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Abstract
Crisis communication or communication crisis? Dysfunctional patterns
during internal online discussions about the benefits affair
In 2019 it became clear that the Dutch tax authorities had wrongly reclaimed
childcare benefits on a large scale, with major consequences for the parents
involved. The benefits affair also meant a crisis for the tax authorities.
Disruptive events in an organization can lead to what Karl Weick calls a
‘collapse of meaning’: a situation in which people no longer experience their
(organizational) reality as logical, consistent and morally acceptable. In
such a period people look for meaning, cohesion and identity. This study is
about the role of narratives in an organization in dealing with an organizational crisis. We analyzed internal online narratives at the tax authorities
about the allowance affair. Our analysis shows, among other things, how
identity questions put other questions out of sight and how patterns in
the interactions between administrators and employees reinforce certain
dysfunctional narratives. Our findings show the importance of an active
listening policy and the exemplary role that managers play in this.
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Inleiding
In het najaar van 2019 werd duidelijk dat de Belastingdienst een omvangrijke
groep ouders in zware financiële problemen had gebracht door uitgekeerde
toeslagen voor kinderopvang terug te vorderen. Een adviescommissie stelde
vast dat de terugvorderingen onrechtmatig waren. In haar interimrapport
(Adviescommissie uitvoering toeslagen, november 2019) gaf de commissie
eerste verklaringen voor de onjuiste beslissingen. Hoewel er structureel
onzorgvuldig en onrechtmatig was gehandeld, hadden ambtenaren zich
volgens de commissie doorgaans aan regels en werkinstructies gehouden.
Op grond van de rapportage konden fouten ook niet worden toegeschreven
aan specifieke functionarissen of organisatieonderdelen op specifieke
momenten. De commissie kwalificeerde de werkwijze van de dienst als
‘institutionele vooringenomenheid’ (p. 2) – een collectieve tunnelvisie
die was ontstaan onder invloed van onder andere het politieke klimaat,
regelsystemen en bestuurlijke krachtenvelden.
De toeslagenaffaire ontketende felle kritiek op de Belastingdienst. Een
stroom aan kritische mediaberichten was al vóór de publicatie van het
rapport op gang gekomen. Kamerleden eisten opheldering en maatregelen.
De Minister van Financiën besloot de Belastingdienst in drie delen op te
splitsen en gaf opdracht voor een breed cultuuronderzoek. Politieke en
ambtelijke bestuurders traden af. Ook werd een parlementaire mini-enquête
aangekondigd, die in 2021 tot het aftreden van het kabinet zou leiden.
De situatie van de Belastingdienst is in veel opzichten op te vatten als
een crisis. Er is sprake van gebeurtenissen met een sterke impact op de
omgeving en op de organisatie zelf, een grote urgentie om te handelen en
tegelijk onzekerheid over wat precies de situatie is. Er is ook sprake van
een situatie die geldt als een existentiële bedreiging voor de structuur
of de elementaire waarden van de organisatie (Boin et al., 2017), waarbij
het vertrouwen in de organisatie op het spel staat. Leiders staan voor de
opgave om te begrijpen wat er aan de hand is, hoe het komt en wat er
moet gebeuren (Boin et al., 2017). Tegelijk zijn er tal van andere partijen
die de situatie eveneens definiëren en vanuit andere posities en belangen
andersoortige oplossingen voorstellen. De toeslagenaffaire draagt zelfs
kenmerken van een institutionele crisis, een situatie waarin het functioneren
van instituties over de volle breedte van een beleidssector onder kritiek
ligt, en waarbij de integriteit van de sector op het spel staat (Ansell et al.,
2016). De toeslagenaffaire nodigt uit om vragen te stellen over de manier
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waarop beslissingen tot stand kwamen, hoe dringende vragen onbesproken
bleven, en hoe informatie niet doorkwam op plaatsen binnen en buiten de
organisatie (vgl. Coombs, 2015).
In deze studie richten we de aandacht op aspecten van de interne communicatie tijdens deze crisis. We analyseerden narratieven van medewerkers
van de Belastingdienst over de crisis als een proces van betekenisproductie,
dat wil zeggen als een wisselwerking van interacties tussen organisatieleden
waarin verklaringen en perspectieven ontstaan, die weer de achtergrond
vormen waartegen nieuwe gebeurtenissen worden geïnterpreteerd. Volgens
Weick (1995) en Weick et al. (2005) geven mensen betekenis aan gebeurtenissen door deze te begrijpen vanuit de betekenisschema’s waarover ze
beschikken. Via talige interacties ontstaan symbolische representaties van
wat er aan de hand is (Taylor & Van Every, 1999; Brown, 2014; Colville et
al., 2012; Maitlis, 2005). Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de
manier waarop narratieven die tot stand komen in online discussies tussen
medewerkers – en tussen medewerkers en management – een rol spelen
bij de verwerking van de crisis.
Daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen zijn er in de nationale
context van een overheidsorganisatie, voor zover wij weten, nog geen crisissituaties onderzocht vanuit een perspectief van interne betekenisvorming.
Interne crisiscommunicatie is ook meer algemeen nog geen breed onderzocht
gebied (Johansen et al., 2012; Frandsen & Johansen, 2011). Studies naar
crisiscommunicatie en crisismanagement gaan overwegend over externe
dimensies van crises, gericht op externe stakeholders, sociale netwerken of
media (Heide & Simonsson, 2015). Een uitzondering is Coombs (2007, 2015)
die aandacht besteedt aan interne processen van verantwoordelijkheidsattributie, onzekerheidsreductie, framing door crisismanagers, weerstand en
fouten tijdens het verspreiden en verwerken van informatie. Internationaal
onderzoek naar crisiscommunicatie richt zich bovendien in de meeste
gevallen op private bedrijven en minder op publieke organisaties (Heide & Simonsson, 2014; Frandsen & Johansen, 2016; Strandberg & Vigsø, 2016; Stieglitz
et al, 2017; Olsson, 2014). Dat is een gemis als we ervan uitgaan dat publieke
organisaties een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming en hantering
van bredere maatschappelijke crises, bijvoorbeeld vertrouwenscrises tussen
groepen burgers en de overheid (Olsson, 2014). Het is ook opmerkelijk, omdat
organisatiestudies laten zien hoe bedreigende situaties kunnen ontstaan
door de manier waarop organisatieleden in sociale contexten betekenissen
ontwikkelen (Maitlis & Sonenshein, 2010; Weick, 2000).
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Een tweede reden is dat we aandacht willen vestigen op negatieve patronen
bij de vorming van narratieven die kunnen verhinderen dat interacties
tot verbeteringen leiden. In organisaties kunnen leerprocessen optreden
als gevolg van kritische gebeurtenissen en ernstige fouten (Ulmer et al.,
2010). Ook zijn sommige organisaties in staat om na een crisis een discours
te ontwikkelen dat betrokkenen sterkt, motiveert en tot samenwerking
inspireert. Enkele kenmerken van een dergelijk discours zijn een sterke
gerichtheid op gezamenlijke waarden, bereidheid om buiten bestaande
kaders te denken en leiders die open en authentiek communiceren (Ulmer
et al., 2010; Seeger et al., 2005). Maar hoewel ‘het gesprek aangaan’ in veel
situaties geldt als hét panacee voor problemen, is er geen empirisch bewijs
dat positieve leereffecten per definitie optreden in omgevingen waarin
mensen bereid zijn met elkaar te praten. Wel zijn er studies die laten zien
hoe een crisissituatie elementen van een disfunctionele cultuur, zoals het
niet-naleven van regels en procedures, kan versterken (Strandberg & Vigsø,
2016), hoe negatieve communicatiepatronen problemen kunnen verergeren
terwijl mensen ze proberen op te lossen (Lüscher & Lewis, 2008; Van Herzele
et al., 2015) en hoe self fullfilling prophecies de status quo in stand houden
(Weick, 1988, 1995).
Met de bevindingen van deze casusstudie willen we niet alleen bijdragen
aan theorievorming; we willen organisaties als de Belastingdienst inzichten
aanreiken in de manier waarop organisatienarratieven tot ontwikkeling
komen en wat daarvan de consequenties zijn.

