leveren als een van de succesfactoren bij een organisatieverandering door in 
het ritme van veranderen (casu quo de cadans, de beweging van veranderen) op-
timaal rekening te houden met de betekenis welke deze heeft voor de mensen 
die dit veranderproces doormaken.  
De ritmische uitvoering van een organisatieverandering is door het uitwerken 
van de (sub)thema’s van ritmiek in beeld gebracht. Door dit onderzoek is een 
model ontstaan om ritmiek van organisatieverandering in beeld te brengen door 
beschrijvingen in (sub)thema’s van ritmiek van organisatieverandering te geven. 
Vanuit deze beschrijvingen kunnen aandachtspunten worden geformuleerd die 
invulling aan ritmiek van verandering geven, die op hun beurt weer leiden tot 
aansluiting op de betekenis hiervan voor de mensen die het veranderproces 
doormaken.  
 
Ritmiek (de meer omvattende term voor ritmische beweging) is uitgewerkt naar 
de thema’s: ritme en frequentie en naar de subthema’s: (parameters) klemtoon, 
intonatie, tempo, periode en herhaling. De hoofdthema’s zijn ritme en frequen-
tie, waarbij ritme de term is voor de regelmatig afwisselende beweging in een 
verandertraject (met betrekking tot informeren, overleg, interventies, besluit-
vorming, contacten, etcetera), en frequentie het aantal keren is dat iets plaats-
vindt of niet plaatsvindt per tijdseenheid en derhalve een getal is wat aangeeft 
hoe vaak een verschijnsel zich gedurende zekere tijd voordoet. 
Bij ‘Ritme-klemtoon’ wordt de nadruk/druk, de rust/onrust en/of de 
druk/ontspanning aan de orde gesteld, zoals belangrijke gebeurtenissen die 
plaatsvinden en ontwikkelingen en verwikkelingen die zich in een organisatie-
verandering kunnen voordoen.  
De ‘Ritme-intonatie’ geeft informatie over de momenten waarbij het beginnen 
van iets centraal staat. Het begin van de contacten tussen de diverse spelers in 
een transitietraject om bijvoorbeeld een projectorganisatie in te richten, de eerste 
bijeenkomst van een werkgroep, het bereiken van een consensus bij bespreking 
van belangrijke discussiepunten. De toon wordt dan aangegeven en geeft accen-
ten in een verander- of transitietraject.  
Bij ‘Ritme-tempo’ gaat het om de snelheid van de uitvoering waarmee hande-
lingen of onderdelen ervan elkaar opvolgen (versnellen en vertragen, hoog of 
laag tempo, onderbreking in tempo). 
Voor ‘Frequentie-periode’ gaat het om de periode waarin een verschijnsel 
plaatsvindt of het verloop gedurende een zekere tijd.  
De ‘Frequentie-herhaling’ is het getal dat aangeeft hoe vaak een verschijnsel 
zich voordoet in een bepaalde periode.  
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Vervolgens worden de ritmiekthema’s gekoppeld aan de betekenis voor de men-
sen die een veranderproces doormaken, door na te gaan of er betekenis met be-
trekking tot ritmiek van een organisatieverandering is welke meer collectief door 
de individuen in dat verandertraject worden ervaren.  
 