Theoretisch kader
Crisiscommunicatie en crisismanagement
Volgens Coombs (2015) is een crisis (de perceptie van) een onvoorspelbare
gebeurtenis die, als deze niet adequaat wordt aangepakt, een grote, negatieve
impact op (de reputatie van) een organisatie, bedrijfstak of haar stakeholders kan hebben. De gebeurtenis vormt een bedreiging voor gezondheid,
veiligheid of financiën. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben
perspectieven op crisismanagement en crisiscommunicatie zich ontwikkeld
van een smalle en reactieve oriëntatie op gebeurtenissen naar een bredere,
proactieve en procesgerichte benadering. Crises worden niet bestudeerd als
geïsoleerde incidenten – zoals branden die onder controle moeten worden
gebracht – maar als processen die zich ontwikkelen in een aantal fasen
(Frandsen & Johansen, 2016; Coombs, 2015). Via crisismanagement proberen
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organisaties een crisis te voorkomen of zich erop voor te bereiden en ervan
te leren.
Visies op communicatie die aansluiten bij dit strategische perspectief, zoals
de situational crisis communication theory van Coombs (2007), kenmerken
zich door een contextgeoriënteerde benadering waarbij communicatiestrategieën worden vastgesteld aan de hand van kenmerken en typologieën van
de crisis. Crises verschillen naar hun aard, historie en ernst. Afhankelijk van
dergelijke kenmerken worden communicatiestrategieën bepaald (Coombs,
2007, 2015; Sellnow & Seeger, 2013; Frandsen & Johansen, 2016). Via communicatie kan de organisatie bijvoorbeeld mensen instrueren, onzekerheid
verminderen of haar reputatie beschermen (Olsson, 2014; Falkheimer &
Heide, 2010; Stieglitz et al., 2017). Sommige studies maken onderscheid tussen
enerzijds strategieën die zijn gericht op reputatieverbetering en containment
en anderzijds strategieën die zich richten op veerkracht, leerprocessen en
vernieuwing, bijvoorbeeld doordat ze individuen en groepen ondersteunen
bij samenwerking, informatiedeling en betekenisgeving tijdens en na de
crisis (Olsson, 2014; Seeger et al., 2005). Steeds meer literatuur richt zich
bovendien op interactie tussen organisatie en externe stakeholders via
sociale media (zie bijvoorbeeld Eriksson, 2018). In het algemeen laten
crisiscommunicatiestrategieën zich kenschetsen als doelgeoriënteerd,
top-down gestructureerd en gericht op informatietransmissie met behulp
van retorische technieken (Falkheimer & Heide, 2006; Zhao et al., 2018).
Recente studies verbreden het strategische procesperspectief vanuit
opvattingen over complexiteit en vanuit een sociaal-constructivistische
benadering van de organisatiewerkelijkheid. Frandsen en Johansen (2016)
zetten vraagtekens bij de ambitie om een crisis te determineren en objectiveren. Ze wijzen op de empirische complexiteit en de gemedieerdheid van
crisispercepties en thematiseren de disruptieve omstandigheden waarin
organisaties betekenis moeten geven aan wat er gebeurt. Communicatieonderzoek vindt volgens sommige auteurs nog te veel plaats vanuit een
eenzijdig model waarin één zender (de organisatie) en één ontvanger (alle
stakeholders) centraal staan en waarin communicatieplannen zijn gericht
op het planmatig informeren van externe en interne stakeholders. Crisismanagement zou rekening moeten houden met complexiteit en daarom niet
alles moeten verwachten van planning, controle en informatieoverdracht
(Heide & Simonsson, 2014; Falkheimer & Heide, 2006; Strandberg & Vigsø,
2016; Frandsen & Johansen, 2011). Statische en hiërarchische modellen van
zenders en ontvangers kunnen onder andere leiden tot verwaarlozing van
VAN ROOIJ, VAN WESSEL & A ARTS
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medewerkers, terwijl juist medewerkers al in een vroeg stadium zwakke
signalen over negatieve ontwikkelingen kunnen opvangen en verder brengen.
Postbureaucratische organisaties, zeker in tijden van sociale media, worden
gekenmerkt door horizontale communicatie waarbij medewerkers gelden
als actieve communicators die de organisatie kunnen veranderen (Heide
& Simonsson, 2014; Stieglitz et al., 2017; Zhao et al., 2018).
Vanuit dit bredere perspectief kunnen we communicatie opvatten als een
continu proces waarin groepen en individuen met elkaar betekenissen
construeren die hen in staat stellen (disruptieve) gebeurtenissen te begrijpen
en ernaar te handelen (Sellnow & Seeger, 2013; Weick et al., 2005; Ulmer et al.,
2007). Frandsen en Johansen (2016, p. 148) benadrukken in hun definitie van
crisiscommunicatie het multivocale karakter van communicatieve processen:
‘Crisis communication is a complex and dynamic configuration of
communicative processes which develop before, during and after an event
or a situation that is interpreted as a crisis by an rganization and/or by
other voices in the arena.’

In deze definitie is iedereen in de organisatie tegelijk zender en ontvanger.
Informatie, bijvoorbeeld afkomstig van het management, krijgt pas betekenis
in een specif ieke context waarin mensen erover praten (Strandberg &
Vigsø, 2016; Weick, 1995; Heide & Simonsson, 2015). Onderzoekers hebben opgeroepen tot meer onderzoek naar interne interacties in relatie tot
organisatiecrises, omdat een crisis kan worden begrepen als een kritisch
incident waarbij verandering en organisatieleren gepaard gaan met een
vernieuwing van het discours (Seeger et al., 2005; Frandsen & Johansen,
2011, 2016; Heide & Simonsson, 2014; Heide, 2013).

Betekenisproductie in disruptieve tijden
Interne dimensies van een organisatiecrisis zijn uitvoerig beschreven door
Karl Weick (o.a. 1993, 2010). Centrale gedachte in Weicks benadering is dat
mensen betekenis geven aan gebeurtenissen door deze te begrijpen vanuit
de betekenisschema’s waarover ze beschikken. Een crisis kan ertoe leiden
dat mensen hun (organisatie)werkelijkheid niet langer ervaren als logisch,
moreel aanvaardbaar en consistent met hun zelfbeeld. Op dat moment staan
actoren voor de opgave om met elkaar omgevingssignalen te verwerken op
een manier die bijdraagt aan doelgeoriënteerd gedrag (Weick, 1993, 1995,
2000; Maitlis & Sonenshein, 2010; Stieglitz et al., 2017). Via sensemaking
proberen mensen situaties die ambigu, onduidelijk of verwarrend zijn, in
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woorden en categorieën vast te leggen (Weick et al., 2005). Betekenissen
komen sociaal en relationeel tot stand terwijl organisatieleden in een flux
van gebeurtenissen bepaalde elementen naar voren halen die voorbereiden
op actie (Brown, 2014; Colville et al., 2012; Maitlis, 2005).
Weick analyseert onder andere de manier waarop betrokkenen de eerste
aanwijzingen voor een crisis (cues) waarnemen en interpreteren. Hij vestigt
hierbij ook aandacht op sociale patronen die de kans op een ramp of crisis
vergroten (Weick, 1993, 1995). Zo nemen organisatieleden sommige onverwachte gebeurtenissen niet waar, omdat deze niet passen binnen collectieve
visies op de werkelijkheid. Ook kunnen risico’s verkeerd worden ingeschat
onder invloed van sociale en psychologische mechanismen zoals sterke
commitments, optimistische verwachtingen, zelfoverschatting of overvoorzichtigheid (Weick, 1988, 1993, 2010). Ook anderen hebben sociale processen
beschreven die kunnen leiden tot rampen, zoals oververeenvoudiging om
complexiteit te reduceren, te lang vast te houden aan hypothesen en routines
(Dörner, 1997), group think (Janis, 1973) en paralysis (verlamming) onder
invloed van emoties (Lüscher & Lewis, 2008; Denis et al., 2009).
Hoewel iedereen in en rond de organisatie erover meepraat, benadrukt
Weick (1993) dat juist in situaties van (dreigende) crises van managers en
bestuurders wordt verwacht dat ze betekenis geven aan wat er gebeurt. Zij
worden geacht om de interpretaties van organisatieleden te beïnvloeden op
een manier die houvast en handelingsperspectieven biedt (Lüscher & Lewis,
2008; Maitlis, 2005). Tegelijk hebben studies laten zien dat medewerkers
vooral in gesprekken met collega’s betekenis geven aan informatie (o.a.
Frandsen & Johansen, 2011), dat de mate waarin ze aandacht besteden aan
feitelijke informatie van het management in bepaalde situaties beperkt is
(o.a. Mazzei & Ravazzani, 2011) en dat aan crisisinformatie meer waarde
wordt gehecht naarmate managers vaker face to face uitleg geven en daarbij
eenduidige boodschappen brengen (Strandberg & Vigsø, 2016).
Gesprekken over crisissituaties in organisaties gaan ook over identiteit.
Terwijl ze gebeurtenissen bespreken, geven organisatieleden hun individuele
identiteit vorm in relatie tot de organisatie-identiteit. Hierbij is sprake van
een continue wisselwerking. In hun interacties definiëren organisatieleden
telkens opnieuw ‘wie ik ben’ en ‘wie wij zijn’ (Weick, 1995; Stieglitz et al.,
2017; Madsen, 2016). Andere onderzoekers (Czarniawaska, 2000; Strandberg
& Vigsø, 2016; Brown, 2015) hebben in dit verband gewezen op de relatie
tussen identiteit en de verhalen die organisatieleden vertellen.
VAN ROOIJ, VAN WESSEL & A ARTS
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Narratieven en counternarratieven
Betekenissen ontstaan dus in een organisatieomgeving waarin mensen
handelen, keuzes maken en met elkaar praten. Diverse studies hebben in
dit verband aandacht gevraagd voor de rol van narratieven. Narratieven
zijn verhalen waarin deelnemers hun interpretaties van verleden, heden
en toekomst geven (Brown et al., 2014; Brown, 2014). Het hoeft hierbij niet
te gaan om anekdotes of geschiedenissen met een begin en een einde
en een min of meer dramatisch handelingsverloop. Een narratief is een
constructie waarin mensen het perspectief van een actor beschrijven
die een specifiek probleem, een specifieke tegenstander of een specifiek
obstakel het hoofd probeert te bieden. Terwijl mensen vertellen over deze
actor, vertellen ze impliciet of expliciet over de morele waarden die de actor
verdedigt, verwerpt of huldigt (Boje & Lundholt, 2018). Volgens Bate (2004)
helpen verhalen mensen om hun persoonlijke identiteit vorm te geven,
collectieve identiteiten op te bouwen, de bestaande situatie te bekritiseren
en een gezamenlijke noodzaak voor verandering te creëren en mensen te
mobiliseren om in actie te komen. Andere onderzoekers hebben betoogd
dat mensen via verhalen betekenissen ontwikkelen (Robichaud et al.,
2004). Door aspecten van de situatie te selecteren, benoemen, vergroten of
verzinnen, ondersteunen ze de bedoelingen of de belangen van de verteller
(Boje & Lundholt, 2018; Maitlis, 2005). Organisatieleden krijgen rollen
toebedeeld vanuit organisatieverhalen en hervertellen ze op een manier
die helpt om mogelijke spanningen tussen rollen en verhalen op te lossen
(Pittz, 2016).
In tijden van verandering vertellen mensen elkaar persoonlijke verhalen die in de loop van de tijd samenkomen in een gemeenschappelijke
vertelling. Deze master narrative kan organisatieleden onderwerpen aan
één dominante visie, terwijl andere perspectieven verdwijnen. Tegelijk
nodigen dominante visies juist uit tot de constructie van tegenverhalen die
individuele of collectieve ervaringen en gevoelens onthullen die door de
master narrative worden onderdrukt, uitgesloten of verzwegen (Lundholt
et al., 2018; Bate, 2004). Deze counter narratives werpen een afwijkend
licht op wat ertoe doet en wat er gebeurt. Ze belichten andere actoren,
andere omstandigheden, andere obstakels en andere doelen. Ze zetten
zich af tegen breed aanvaarde (meta)verhalen over wat waar, belangrijk,
nastrevenswaardig of ongewenst is. In organisaties valt bij dit laatste te
denken aan geformaliseerde teksten over de doelen en werkwijze van de
organisatie, die worden verspreid via officiële kanalen zoals intranetten en
toespraken van bestuurders. Tegelijk zijn master narratives niet per definitie
98 

VOL. 50, NO. 2, 2022

Radboud University Nijmegen, University Library (cid-58008116)
IP: 195.169.223.151

CRISISCOMMUNICATIE OF COMMUNICATIECRISIS?

de officiële verhalen van het management. Ook elders in de organisatie
kunnen dominante verhalen ontstaan die helpen om gebeurtenissen te
begrijpen in het licht van wat normaal, vanzelfsprekend en aanvaardbaar
is (Boje & Lundholt, 2018; Pittz, 2016).
Narratieven en counternarratieven ontwikkelen zich in een onderlinge
dynamiek. Volgens sommige onderzoekers bevestigen counternarratieven de masternarratieven tot op zekere hoogte (Boje & Lundholt, 2018).
Een counternarratief is immers een reactie op een dominant verhaal en
reproduceert hierdoor ook bepaalde onderliggende aspecten van een basisverhaal. Om een voorbeeld te geven: verhalen die een alternatieve visie
geven op wie verantwoordelijk is voor bepaalde fouten, kunnen aannames
over verantwoordelijkheid bevestigen en bovendien het perspectief van
verantwoordelijkheid herhalen en ‘naturaliseren’. Een counternarratief kan
bovendien onderdeel worden van het officiële verhaal van de organisatie en
daarmee uitnodigen tot nieuwe counternarratieven. Zowel narratieven als
counternarratieven dragen bij aan het normaliseren en naturaliseren van
gebeurtenissen en bakenen daarmee af welke handelingen en interpretaties
mogelijk zijn (Boje & Lundholt, 2018; Lundholt et al., 2018; Bamberg et al.,
2004).

Aandachtspunten voor onze analyse
Op grond van vorenstaande inzichten over betekenisvorming en narratieven hebben we de aandachtspunten voor onze analyse bepaald. We
brachten de theoretische noties samen in een eenvoudig procesmodel, dat
we in de fase van dataverzameling en -analyse toetsten en aanscherpten
(zie figuur 1).
We vatten de toeslagencrisis op als een situatie waarin organisatieleden
onder invloed van disruptieve gebeurtenissen op zoek gaan naar herstel van
betekenis. In tijden van ambiguïteit en onzekerheid construeren mensen verhalen (narratieven) die de gebeurtenissen verklaren en duidelijkheid geven
over de identiteit van betrokkenen. Hierbij ontstaan (nieuwe) interpretaties
van de gebeurtenissen, die vervolgens weer leiden tot handelingsoriëntaties.
Deze brengen organisatieleden ter sprake in alledaagse conversaties en – in
het geval van onze studie – in bijdragen aan online discussies. Op deze
manier ontstaan narratieven en counternarratieven die weer van invloed
zijn op de manier waarop (bestaande en nieuwe) disruptieve gebeurtenissen
worden geïnterpreteerd.
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Handelingsoriëntaties

Bijdragen aan online
discussies

Interpretaties van
disruptieve
gebeurtenissen

Narratieven en
counternarratieven

Figuur 1. Procesmodel over de vorming van interpretaties en handelingsoriëntaties
naar aanleiding van disruptieve gebeurtenissen

Casusbeschrijving en methode
We kozen voor een casusonderzoek omdat theorievorming op dit terrein
(crisis, interne communicatie, betekenisconstructie via interne sociale
media) nog zeer beperkt voorhanden is (Madsen, 2016). Een van de beweegredenen voor onze studie is dat we wilden beschrijven hoe narratieven
worden geconstrueerd in een overheidsorganisatie die onderwerp is van
hevige publieke kritiek. Casusanalyses maken een bepaald verschijnsel
zichtbaar via een rijke beschrijving van fenomenen in een bepaalde context.
In combinatie met andere casusonderzoeken dragen ze bij aan algemene
kennis over fenomenen doordat ze laten zien welke elementen ‘normaal’ en
welke uniek zijn in een specifieke casus (Wicks, 2001; Flyvbjerg, 2006). We
kozen voor de toeslagenaffaire als een critical case waarin fenomenen door
het extreme karakter van de situatie goed waarneembaar zijn (Flyvbjerg,
2006).