Bezien over de totale onderzoeksperiode kan navolgende geconcludeerd wor-
den. De activiteiten en contacten met betrekking tot de transitie tuchtcolleges - 
en de betrokkenheid van de tuchtcolleges hierbij - groeien geleidelijk in de eerst 
maanden van het traject en krijgen even een terugval met het kerstreces.  
Deze onderbroken beweging benadeelt het verloop van de transitie, omdat na dit 
reces de activiteiten en contacten weer opgepakt moeten worden, hetgeen tijd 
kost. De beweging van activiteiten en contacten (en betrokkenheid) loopt daarna 
door tot april 2002. Door een impasse in de voortgang van de transitie stagneert 
vervolgens de beweging, en de activiteiten en contacten lopen terug. De cyclus 
om te komen tot consensus over de invulling van de transitie tuchtcolleges is 
(evenals een aantal jaren geleden) weer gemaakt en een periode van stilte volgt.  
Ritmiek van veranderen in deze periode helpt om de betrokkenheid bij de veran-
dering vast te houden. In het onderzoek is te zien hoe het wegvallen van ritmiek 
betekent dat er in de maand december 2001 en na april 2002 een terugval in de 
betrokkenheid van de functionarissen bij de transitie te zien is.  
Bij een doorlopend ritme voor wat betreft activiteiten en contacten in de veran-
dering wordt de betrokkenheid van de functionarissen vastgehouden. 
Het lijkt niet van belang of deze activiteiten en contacten meer of weinig om-
vangrijk zijn, maar deze dienen wel invulling te geven aan de doorlopende (re-
gelmatige) verandering. Dit sluit aan op de neiging tot synchronisatie. De vraag 
of er belevingen van ritmiek van een organisatieverandering (collectief) worden 
ervaren kan op basis van het onderzoek bevestigend worden beantwoord.  
Uit het onderzoek komt naar voren dat bij sterke invulling (of aanwezigheid) 
van de ritmiekthema’s de betrokkenheid van de functionarissen met de organisa-
tieverandering eveneens groot is. Echter, geen der ritmiekthema’s lijkt hierbij 
een dominante rol te spelen. Hierbij moet opgemerkt worden dat het rit-
miekthema R - t (Ritme - tempo) wel een zeer belangrijke rol speelt gedurende 
de onderzoeksperiode in de beleving van de functionarissen. Dit belang aan R - t 
is door hen ook naar voren gebracht met betrekking tot de veranderhistorie van 
de tuchtcolleges. Zowel gedurende de onderzoeksperiode - met name de periode 
na maart/april 2002 - alsook met betrekking tot de veranderhistorie van de tucht-
colleges is de betekenis voor de functionarissen dat de snelheid van uitvoering 
waarmee handelingen of onderdelen ervan elkaar opvolgen ‘een versnelling ho-
ger’ zou mogen zijn. 
De invulling van de ritmiekthema’s van veranderen geven een meer regelmatige 
verandering en die leidt ertoe dat de functionarissen geconcentreerd aandacht 
hebben voor wat er in de transitie gebeurt en een (grote) betrokkenheid bij de 
verandering hebben.  
Wat opvalt is in deze casus is dat de inhoudelijke onderwerpen van ritmiek van 
organisatieverandering niet primair de aspecten van de beheersmatige over-
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dracht van de tuchtcolleges (inhoudelijk) betreffen, maar de subdomeinen ‘soci-
ale relaties’ en ‘bestuur en beheer’ de meeste aandacht krijgen.  
De voortgang en stagnatie, het ritme en de frequentie, vinden in deze casus dus 
niet primair hun oorsprong in de inhoud van de voorstellen of in de persoons-
kenmerken van de actoren, maar komen vooral door de hartslag van de organisa-
tie zelf: het bestuurlijke (veranderings-) proces en de relatie tussen de actoren.  
 
Ritmiek wordt gedomineerd door het samenspel van ritme en frequentie, waarbij 
frequentie te onderscheiden valt in periodisering en herhaling en ritme in klem-
toon, intonatie en tempo. Het empirische onderzoek liet zien dat deze elementen 
op verschillende wijze en op verschillende momenten herkenbaar zijn in de be-
tekenis voor de actoren. 
Vanuit het beschrijven van de thema’s en subthema’s van ritmiek van organisa-
tieverandering en een analyse van de betekenisgeving kan ritmiek van organisa-
tieverandering in beeld gebracht worden.  
 
Aanbevelingen 
 
Een regelmatige verandering betekent invulling geven aan de ritmiek(sub)the-
ma’s. Door bij de start van een verandertraject een analyse op te stellen met be-
trekking tot de betekenis van genoemde ritmiekthema’s van organisatieverande-
ring (door invulling van het model ritmiek van organisatieverandering), en het 
vervolgens opstellen van aandachtpunten voor organisatieritmiek, kan een meer 
doorlopend (vloeiend) ritme van organisatieverandering bereikt worden waarbij 
het doorlopend ritme resulteert in een grote(re) betrokkenheid van de functiona-
rissen. Het model kan op deze wijze helpen bij het in beweging houden van deze 
verandering. 
 
Vanuit de bevindingen gedurende de onderzoeksperiode blijkt dat in deze casus 
bij een doorlopend (vloeiend, regelmatig) ritme de functionarissen geconcen-
treerd aandacht hebben en betrokken zijn bij de verandering. De invulling van 
de ritmiek(sub)thema’s bepalen met welke regelmaat de verandering verloopt en 
of er sprake is van een doorlopend ritme. Bij dit doorlopend ritme is gedurende 
het onderzoek te zien dat invulling van de R - i (Ritme - intonatie) een grote bij-
drage heeft aan de opbouw van R - k (Ritme - klemtoon) en R - t (Ritme - tem-
po). Met betrekking tot de relatie tussen de ritmiek(sub)thema’s en de betekenis 
voor de functionarissen met de organisatieverandering is te zien dat invulling 
van de ritmiek(sub)thema’s de betrokkenheid van de functionarissen vasthoud.  
 
Vervolgonderzoek zou kunnen ingaan op synchronisatie: het verklaren hoe het 
ene ritme samengaat met het andere en hoe afzonderlijke entiteiten in een ritme 
raken of kunnen raken. 
Het model van ritmiek van organisatieverandering kan mogelijk ook handvatten 
geven voor instrumentontwikkeling op basis van de inhoudelijke onderwerpen. 
Een ander ritme aanbrengen in de werkwereld, omdat het productieproces stag-
neert, of om gegronde redenen een sanering realiseren in het aantal FTE ’s voor 
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het managementproces vraagt om een andere benadering dan het verhogen van 
het deskundigheidsniveau van individuele medewerkers of het bevorderen van 
de onderlinge communicatie om draagvlak voor verandering te scheppen.  
Als diagnose-instrument kan met het ‘model ritmiek van organisatieverandering’ 
een beoordeling worden gegeven over de ritmiek(sub)thema’s in een situatie van 
veranderen en kan meer sturing worden gegeven aan de organisatieverandering 
gelet op de ritmiekfactor. Niet alleen wordt dan invulling gegeven aan het ver-
loop van de ritmiek(sub)thema’s, maar vooral ook aan de betekenis voor de 
mensen die dit veranderproces doormaken.  
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SUMMARY 
 
 
Definition of the Problem 
 
This study has discussed the question how rhythmics of organizational change 
can be recorded and what the meaning of these rhythmics is for people who ex-
perience this change process. The objective of this research is to describe the 
rhythmics of organizational change of a concrete organizational change process 
in a attempt to put rhythmics of organizational change on the screen, as well as 
to record and examine whether rhythmics in topics of ‘course of the game’ can 
be appointed and how ‘players involved’ experience these. 
 
 
Research Treatment 
 
The rhythmics of the organizational change is described during a concrete or-
ganisational change, the ‘transition discipline colleges’. The transition discipline 
colleges (Ministry of Public Health, Well-being and Sport) provided the context 
for the research during a period of a year and two months. In this change route, 
the research worker/consultant operated as research worker as well as a consult-
ant.   
Connections, which are considered relevant for a certain stipulated theoretical or 
practical aim, were searched for by means of ethnographic explorational opera-
tional research. That practical aim is to bring on the screen the rhythmics of or-
ganizational change in the transition discipline colleges. While exploring all 
possible connections, one question was always asked: can I interpret the results I 
found and can I further (in a practical sense) do something with them.  
 
By studying five groups of theories (from the organizational and change theo-
ries), in which the question of rhythmics of organizational change is brought up 
directly or indirectly, the interfaces these theories possibly have with the subject 
of this study were examined. When it appeared that both fields do address ele-
ments of the questions, however do not touch the core of the topic, the focus of 
the study was turned to less orthodox areas such as rhythmics of the heart, in 
sport and in music. From these areas the information was especially obtained in 
order to develop a general search model for closer exploration of rhythmics of 
organizational change. During and with the execution of the operational re-
search, interpretation was given to a description of rhythmics of the organiza-
tional change. 
 