Aanleiding en gebeurtenissen
Op 14 november 2019 verschijnt het eerste rapport van de Adviescommissie
uitvoering toeslagen. De commissie beschrijft daarin hoe de Belastingdienst
op basis van onterechte fraudeverdenkingen en rigide toepassing van
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procedurele kaders kinderopvangtoeslagen heeft teruggevorderd. Het rapport
is niet het eerste geluid over wat ‘de toeslagenaffaire’ zal gaan heten. Vanaf
2017 publiceren onder andere de Ombudsman en de onderzoeksredacties
van Trouw en RTL Nieuws over de terugvorderingen en de schuldenlast die
ze veroorzaakten in duizenden gezinnen.
Het rapport van de commissie-Donner is genuanceerd over de schuldvraag.
Niet alleen de Belastingdienst is volgens de commissie verantwoordelijk
voor de problemen. Beslissingen van de Belastingdienst werden telkens
door de rechtspraak bekrachtigd. Er was bovendien sprake van rigide
regelgeving, politieke druk, een dwingende tijdgeest, conf licterende
beleidsdoelen en complexe samenwerkingsketens. De commissie stelt
vast dat de organisatie in veel gevallen slechts de regels en procedures
toepaste. Niettemin leidde het handelen van de organisatie voor een groep
toeslagontvangers tot excessieve uitkomsten, waartegen op sommige
momenten wel degelijk werd gewaarschuwd (Adviescommissie uitvoering
toeslagen, 2019, p. 14, 43, 58).
Onze casusanalyse bestrijkt de periode van november 2019 tot maart 2020.
In deze periode verschijnt het eerste rapport (tussenrapportage) en het
eindrapport van de adviescommissie (maart 2020). De publicaties hebben bestuurlijke maatregelen en intensieve interne discussies tot gevolg. Binnen de
onderzoeksperiode onderscheiden we drie clusters van kerngebeurtenissen,
daarmee bedoelen we gebeurtenissen die intern tot veel nieuwsberichten
en discussies leiden (zie tabel 1).

Data: online discussies over de crisis
In onze studie hebben we de (online) discussies over de crisis als basis
genomen voor de empirische beschrijving en analyse. We zien discussies
over crisissituaties als crisiscommunicatie omdat ze onderdeel zijn van
het duiden, verwerken, herstellen of voorkomen van crisissituaties. We
analyseerden discussiebijdragen van medewerkers om te begrijpen hoe ze
bijdragen aan de totstandkoming van betekenissen die weer voorbereiden
op nieuwe percepties, interpretaties en handelingen.
Eerdere casusstudies hebben laten zien dat interne sociale media plaatsen
kunnen zijn waar medewerkers steun zoeken voor ideeën en gevoelens
van ongenoegen, waar ze reacties en actie van managers vragen en waar
ze met elkaar de organisatie-identiteit vormgeven (Madsen & Johansen,
2019; Madsen, 2016).
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Tabel 1. Overzicht gebeurtenissen en discussies
Gebeurtenissen

Uitingen op het intranet

1. Eerste rapport adviescommissie en
Kamerdebat met staatssecretaris Snel.

– Emoties van schaamte, schuld en
boosheid onder medewerkers.
– Verzet tegen bestuurlijke interpretaties
van gebeurtenissen.
– Bestuurders reageren terughoudend.

2. Bestuurlijke ingrepen:
– Debat in Tweede Kamer over compensatie ouders.
– Compensatieregeling in werking, ouders
krijgen inzicht in dossiers.
– Staatsecretaris en directeur-generaal
treden af.
– Minister kondigt opsplitsing Belastingdienst aan.

– Discussie over verantwoordelijkheid en
schuld houdt aan onder medewerkers.
– Schaamte dominante emotie. Roep om
herstel van eer en identiteit houdt aan.
– Discussiedeelnemers keuren bestuurlijke
ingrepen af.
– In discussie meer ruimte voor mogelijkheid dat Belastingdienst toch niet (zo)
schuldig is.
– Schuldvraag is diffuse breuklijn in het
debat.
– Tegenstelling werkvloer en bestuur
verder aangescherpt.

3. Eindrapport adviescommissie verschijnt
en nieuwe bewindspersonen en bestuurders treden aan.

– Nieuwe bestuurders geven aan in
gesprek te willen met medewerkers.
– Kritiek medewerkers op niet-luisterend
bestuur intensiveert.
– Medewerkers uiten kritiek op bestuur
en presenteren de werkvloer als positief
tegenbeeld van het bestuur.
– Uitingen van trots op (de werkvloer van)
de organisatie.
– Breuklijn rond schuld vervangen door
breuklijn bestuur-werkvloer.

We volgen de stelling van Wittgenstein dat de betekenis van woorden ligt
in de manier waarop ze worden gebruikt (Wittgenstein, 1953). Mensen
gebruiken woorden in een specifieke context onder invloed van specifieke
omstandigheden en doelen. Begrijpen is de activiteit waarbij we analyseren
waar, op welke manier en tegen welke achtergrond mensen hun uitingen
doen (Schwartz-Shea& Yanow, 2012).
Als data gebruikten we de tekstbijdragen van medewerkers en bestuurders op
het nieuwsportaal van de organisatie. Dit nieuwsportaal is een onderdeel van
het intranet van de organisatie waarop alle officiële berichten verschijnen. Denk
aan nieuwsberichten, mededelingen en blogs van bestuurders. Het portaal is
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Gebeurtenissen

Onderzoeksrapportages
en mediaberichten

Interne discussies
hierover op het intranet

Figuur 2. De data voor dit onderzoek (het gestippelde kader)

ook een discussieplatform. Alle medewerkers kunnen, met naamsvermelding,
reageren op berichten en op elkaars reacties. Daarbij kunnen ze elkaars bijdragen ook anoniem waarderen via een duim (omhoog of omlaag). De basis voor
de selectie van tekstbijdragen was het thema ‘toeslagenaffaire’; we selecteerden
alle berichten en reacties die in de genoemde periode over dit onderwerp
verschenen. In totaal verzamelden we via screenshots 36 berichten1 en 1142
reacties (tekstbijdragen met daaronder duimpjes van andere deelnemers).
Deelnemers aan de discussies komen uit de hele organisatie (ongeveer 29.000
medewerkers). Ze vertegenwoordigen verschillende onderdelen, regio’s en
functieprofielen, zoals controlemedewerkers, behandelfunctionarissen
en ICT-medewerkers. Bestuurders en managers nemen slechts sporadisch
deel aan discussies.
Hoewel de groep deelnemers divers en omvangrijk is, representeert zij niet
vanzelfsprekend alle opvattingen en sentimenten die leven in de organisatie. Op discussieplatforms kunnen sociale processen, zoals bijvoorbeeld
organisational silence (Morrison & Milliken, 2000), plaatsvinden die ervoor
zorgen dat sommige standpunten onevenredig vaak en in verhevigde vorm
naar voren komen terwijl andere standpunten ondervertegenwoordigd of
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onuitgesproken blijven. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan over
de mate van consensus in de groep. Wij achten het aannemelijk dat zulke
dynamieken een rol spelen op dit platform. Ze zijn echter niet belemmerend
voor dit onderzoek. We hebben niet als doel om een representatief beeld
te geven van de spreiding van standpunten in de organisatie, we willen
vooral zichtbaar maken welke perspectieven tot uitdrukking komen op
dit discussieplatform.
De deelnemers vormen een brede gespreksgemeenschap waarin een variatie
van stemmen hoorbaar is, waarbinnen mensen zich op een open manier
uitspreken over organisatiekwesties en waarbij ze soms fel maar in het
algemeen op respectvolle wijze met elkaar de discussie zoeken. Hoewel
lang niet iedereen meepraat, worden discussiebijdragen breed gelezen en
van goed- of afkeurende duimpjes voorzien. Daarbij wordt soms zichtbaar
dat bepaalde standpunten niet openlijk worden uitgesproken; de anonieme
duimpjes maken zichtbaar hoe een ‘afwijkende’ mening veel instemming
genereert.
De discussies op het intranet stonden dus centraal in onze analyse. Om
eerste beelden en analyses te toetsen gebruikten we daarnaast enkele
andere bronnen. Om te beginnen vond dit onderzoek embedded plaats.
De eerste auteur is als communicatieadviseur werkzaam bij de organisatie en sloot in de eerste maanden van de crisis regelmatig aan bij
een crisisteam dat zich bezighield met interne communicatie over de
toeslagenaffaire. Hij heeft voortdurend aantekeningen van observaties
bijgehouden. Ter controle hebben we gebruikgemaakt van rapportages
over interne webmonitoring en van verslagen van gesprekken tussen
de directeur-generaal en groepen medewerkers tijdens de looptijd van
dit casusonderzoek. We gebruikten deze documenten om na te gaan of
hierin vergelijkbare narratieven en interpretaties naar voren kwamen;
dat bleek het geval.
Een setting waarbij een onderzoeker werkzaam is bij de onderzochte organisatie heeft voor- en nadelen. De toegang tot het onderzochte werkveld mag
als een voordeel worden beschouwd. De betrokkenheid van de onderzoeker
bij de organisatie brengt echter ook risico’s met zich mee. Bij de onderzoeker
kunnen zich voorkeuren ontwikkelen die onbedoeld sommige vragen en
zienswijzen pregnanter maken dan andere. Ook kunnen vertrouwensrelaties
met sommige organisatieleden onbedoeld de ontvankelijkheid voor bepaalde verhalen aanwakkeren. Er kan een bias for verification ontstaan – de
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menselijke neiging om (in de werkpraktijk gerezen) overtuigingen bevestigd
te zien (Flyvbjerg, 2006). Vanuit dit bewustzijn is het extra belangrijk om
systematisch en observeerbaar te werken. Hierna lichten we toe op welke
manier dit is gebeurd.