The analysis of research data has resulted in descriptions of a transition route 
that appoints the activities and processes during the research period, appoints the 
topics and sub-topics of research, adds the meaning for the officials of medical 
discipline colleges to the time lines and rhythmics, and differentiates meaning 
for officials in substantive subjects.  
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Results 
 
The first step to take these rhythmics into account, both preventive for new 
changes and repressive while persevering changes already started, is to describe 
the pulsation of the organizational change. The aim of this research is to con-
tribute to increasing the attention paid to the rhythm factor of organizational 
change and to be a stimulus for further study into rhythmics of organizational 
change. Rhythmics of organizational change can contribute as one of the success 
factors of an organisational change, by - in the rhythm of change (casu quo the 
cadence, the movement of the change) – optimally taking into account the mean-
ing that it has for people who experience this change process.  
 
The rhythmic execution of an organizational change is put on the screen by de-
veloping the (sub) topics of rhytmics. Through this research, a model has been 
created to put rhythmics of organizational change on the screen by providing de-
scriptions of (sub)topics of rhytmics of organizational change. From these de-
scriptions, points of special attention can be formulated that fill in rhytmics of 
change, which in their turn connect to the meaning of this for people who ex-
perience the change process.  
 
Rhytmics (the more encompassing term for rhythmical movement) is worked 
out in the topics: rhythm and frequency, and in the sub-topics (parameters): em-
phasis, intonation, pace, period and repetition. The main themes are rhythm and 
frequency. The term rhythm is used for the regularly alternating movement in a 
change process (concerning informing, consulting, intervening, decision-
making, contacts, etcetera), and frequency is the term for the number of times 
that something takes place or does not take place during a unit of time and, 
therefore, is a number that indicates how frequently a phenomenon occurs dur-
ing a certain timeframe.  
‘Rhythm-emphasis’ presents the emphasis/pressure, the rest/disorder and/or 
pressure/relaxation, such as important events that take place, and developments 
and entanglements that can occur in an organisational change. 
‘Rhythm-intonation’ provides information about the moments that mark the be-
ginning of something. The beginning of the contacts between various players in 
a transition for instance to set up a project-organization, the first meeting of a 
working-group or reaching consensus during the discussion of important issues. 
The tone is then indicated and it provides accents in a change or transition.  
‘Rhythm-pace’ is about the speed in which actions or parts thereof are per-
formed and about the speed in which actions or parts thereof succeed one an-
other (accelerate and decelerate, high speed or low speed, interruptions of 
speed). 
‘Frequency-period’ is about the period in which a phenomenon takes place, or 
the course of events during a certain period.  
‘Frequency-repetition’ is a number that indicates how often a phenomenon takes 
place during a period of time.  
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Next, the themes of rhythmics are joined to the experience of the people who 
undergo a change process, by examining whether there are experiences with re-
gards to rhythmics of organizational change that are experienced in a more col-
lective way by individuals in that change process.  
 
Considered over the total research period, the following can be concluded. The 
activities and contacts concerning the transition of the discipline colleges – and 
the involvement of the discipline colleges – gradually grow in the first months 
of the process and experience a relapse during the Christmas recess.  
This interrupted motion harms the course of the transition, because the activities 
and contacts had to be taken up again after that recess, which costs time. After-
wards, the movement of activities and contacts (and involvement) goes on until 
April 2002. Due to an impasse in the progress of the transition, the movement 
stalls and the activities and contacts drop. The cycle in which to reach consensus 
about the realization of the transition of the medical discipline colleges has been 
completed once again (as was the case a number of years ago), and a period of 
silence follows. 
The rhythmics of change in this period helps to retain the involvement with the 
changes. The research shows how the cessation of rhytmics meant a drop in the 
involvement with the transition among the officials in December 2001 and after 
April 2002. With a continuous rhythm of activities and contacts in the change 
process, the involvement of the officials is retained.  
It does not appear to be important whether these activities and contacts are more 
or less extensive, however they do need to provide the filling in of the continu-
ing (regular) change. This corresponds with the tendency to synchronize. Based 
on the research, the question whether experiences of rhythmics of an organiza-
tional change are experienced (collectively) can be answered positively.  
The research reveals that with a strong filling in (or presence) of the themes of 
rhythmics, the involvement of the officials with the organisational change is also 
large. However, none of these themes of rhythmics appear to play a dominant 
role in this. It should be noted that the theme R - t (Rhythm-pace) does play a 
very important role during the research period in the experience of the officials. 
This importance of  R - t was also put forward by them with regard to the history 
of change of the medical discipline colleges. Both during the research period – 
in particular in the period after March/April 2002 – and with regard to the his-
tory of change of the medical discipline colleges the experience of the officials 
is that the speed in which the execution of actions or parts thereof succeed each 
other could be ‘put in a higher gear’.  
The filling in of the themes of rhythmics of a change provide a more regular 
change and that leads to the fact that the officials have concentrated attention for 
what occurs during the transition and have (large) involvement at the change.  
What is notable in this case is that the substantive subjects of rhythmics of or-
ganizational change are not primarily the aspects of the ‘transfer of control’ of 
the discipline colleges (substantive), but the domains ‘social relationships’ and 
‘management and control’ get most attention.  
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In this case, the progress and stagnation, the rhythm and the frequency thus do 
not primarily find their origin in the contents of the proposals or in the personal 
characteristics of the actors, but  are mainly caused by the heartbeat of the or-
ganization itself: the management (change-) process and the relation between the 
actors.  
 
Rhythmics are dominated by the combined action of rhythm and frequency, 
where frequency can be distinguished in period and repetition, while rhythm in 
emphasis, intonation and pace. The empirical research showed that these ele-
ments are recognizable in the meaning for the actors in several manners and at 
several moments  
From describing the topics and sub-topics of rhythmics of organizational change 
and from an analysis of the meaning, rhythmics of organizational change can be 
put on the screen.  
 
 
Recommendations  
 
A regular change means filling in the (sub)topics of rhythmics. By performing 
an analysis with regard to the experience of the mentioned topics of rhythmics 
of an organizational change (by interpretation of the model rhythmics of organ-
izational change) at the start of a change process, and subsequently drawing up 
points of special attention for organizational rhythmics; a more continuous 
(flowing) rhythmics of organizational change can be achieved with which the 
continuous rhythm results in a larger involvement of officials. In this way, the 
model with topics of rhythmics of organizational change can help in keeping 
these changes moving forward. 
 
From the findings during the research period, it is evident that in this particular 
case with a continuous (flowing, regular) rhythm the officials have concentrated 
attention on and are involved with the change. The filling in of the (sub)topics of 
rhythmics determine with what regularity the change elapses and whether there 
is a continuous rhythm. During the research, it is visible that with this continu-
ous rhythm the filling in of rhythm-intonation has a large contribution to the 
build up of rhythm-emphasis and rhythm-pace. With regard to the relationship 
between the (sub)topics of rhythmics and the meaning for the officials, it is visi-
ble that filling in the (sub)topics of rhythmics retains the involvement of the of-
ficials. 
 
Follow-up studies could address synchronization: the clarification of how one 
rhythm can merge with another and how separate entities become or can come 
into a rhythm.  
The model of rhythmics of organizational change can possibly also provide a 
lead for the development of instruments based on the substantive subjects. 
Applying another rhythm in the work environment because the production proc-
ess is stagnating, or realising a reduction of the number of work positions for 
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sound reasons, asks for a different approach than the enhancement of the level of 
expertise of individual employees or the promotion of mutual communication in 
order to create support for change. 
As a diagnosis instrument, the model rhythmics of organizational change can 
provide an assessment of the (sub)topics of rhythmics in a situation of change 
and possibly can provide more control of the organizational change by paying 
attention to the rhythmics factor. In that case, interpretation of the course of the 
(sub)topics of rhythmics is not only given, but also the meaning that these have 
for people who experience this change process. 
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Welzijn en Sport aan de medische tuchtcolleges met berichtgeving over de 
combinatie van onderzoek- en advieswerkzaamheden van G. Poels, ken-
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BIJLAGE 3. Nota afronding werkzaamheden interdepartementale werk-
groep tuchtrechtspraak ingevolge de Wet BIG 
 