Vragen en werkwijze
We begonnen de dataverzameling met de volgende vragen:
– Welke betekenissen geven mensen in de organisatie aan de
gebeurtenissen?
– Welke narratieven hanteren ze, welke functies vervullen deze in de
discussies en welke mogelijke effecten hebben ze?
– In hoeverre dragen deze processen bij aan herstel en vernieuwing, of
zouden ze daaraan kunnen bijdragen?
De tekstfragmenten zijn onderzocht via een inductieve, kwalitatieve
inhoudsanalyse. Een inductieve benadering is geschikt om ‘met een
open geest’ op zoek te gaan naar dominante betekenissen: waar ze hun
oorsprong vinden, of er andere relevante betekenissen bestaan, hoe de
betekenissen zich ten opzichte van elkaar ontwikkelen (Van Gorp, 2007).
Omdat bij inductieve analyses interpretatie van fragmenten door de
onderzoekers onvermijdelijk is, is het belangrijk om de betrouwbaarheid
van – in ons geval – geïdentif iceerde narratieven in een aantal rondes
verder vast te stellen. Hiervoor hebben we de principes van grounded theory
gevolgd (Strauss & Corbin, 1997; Bowen, 2006). Dataverzameling, analyse
en codering verlopen simultaan, waarbij er telkens een wisselwerking is.
We vergeleken ideeën die ontstonden steeds opnieuw met het onderzoeksmateriaal. We zochten naar nieuwe gegevens die bepaalde narratieven
bevestigen of tegenspreken. De rolverdeling was hierbij als volgt. De
eerste onderzoeker verzamelde, analyseerde en codeerde het materiaal,
de twee andere onderzoekers vergeleken de analyses met het bronmateriaal en probeerden alternatieve interpretaties te formuleren. Daarnaast
maakten we gebruik wat Flyvbjerg noemt de corrigerende werking van
‘objects talking back’ (2006, p. 22). We bespraken onze waarnemingen
en analyses met een groep van vier meelezers uit de organisatie (twee
communicatieadviseurs en twee managers) en met vertegenwoordigers
van de ondernemingsraad en de Directie Toeslagen. Hiermee beschikten
we over gesprekspartners die de thematiek van dichtbij kenden en die drie
perspectieven inbrachten: medewerkers, managers en communicatie.
Om interpretaties observeerbaar te maken nemen we bovendien veel
fragmenten op in dit artikel.
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Tabel 2 Narratieven en counternarratieven
Narratief

Counternarratief

We hebben grote fouten gemaakt die we
moeten herstellen.
‘Wij’ zijn verantwoordelijk.

We staan te kijk, we moeten ons schamen.

Het systeem is verantwoordelijk.
We moeten vooruitkijken en het oplossen.
Besturing moet worden verscherpt.
Cultuur moet veranderen.
De Belastingdienst is schuldig.
Bestuurders en medewerkers moeten met
elkaar in gesprek.

Het bestuur moet naar zichzelf kijken, niet
naar medewerkers.
Een systeem kan niet verantwoordelijk zijn.
We moeten terugkijken, verantwoording
afleggen en leren.
Besturing is niet de oplossing maar wel het
probleem.
Niet de cultuur maar de bestuurders moeten
veranderen.
De Belastingdienst is niet (helemaal)
schuldig.
Het bestuur moet naar de werkvloer
luisteren.

Bij codering volgden we de stappen van open coderen, axiaal coderen en
selectief coderen (Van Gorp, 2007), die we hierna kort toelichten. We maakten een eerste inventarisatie door onder andere te letten op verschillen in
inhoudelijke thema’s, uitingen van emotie en metafoorgebruik. In de tweede
stap zochten we in enkele rondes naar categorieën die in het materiaal naar
voren kwamen. Uiteindelijk ordenden we de fragmenten onder vier categorieën: ‘schaamte en schuld’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘identiteitsconstructie’
en ‘luisteren’. Daaronder identificeerden we narratieven die we opnieuw
voorzagen van codes. Bij de derde stap selecteerden we per narratief een
bundel van tussen de zeven en vijftien kenmerkende fragmenten. Ook gingen
we in deze stap na op welke impliciete of expliciete (counter)narratieven
deze bundels een antwoord waren. We identificeerden vervolgens acht paren
van narratieven en counternarratieven, zoals in tabel 2 weergegeven. Per
paar kozen we een of meer fragmenten die in dit artikel worden besproken.

Anonimisering
In deze casus is gewerkt met discussiebijdragen die binnen de organisatie
openbaar en met naamsvermelding zijn verschenen. In de fase van dataverzameling zijn alle fragmenten geanonimiseerd. De fragmenten die zijn
geselecteerd voor dit artikel zijn voorgelegd aan de auteurs. Zij hebben hun
toestemming verleend voor publicatie. Eén medewerker gaf hiervoor geen
toestemming; hier hebben we een vervangend fragment gekozen.
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Bevindingen
We presenteren de bevindingen aan de hand van vier thema’s:
– uitingen van schaamte en schuld;
– twisten over verantwoordelijkheid;
– identiteitsconstructie aan de hand van contrasten;
– luisteren en in gesprek gaan.

Uitingen van schaamte en schuld
In de weken na publicatie van het eerste rapport verschijnen nieuwsberichten
en weekberichten (blogs) van de directeur-generaal over de toeslagenaffaire.
Met name de weekberichten trekken veel lezers; ze belanden in de top 5
van meest gelezen berichten uit de geschiedenis van het intranet van de
dienst. Zeker in de eerste fase uitten medewerkers in hun reacties emoties
van schaamte, afkeer en ontgoocheling over het moreel tekortschieten van
een organisatie die zou moeten staan voor morele waarden en rechtvaardige
procedures. Onder de eerste drie berichten die verschijnen naar aanleiding
van het rapport de commissie-Donner bevatten bijna alle reacties uitdrukkingen die naar emoties verwijzen of een emotionele toonzetting hebben.
In de fragmenten hierna komen emoties onder andere tot uitdrukking in
krachtige negatieve termen (zoals ‘hel’ en ‘diep triest’), versterkende woorden
(een ‘enorm bedrag’), het gebruik van uitroeptekens of doordat medewerkers
expliciet naar hun emoties verwijzen (‘ik schaam mij diep’).
Aanvankelijk zijn er veel uitingen die de schuld van de organisatie aan het
leed van de getroffen ouders benadrukken:
(1) ‘Die mensen moeten door een hel zijn gegaan. Een grote logge organisatie
die je veroordeelt tot terugbetaling van een enorm bedrag. Je komt nergens
doorheen, niemand die luistert, geen bewijzen geleverd. En je hebt zelf het
nakijken met die omgekeerde bewijslast die de Belastingdienst geniet.’

Emoties refereren aan waardeoordelen die ons bewegen richting beslissingen en acties (Zajonc, 1980). Ze geven informatie over de persoonlijkheid,
intenties en motieven van de afzender (Van der Meer & Verhoeven, 2014).
In de discussiebijdragen onder de eerste berichten komen vooral morele
emoties tot uitdrukking, zoals schaamte, schuld en afkeer. Het specifieke aan
morele emoties is dat ze verbonden zijn aan de belangen of het welzijn van
anderen (Haidt, 2003). Door te verwijzen naar berichten over problemen van
getroffen ouders schrijven deelnemers de organisatie verantwoordelijkheid
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toe. Tegelijk nemen ze collega’s in bescherming door erop te wijzen dat de
schuld ten onechte bij hen wordt gelegd:
(2) ‘Helaas liften de uitvoerende Toeslagen-collega’s geheel ten onrechte
mee in de negatieve beeldvorming die de dienstleiding rond hun
onderdeel heeft veroorzaakt. Nu maar hopen dat het publiek dat ook
onderkent.’

Gaandeweg komen uitingen van schaamte meer naar de voorgrond:
(3) ‘Als ik lees hoe wij met deze mensen zijn omgegaan, geen reactie hebben gegeven op vragen, niet hebben aangegeven waarom wij corrigeren
en wel direct tot inning zijn overgegaan dan schaam ik mij diep voor wat
deze mensen ten onrechte is aangedaan.’

Emoties en gevoelens van schaamte kunnen een sterke prikkel vormen
om tot identiteitsreparatie over te gaan. Verschillende auteurs hebben
in dit verband gewezen op verschillen tussen schaamte en schuld (o.a.
Tangney, 1995; Niedenthal et al., 1994; Tracy & Robins, 2007; Maitlis &
Shonenstein, 2010). Schuldgevoelens gaan over wat we hebben gedaan
en over degenen die we hebben benadeeld. Gevoelens van schaamte
richten de aandacht naar hoe anderen ons zien. Maitlis en Shonenstein
(2010, p. 569) zeggen hierover: ‘(…) individuals feeling shame tend to
focus on themselves rather than those they may have hurt, while those
experiencing guilt do the opposite, and are more likely to try to think of
ways to repair the situation.’
Via emotionele uitingen maken medewerkers duidelijk dat ze zich aangesproken voelen als leden van de organisatie die de problemen heeft veroorzaakt.
Terwijl ze gevoelens van schaamte ter sprake brengen, gebruiken deelnemers
expliciete formuleringen om de positieve identiteit van medewerkers te
beschermen:
(4) ‘Als het jou al pijn doet…wat denk je dan van de Toeslagenmedewerkers
die de wet uitvoeren? En wat denk je wat een jarenlange stroom aan uitspaken/jurisprudentie en wetgeving met je doet? (…) Diezelfde uitspraken
maakten het niet mogelijk de menselijke maat toe te passen.’

De emoties zetten het debat met bestuurders op scherp. Ook van hen wordt
emotie verwacht, maar in bestuurlijke blogs komen weinig persoonlijke
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emoties tot uitdrukking. Een blog waarin een bestuurder de gebeurtenissen
‘heel vervelend’ noemt roept felle verontwaardiging op:
(5) ‘Ik kreeg hetzelfde gevoel toen ik deze blog las. Het is schokkend en
diep triest wat er gebeurd is en onze DG doet het alleen af als “het is heel
vervelend dat er fouten zijn gemaakt”.’

Twisten over verantwoordelijkheid
Terwijl deelnemers verwijzen naar emoties van schaamte, spitsen discussies
zich toe op de vraag wie er (wél) verantwoordelijk zijn. Dat is niet uniek
aan deze casus. Volgens Coombs (2007) reduceren mensen psychologische
stress door op zoek te gaan naar informatie over de oorzaken van negatieve
gebeurtenissen. Hierbij is het toekennen van verantwoordelijkheid een
kernactiviteit. Via attributies van verantwoordelijkheid worden de aard,
ernst en omvang van de crisis vastgesteld en komen affectieve reacties en
beslissingen tot stand.
Bestuurders uiten zich in hun blogberichten behoedzaam en terughoudend
over de verantwoordelijkheidsvraag. Ze sluiten zich aan bij de analyses
uit de tussenrapportage van de adviescommissie, waarin de fouten tot
op zekere hoogte worden verklaard vanuit een systeemperspectief. De
‘institutionele vooringenomenheid’ zou voortkomen uit een complex stelsel
van (externe en interne) factoren en omstandigheden. De deelnemers
verwerpen deze institutionele verklaring. Als het bestuurlijke narratief
vertelt over ‘onrechtmatigheden veroorzaakt door een systeem’ dan
luidt het counternarratief van de medewerkers: ‘Een systeem kan niet
verantwoordelijk zijn.’
Het verzet tegen de systeemverklaring wordt op drie manieren aangewakkerd. Om te beginnen hebben ouders aan wie schade is toegebracht recht
op opheldering en verantwoording, vinden deelnemers aan de discussie. Ze
refereren aan mediaberichten waarin ouders hun verhaal doen.
(6) ‘Maar, zoals blijkt uit alle reportages van RTL & Trouw en het eerste
rapport Donner, laat dit onverlet dat Toeslagen bij de afhandeling van veel
individuele zaken tegenover de betrokken toeslaggerechtigden heel veel
steken heeft laten vallen.’

Daarnaast vinden deelnemers dat zelfonderzoek nodig is opdat ‘(…) dit
over een aantal jaar niet nog een keer zal gebeuren’. Verantwoordelijken
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zullen verantwoording moeten afleggen en de organisatie zal lessen moeten
trekken uit wat gebeurd is:
(7) ‘Voor de goede orde: ik zoek geen openbare bestraff ing, geen
guillotine die koppen laat rollen, geen schandpaal maar wel inkeer,
berouw en herzien inzicht in wat meedogenloos handelen teweeg kan
brengen.’

De behoedzame manier waarop bestuurders formuleren, maakt in dit verband reacties van irritatie en argwaan los. In combinatie met de omarming
van ‘systeemverklaringen’ lijken bestuurlijke boodschappen eerder als
‘strategisch’ te worden opgevat (gericht op het voorkomen van aansprakelijkheid en het beschermen van personen) dan authentiek en ontvankelijk (vgl.
Seeger et al., 2005). Medewerkers reageren bijvoorbeeld negatief op een
passage waarin een bestuurder verwijst naar het ‘tijdsgewricht’ waarin
problemen tot stand kwamen:
(8) ‘Contra legem handelen door een bestuursorgaan, waardoor vele
burgers de dupe zijn geworden, kan volgens mij nooit (!!!!) worden
verklaard door een “tijdsgewricht”. Dat is echt te makkelijk.’

Het derde motief om zich te verzetten tegen de systeemnarratief heeft te
maken met schulddistributie. Als ‘het systeem’ verantwoordelijk is voor de
problemen, dan is iedereen medeschuldig. In dit licht wordt de ‘systeemnarratief’ geïnterpreteerd als een poging om de schuld van de top naar de
werkvloer te delegeren. Deze interpretatie komt tot leven als een intern
nieuwsbericht verschijnt waarin de staatssecretaris een cultuuronderzoek
in de dienst aankondigt. Dit is voor veel medewerkers de bevestiging dat
de verantwoordelijkheid in de hele organisatie wordt gelegd. Het frequente
gebruik van woorden als ‘wij’ en ‘ons’ door bestuurders, verwijzend naar
‘wij allemaal’, roept in dit licht verzet op:
(9) ‘Ik zal het wellicht verkeerd hebben begrepen, maar zoals ik het lees,
is dus in feite niemand maar tegelijkertijd ook iedereen verantwoordelijk
voor de gemaakte fouten.’

Via cynische en ironische formuleringen (‘ik zal het wellicht verkeerd
begrepen hebben’) nemen medewerkers afstand van verhalen van
het management. Deelnemers wijzen erop dat ze al jaren tevergeefs
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verbetervoorstellen onder de aandacht van het management proberen
te brengen:
(10) ‘30 jaar met ideeën gekomen (toen nog op de ideeënbus) en alle ideeën
o.a. ook op gebied van toeslagen werden altijd afgewezen!’

Hebben medewerkers hiermee een heel ander perspectief op de verantwoordelijkheidsvraag dan de bestuurders of bijvoorbeeld de adviescommissie? Dat
valt te relativeren. De afwijzing van het managementnarratief valt niet terug
te voeren op een inhoudelijke tegenstelling van visies. Terwijl deelnemers de
systeemverklaring krachtig afwijzen, komen in hun verhalen elementen naar
voren die doen denken aan het rapport van de adviescommissie: tegenstrijdige
regelsystemen, politiek-bestuurlijke druk, complexe uitvoeringsketens. Een
groep medewerkers betwijfelt tegen deze achtergrond of de Belastingdienst
überhaupt iets te verwijten valt. Op dit punt openbaart zich vervolgens
een zekere breuklijn in het debat: ‘de Belastingdienst is schuldig’ versus de
‘Belastingdienst is onschuldig’. Zeker in de emotionele beginfase is dit een
gevoelige tegenstelling. Pogingen om schuld te relativeren of nuanceren kunnen
op felle negatieve reacties van collega’s rekenen, en zijn– wellicht hierdoor –
aanvankelijk slechts sporadisch te vinden. Maar de steun voor het standpunt
dat ‘de Belastingdienst tot op zekere hoogte correct heeft gehandeld’, neemt
toe naarmate de discussiebijdragen minder emotioneel van karakter worden
en meer deelnemers deze alternatieve visie op een genuanceerde wijze naar
voren brengen. Een medewerker begint een discussiebijdrage met de woorden
‘ook ik vind het vreselijk om de verdrietige verhalen van toeslagontvangers te
horen’, en verdedigt vervolgens met een uitgebreide argumentatie de stelling dat
de Belastingdienst in essentie heeft gedaan ‘(…) waar hij voor staat opgesteld:
de wet uitvoeren’. De bijdrage genereert 654 duimpjes omhoog en 9 omlaag.
Maar van een scherpe inhoudelijke tweedeling is geen sprake. Discussiedeelnemers brengen dezelfde oorzaken en omstandigheden ter sprake,
zoals rigide wetgeving en politieke druk. Eerder dan een inhoudelijke
breuklijn is een verschuiving in de discussies waarneembaar rondom de
identificatie van wie zeker niet verantwoordelijk zijn. Terwijl ze gevoelens
van schaamte en verontwaardiging uitdrukken, intensiveren deelnemers
de counternarratief ‘wij (medewerkers) zijn niet verantwoordelijk voor deze
crisis’. Vanuit deze narratief ontwikkelt zich een contrast met een groep
die volgens de medewerkers juist meer verantwoordelijkheid zou moeten
nemen: de bestuurders.
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Identiteitsconstructie aan de hand van contrasten
Wie precies worden bedoeld met ‘bestuurders’ (ook wel: ‘het management’),
wordt in de discussies niet afgebakend. Het bestuur lijkt te fungeren als
het discursieve tegenbeeld van de werkvloer, en omgekeerd. Medewerkers def iniëren zichzelf door zich te contrasteren met deze specif ieke
groep niet-medewerkers. In hun bijdragen associëren ze de werkvloer
met vakkennis, beroepseer, maatschappelijk waarden, loyaliteit en een
historische binding met de organisatie. Bestuurders krijgen gestalte in
termen van een tegenbeeld: geen vakinhoudelijke achtergrond, ahistorisch
en carrièregericht.
(11) ‘Hoewel ik volledig overtuigd ben van de goede wil van managers,
topambtenaren en zeker niet te vergeten, politici, hebben ze allemaal één
onoverkomelijke handicap. Ze weten namelijk niets van het werk en dan
ga je dus aan de organisatie sleutelen, want je moet toch iets aanpakken.
Het gevolg daarvan is weer dat er niets wezenlijk verandert.’