 
 



BIJLAGEN 296 

 



 

BIJLAGEN 297 

 



BIJLAGEN 298 

 



 

BIJLAGEN 299 

BIJLAGE 4. Tabellen en figuren 
 
 
Hoofdstuk 2 
Figuur 1: Slaap-waakritme van een proefpersoon, die in de eerste drie dagen van 
het experiment nog over ‘tijdsinformatie’ beschikt, en volgens gebruik tussen 
23.00 uur en 7.00 uur slaapt  
Figuur 2 (McGoon): Tijdens de duur van één hartslag (ongeveer één seconde in 
rust) zijn verschillende stadia op het elektrocardiogram (ECG) te zien 
Figuur 3 (Whitfield):  Weergave van het verloop van de systole (samentrekking) 
en de diastole (ontspanning) 
Tabel 1: Snelheid waarmee het hart klopt op verschillende leeftijden 
Figuur 4: Een voorbeeld van een ritme met tegenritme; de bovenste balk geeft 
het basisritme, de onderste balk geeft het tegenritme 
Figuur 5: Termen van ritmiek uit de beschrijvingen van periodisering en ritme in 
de organisatie en uit de beschrijvingen van de metaforen 
Figuur 6: Thema’s en subthema’s (parameters) van ritme en frequentie 
 
Hoofdstuk 3 
Tabel 2: Functies van de geïnterviewden 
 
Hoofdstuk 4 
Figuur 7: Organigram tuchtcolleges 
Figuur 8: Tijdsduur en activiteiten met betrekking tot de transitie tuchtcolleges 
vanaf 1993 
 
Hoofdstuk 6 
Tabel 3: Analyse van de subthema’s van ritme per maand 
Figuur 9: Overzicht thema’s/subthema’s ritmiek gedurende de onderzoeksperio-
de 
Figuur 10: Subthema’s frequentie in tijd 
Figuur 11a,b en c: Subthema’s ritme ten opzichte van de betekenis 
 
Hoofdstuk 8 
Figuur 12: Organisatiedomeinen (Bron: Siebers, Verweel en de Ruijter, 2002) 
Tabel 4: Differentiatie transitie naar hoofddomeinen en aanwezig-
heid/afwezigheid van de (sub)thema’s van ritmiek van organisatieverandering 
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DANKWOORD 
 
Er zijn zeer veel mensen geweest die hebben bijgedragen aan het totstandkomen 
van dit dissertatie-onderzoek en bij de totstandkoming van dit proefschrift. Al 
deze mensen wil ik voor hun bijdrage, hun enthousiasme voor het onderzoek en 
vooral voor het enthousiasme voor het onderwerp van het onderzoek zeer harte-
lijk danken.  
 
Begin 2001 was ik als adviseur werkzaam bij het Ministerie van VWS toen er 
voor het eerst sprake was van het hervatten van de transitie tuchtcolleges. Al ja-
ren zag ik bij mijn werkzaamheden als organisatieadviseur dat bij het verande-
ren van organisaties het ritme, de beweging van de verandering onvoldoende 
aandacht kreeg, met mogelijk alle gevolgen van dien. Op het moment dat de 
transitie tuchtcolleges aan de orde was heb ik drs. Gon Schiereck, afdelings-
hoofd Beroepen en Opleidingen derhalve verzocht of ik deze transitie onderwerp 
van mijn studie-onderzoek mocht maken. Zij reageerde zeer enthousiast en ook 
de directie CSZ - Curatieve Somatische Zorg - gaf toestemming voor het onder-
zoek. Ik was zeer vereerd toen ik enige tijd later door het ministerie werd ge-
vraagd om de transitie tuchtcolleges te begeleiden en als contactpersoon namens 
het ministerie naar de tuchtcolleges, de beroepsorganisaties en anderen op te tre-
den voor wat betreft de tuchtcolleges.  
Ik dank de medewerkenden van het Ministerie van VWS voor hun steun en be-
trokkenheid bij het promotieonderzoek: drs. Nico Oudendijk, Gert van den Berg, 
Veronica Klooster, drs. Jos van den Heuvel, Charles van Pollanen Petel, mr. Ca-
rine Altink (die mij wegwijs wist te maken in de Wet BIG, voor welke wet ik la-
ter de benodigde wetswijzigingen heb mogen schrijven), Nande Kootker, Lies-
beth van Dam en Tabitha Blankenstein, de medewerkenden van de directie CSZ 
(later IBE - Innovatie, Beroepen en Opleidingen, Ethiek -). 
 