Stacey (2007) en anderen hebben gewezen op de relaties tussen macht,
groepsvorming en identiteit. Mensen bouwen aan machtsrelaties door
groepen te vormen waarin sommigen worden ingesloten en anderen uitgesloten. Stacey (2007, p. 299): ‘These groupings establish powerful feelings
of belonging which constitute each individual’s “we” identity. These “we”
identities, derived from the groups we belong to, are inseparable from each
of our “I” identities.’
Rond 20 januari 2020 verschijnen verschillende mediaberichten waarin
Kamerleden zich kritisch uiten over de Algemene bestuursdienst (ABD).2
Deze dienst zou de ‘baantjescarroussel’ van incapabele bestuurders draaiende houden. Kamerleden dringen aan op onderzoek naar de rol van de
dienst. De berichtgeving bevestigt ideeën over bestuurders en resoneert
in interne narratieven op het moment dat het kabinet aankondigt de
Belastingdienst te willen opsplitsen. In een reactie op een bericht hierover
zegt iemand:
(12)’ Blijkbaar wacht men het onderzoek niet af en heeft men op basis
van niks conclusies getrokken. We krijgen er weer een onbestuurbaar
waterhoofd bij met alle gevolgen van dien (…). Maar er komen dan wel
weer voldoende baantjes vrij voor de vriendjes binnen de ABD.’
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Nieuwe berichten van het bestuur worden vervolgens nadrukkelijker in het
licht van dit cynische frame gelezen. Als blijkt dat nieuwe bestuurders in
hun blogs wel over de oplossing maar niet over de herkomst van problemen
willen praten, zien deelnemers dit als een continuering van een patroon
dat telkens problemen veroorzaakt:
(13) ‘Daar gaan we weer: “Extra capaciteit aan de top….” Volgens mij blijft
een kerstboom niet staan op de piek.’

De constructie van beelden van medewerkers (werkvloer) en bestuurders
laat in de loop van de gebeurtenissen duidelijke stappen naar verscherping
zien. Niet alleen wordt getwijfeld aan de intenties en de capaciteiten van de
bestuurslaag, in toenemende mate worden bestuurders ook geïdentificeerd
als de veroorzakers van problemen, of minstens als degenen die hadden
moeten ingrijpen toen dat nog kon. Terwijl bestuurlijke maatregelen
elkaar opvolgen, groeit het counternarratief dat bestuurlijke praktijken
de problemen hebben veroorzaakt. En dus betekent ‘meer besturing’ een
verergering van de situatie.
Kenmerkend is bijvoorbeeld de manier waarop deelnemers bestuurlijke
maatregelen in het licht plaatsen van de parabel van ‘roeiers en stuurders’.
Prestatieproblemen worden ‘opgelost’ door roeiers uit de boot te verwijderen
en te vervangen door extra stuurmannen, oftewel: managers en adviseurs.
Onder invloed van dit frame worden bijna alle bestuurlijke initiatieven op
voorhand als contraproductief gekwalificeerd.
(14) ‘Zo gaan we de roeiwedstrijd in ieder geval niet winnen! We hebben
een duidelijk wettelijk kader waarbinnen we moeten uitvoeren. Gewoon
meer echte roeiers!!’

In plaats van bestuurders en externe adviseurs aan te stellen zou de organisatie naar medewerkers moeten luisteren.
Waar schaamte zich eerder in de discussies manifesteerde als een negatieve
identiteitsemotie, ontwikkelt zich nu een beweging naar de andere kant:
medewerkers benadrukken dat ze trots (willen) zijn op hun organisatie. Het
eindrapport van de adviescommissie (maart 2020) wordt in dit verband door
veel deelnemers als goed nieuws ontvangen. Een van de conclusies is dat de
schrijnende werking van de toeslagenregels niet primair het gevolg is van
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de handhaving door de Belastingdienst/Toeslagen, maar eerder inherent
is aan het toeslagenstelsel.
(15) ‘Leest allen het artikel in de Volkskrant van vandaag waar oudminister Donner de nuance aanbrengt in de toeslagenaffaire. Zo je al niet
meer trots was op de Belastingdienst dan is die trots weer terug! Het is fijn
maar eigenlijk triest om achteraf gelijk te krijgen in deze zaak. Het voelt
niet als een overwinning. Meer een beetje als genoegdoening.’

McGregor et al. (2005) hebben laten zien dat de positieve emotie trots, net
als schaamte, een defensieve reactie op een bedreigende situatie kan zijn,
waarbij mensen hun onderlinge consensus overschatten. We weten niet
in hoeverre medewerkers het eens zijn over wat de situatie is, maar vaak
herhaalde metaforen als ‘de werkvloer’ en ‘roeiers’ suggereren een collectief
gedragen interpretatie.
Onder invloed van verhalen over verantwoordelijkheid, schaamte en trots
komt het contrast tussen bestuur en medewerker op scherp te staan. Dit
contrast vindt zijn uitdrukking in counternarratieven waarin medewerkers
gebeurtenissen duiden. In deze narratieven vindt eer- en identiteitsherstel
van de werkvloer plaats. Deze wordt nu gepresenteerd als de kern van de
organisatie die de organisatie (ondanks het bestuur) draaiende houdt:
(16) ‘“Het werk gaat gewoon door.” Ja natuurlijk gaat het werk gewoon door.
Op de werkvloer probeert iedereen de show draaiende te houden.’

Luisteren en in gesprek gaan
De derde kerngebeurtenis in deze casus is het aantreden van nieuwe
directeuren-generaal en staatssecretarissen. In relatie tot deze ontwikkeling
gaan gesprekken in toenemende mate over het gesprek zelf. Deelnemers
uiten hun ongenoegen over het gebrek aan luisterend vermogen van het
management. Dit terwijl ook de nieuwe bestuurders in hun blog voortdurend
beklemtonen dat ze het gesprek met medewerkers belangrijk vinden en
bovendien daadwerkelijk in gesprek gaan met groepen medewerkers, getuige
de verslagen die op datzelfde intranet worden geplaatst.
In de discussies zetten uitingen van cynisme en verbittering de toon. Deelnemers hechten weinig waarde aan de woorden waarmee nieuwe bestuurders
hun luisterbereidheid tot uitdrukking brengen. De verwachtingen van
bestuur en werkvloer over het onderlinge gesprek lopen daarmee nogal
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uiteen. Bestuurders presenteren ‘in gesprek gaan’ als dé manier om met
elkaar de organisatiecrisis te verwerken, medewerkers kwalificeren het als
een zinloze herhaling van zetten. Er is een grote mate van consensus dat
bestuurders jarenlang signalen van de werkvloer hebben veronachtzaamd:
(17) ‘Signalen van binnen (van de deskundigen dus) kunnen natuurlijk ook
wel eens belangrijk zijn, maar die worden veelal genegeerd of (…) ontkend.
Waarom niet gewoon toegeven dat er wel signalen waren, maar dat er
niets mee is gedaan?’