Voor de begeleiding bij het onderzoek en het schrijven van dit proefschrift ben 
ik de promotor prof.dr. Paul Verweel veel dank verschuldigd. Van hem heb ik 
veel geleerd en hij heeft me enthousiast gemaakt voor organisatie-antropologie 
en voor exploratief handelingsonderzoek.  
 
Voorheen had ik slechts sporadisch contacten met de diverse tuchtcolleges en 
hun reactie om mee te doen aan het onderzoek was hartverwarmend. Deze on-
dersteuning en enthousiasme zijn gedurende de gehele onderzoeks- en transitie-
periode en ook daarna nog aanwezig geweest. Het wederzijds vertrouwen en het 
prettige contact is steeds aanwezig geweest en wordt door mij nog steeds als 
zeer bijzonder ervaren.  
Dank ben ik hen ook verschuldigd omdat ik hen mocht interviewen: mr. J.J. van 
Uchelen, mr. H. van de Poel-Berkovitz, R. de Goede, L. de Vogel-van Dijk (in-
middels overleden), mr.dr. R.A. Torrenga, mr. H.J. Lutgert, J.A. de Haan, mr. 
F.A. Arnbak-‘d Aulnis de Bourouill, mr. C. Wuijsman, H.J. Walter-Ebbenhout, 
mr. U.W. baron Bentinck, mr. T. Coert, mr. P. Tanja, M. Bleijder, C. Voort, mr. 
L. van den Berg-Voermans, mr. T. Duursma, mr. J. Dijkstra, G. Colijn, mr. P.A. 
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Offers, mr. P.C. Römer, E. van der Meer, S. van Vark, mr. M.A.M. Raaijma-
kers, mr. L. Pessers en M. Aalders. In drukke agenda’s werd geregeld dat de in-
terviews konden plaatsvinden. De gastvrijheid en vriendelijkheid waarmee ik 
werd ontvangen en hun belangstelling voor het onderwerp waren hartverwar-
mend.  
 
Dank ook aan de medewerkenden van het ministerie van Justitie, met name mr. 
Carla Blok en mr.dr. Rob Keurentjes. En aan de overige leden van de interdepar-
tementale werkgroep die hiervoor nog niet genoemd zijn. Mr.dr. Karin Schreu-
der wil ik bedanken voor haar ‘tactische tips’ op de weg van het wetenschappe-
lijk onderzoek.  
 
Gé Verwoerd en Lisette Rodrigues, bedankt voor de vele inspanningen die jullie 
als bibliothecarissen voor deze studie hebben verricht. Dr. John Klein Hesselink, 
dr. Frank van Erp bedankt voor de steun bij het afronden van deze studie, Sha-
bani Metha voor de bijdrage aan de engelse vertaling van de samenvatting en 
Leon Peute en Jonique Bartels voor de lay-out van het proefschrift.  
 
Ook mijn beide paranimfen wil ik bedanken. Gon Schiereck, met jouw enthou-
siaste reacties op het onderwerp van de studie zijn de eerste impulsen gegeven 
voor het voor mij verwezenlijken van deze uitdaging. Gedurende het totstand-
komen van dit proefschrift werd op geplande en ongeplande momenten (waarbij 
we elkaar op toevallige bijeenkomsten troffen) door haar getoetst of ik het inge-
zette ritme voor het verwezenlijken van het proefschrift continueerde. Clive 
dank ik voor het kritisch commentaar in alle fasen van het onderzoek en de op-
gave om hierbij telkens nieuwe discussies in te gaan.  
 
Ik wil mijn gezin bedanken, Clive, Janine en Pascal voor hun voortdurende be-
langstelling en steun voor deze studie. Jullie hebben niet alleen geaccepteerd dat 
deze studie veel vrije tijd kost, maar begrepen dat het realiseren van dit proef-
schrift voor mij grote betekenis had. Mijn ouders bedank ik omdat ze er zijn. 
Mijn vrienden bedank ik voor hun vriendschap.  
 
De hoogleraren dr. Jaap Boonstra, dr. Albert Koers, dr. Valdemar Marcha, dr. 
Arie de Ruyter, dr. Sandra Schruijer, dr. Roel in ’t Veld en dr. Heidi Dahles be-
dank ik graag voor de opbouwende commentaren die zij aan het proefschrift 
hebben gegeven. Enkele van hen hebben zitting genomen in de beoordelings-
commissie.  
Dr. Tom Rodrigues (lid van de beoordelingscommissie) dank ik voor zijn inspi-
rerende gave die ik niet alleen door dit studieonderzoek mocht ervaren, maar 
waarvan ik als collega-adviseur heel veel heb geleerd en in geweldige projecten 
en trajecten met hem heb kunnen samenwerken.   
 
Leidschendam, oktober 2006  
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CURRICULUM VITAE 

 
Truus Poels werd geboren op 5 mei 1959 te Venray en volgde in Sittard de HBO 
Personeelswerk en Arbeidsverhoudingen en is aan de Universiteit Utrecht afge-
studeerd in Nederlands Recht. 
 
Van 1981 tot 1998 is zij werkzaam geweest in diverse functies op het gebied van 
Personeel en Organisatie in met name gezondheidszorg- en overheidsorganisa-
ties. Na 1998 stapte zij over naar de consultancy en heeft als zelfstandig organi-
satieadviseur een diversiteit aan organisaties ontmoet en begeleidt. Bij onder an-
dere de Koninklijke Luchtmacht begeleidde zij het project ‘werklast en werk-
druk’ en adviseerde met betrekking tot werklastmeting en implementatie van 
verbeteringen aan de hand hiervan. In een aantal verzorgingshuizen was zij be-
geleider bij reorganisaties en fusietrajecten.  
Zij  is daarnaast werkzaam geweest als docent bij het ROI voor de leergangen 
dynamiek in de rechtspositie, veranderadviseur personeel en van de leergang 
loopbaanbegeleiding en employability.  
Zij is lid van de Raad van Toezicht van de Thuiszorg Noord-Limburg.  
 
Vanaf 2000 verricht Truus Poels advieswerkzaamheden voor Ordina en zij com-
bineert dit met de functie van zelfstandig management consultant (Adviesbureau 
voor Personeel en Organisatie). In 2000 startte zij haar werkzaamheden voor 
Ordina bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de direc-
tie Jeugdbeleid (begeleiding verandertraject) en later bij de directie Curatieve 
Somatische Zorg, hernoemd directie Innovatie, Beroepen en Opleidingen en 
Ethiek (begeleiding verandertraject en interim-management), waar zij uiteinde-
lijk als adviseur in aanraking kwam met de tuchtcolleges ingevolge de Wet BIG 
en het verandertraject ‘transitie tuchtcolleges’ die onderwerp van de dissertatie-
studie zijn geworden. 
 
In een scala aan organisaties heeft zij als adviseur verbeter- en verandertrajecten 
mogen begeleiden, deed onderzoek naar werkbeleving of werd ingezet als inte-
rim-manager. Enkele hiervan zijn naast het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport: de Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie), het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijnconsult, Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers, Milieudienst West-Holland , NS Reizigers, Inspectie van het On-
derwijs, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT 
(Rijkswaterstaat) en Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.   
 
Middels een etnografisch exploratief handelingsonderzoek heeft Truus Poels, 
met begeleiding van prof. dr. Paul Verweel ritmiek van organisatieverandering 
in beeld gebracht en is nagegaan wat de betekenis hiervan is voor de mensen die 
dit veranderproces doormaken. 
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