Volgens Lüscher en Lewis (2008) kunnen rond organisatievraagstukken
zichzelf versterkende negatieve sociale interactiepatronen ontstaan doordat
deelnemers problemen versterken terwijl ze naar oplossingen zoeken.
Op basis van een analyse van de bestuurlijke blogs en de reacties daarop
identificeerden we de volgende negatieve patronen met een zichzelf versterkend karakter:
– Voorzichtigheid wekt kritiek en irritatie. Zoals eerder opgemerkt, formuleren bestuurders in hun blogs voorzichtig en terughoudend. Daarvoor zijn
verschillende redenen denkbaar: ze willen recht doen aan uiteenlopende
gevoelens, geen uitspraken doen over wat nog onderzocht moet worden
en geen beloften doen die niet worden waargemaakt. Medewerkers
duiden deze behoedzaamheid echter als afstandelijk en berekenend.
Ze uiten hun cynisme hierover en citeren ook regelmatig met afkeuring
(vroegere) uitspraken van bestuurders. Dat kan behoedzaamheid en
ook bestuurlijk zwijgen verder versterken.
– Van luisteren naar teleurstellingen. Bestuurders en medewerkers hanteren beiden een ‘model van luisteren’ waarbij de rolverdeling vastligt:
bestuurders gaan in gesprek om van medewerkers ‘signalen’ te vernemen
die ze vervolgens kunnen gebruiken om problemen op te lossen. Met
deze ‘transactionele’ luisterbenadering lijkt een zichzelf versterkende
cirkel van teleurstellingen te ontstaan. Want de geschetste of getoonde
ervaring van medewerkers is dat problemen niet worden opgelost en
dat er dus blijkbaar niets met signalen wordt gedaan. Als ze hierover
hun ongenoegen uiten, organiseren bestuurders nieuwe gesprekken
om de ‘geluiden’ van de werkvloer te verzamelen.
– Verandering begint bij jezelf? Verwachtingen van medewerkers van het
bestuur zijn ambigu als het gaat over autonomie en sturing. Hoewel
medewerkers bestuurders vragen om hun professionele autonomie te
respecteren (‘meer roeiers’), verwachten ze ook dat deze bestuurders
oplossingen voor de crisis realiseren. Op hun beurt lijken bestuurders
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–

soms te vinden dat medewerkers te veel naar het management kijken
voor oplossingen. Ze proberen daarom, onder andere via blogs en een
cultuurprogramma (onder andere gericht op wat medewerkers en teams
zélf kunnen doen om een cultuur van veiligheid te creëren), de eigen
verantwoordelijkheid van medewerkers aan te roepen. Medewerkers
interpreteren deze activiteiten echter als bewijs dat bestuurders verantwoordelijkheid willen afschuiven en de werkvloer niet steunen.
Hierdoor wordt het appel op bestuurders nog dringender en kritischer.
Niet deelnemen aan eigen discussies. Bestuurders tonen hun betrokkenheid door frequent blogs en nieuwsberichten te publiceren. Tegelijk zijn
ze zo goed als afwezig in de vele discussies op het intranet die ze hiermee
losmaken. Voor medewerkers past dit in het narratief dat bestuurders
niet bereid zijn om werkelijk te luisteren naar de werkvloer en dat het
dus weinig zin heeft om je als medewerker te laten horen.

Discussie
Met deze studie wilden we van dichtbij beschrijven hoe disruptieve gebeurtenissen rond toeslagen betekenis krijgen in de Belastingdienst en hoe
narratieven hierbij een rol spelen. Hierna bespreken we de inzichten die
dat heeft opgeleverd. Dat doen we aan de hand van de elementen van het
procesmodel uit het theoretisch kader:
– de vorming van narratieven en counternarratieven;
– interpretaties van disruptieve gebeurtenissen;
– handelingsoriëntaties.

Narratieven en counternarratieven: vereenvoudiging aan de hand
van identiteitscontrasten
De organisatiecrisis rond de toeslagenaffaire laat zich beschrijven als een
voorbeeld van wat Weick (1993) noemt een ‘collapse of meaning’, een situatie
waarin de organisatiewerkelijkheid niet langer als logisch en moreel aanvaardbaar wordt ervaren, en waarin mensen op zoek gaan naar herstel van
zin, samenhang en identiteit. In de discussiebijdragen van de medewerkers
in deze casus komt een institutioneel tekort ter sprake: de ontoereikendheid
van structuren (zoals sturing, regels, macht en procedures) om tot moreel
juiste beslissingen te komen. Volgens veel deelnemers kan herstel alleen
plaatsvinden als niet structuren (met name besturing), maar morele waarden, vakmanschap en professionele autonomie centraal worden gesteld. De
aanzwellende vraag om te ‘luisteren’ kan worden begrepen als een appel aan
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bestuurders om hun structurerende maatregelen ondergeschikt te maken
aan het morele vakmanschap van de medewerkers. Ze constateren echter tot
hun ongenoegen dat bestuurders per definitie sturingsmaatregelen nemen.
In de bijdragen van medewerkers komt het contrast tussen ‘management’
en ‘werkvloer’ gaandeweg sterker tot ontwikkeling. We identificeerden drie
patronen die daaraan bijdragen:
1. Identiteitsconstructie via emotionele expressie. In de geanalyseerde discussiebijdragen zien we zeker in de eerste fase veel uitingen die te maken
hebben met morele emoties. Ook waar deelnemers het oneens zijn over
de toedracht van problemen, vinden ze overeenstemming in schaamte
en in zorgen om getroffen ouders en collega’s die onder vuur liggen. Het
uiten van emoties kan verschillende functies hebben. Door emoties te
uiten wekken we ook bij anderen emotie op (Bate, 2004) en bewegen
we anderen om tot correctieve actie te komen (Lindebaum et al., 2017).
Daarnaast is emotionele expressie onderdeel van identiteitsvorming
(Bate, 2004). Door zich te uiten op een forum waar ze mede- en tegenstanders verwachten te ontmoeten kiezen deelnemers positie en creëren
ze (de beleving van) gemeenschappelijkheid (Madsen & Johansen, 2019).
2. Ontwikkeling van groepsidentiteit. Deelnemers geven niet alleen uitdrukking aan hun persoonlijke maar ook aan een collectieve identiteit (vgl.
Bate, 2004). Discussies gaan over eerherstel. Deelnemers proberen dit
herstel te bewerkstelligen via narratieven die duidelijk maken dat de
organisatie onheus wordt bejegend en dat de vakmensen op de werkvloer
geen blaam treft. Waar in de eerste fase nog vertwijfeling en zelfreflectie
doorklinken, presenteren deelnemers daarna in hun counternarratieven
de vakmensen (zichzelf) meer en meer als protagonisten in deze crisis.
3. Vereenvoudiging. In de loop van de discussies tekent het contrast tussen
bestuur en werkvloer zich scherper af. Nieuwe en oude gebeurtenissen
worden begrepen vanuit dit contrast en versterken het. Allengs vindt
reductie en vereenvoudiging plaats. Waar de onderliggende thematiek
gelaagd, complex en onoverzichtelijk is, zijn de contrasten helder en
hanteerbaar. De kritische berichten over de ABD als ‘banencarroussel’
bevestigen het beeld van bestuurders als carrièrejagers met een beperkte
loyaliteit, een gebrek aan vakinhoudelijke bagage en een zakelijke afstandelijkheid. Deze elementen worden kernbetekenissen die contrasteren met
de identiteit van de integere, hardwerkende professionals op de werkvloer.
Via deze drie patronen komen narratieven tot stand die gaandeweg de
looplijnen door de discussies bepalen. Er ontstaan groepsidentiteiten,
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protagonisten en antagonisten. Er is een dominante interpretatie van wat
er aan de hand is. Verbreding of verbinding van perspectieven valt slechts
in beperkte mate waar te nemen. In de loop van de discussies gaan vragen
over ‘wie zijn we?’ meer domineren en verdwijnen vragen als ‘wat is er aan
de hand?’ en ‘waarom is dit gebeurd?’ naar de achtergrond. Deze bevinding
sluit aan bij de bevindingen van Van Herzele et al. (2015) en Van Herzele en
Aarts (2019). Deelnemers kunnen zich uitspreken tegen dominante meningen
(bijvoorbeeld via een duimpje omlaag), moeilijker lijkt het om invalshoeken
te kiezen die zich onttrekken aan identiteitsnarratieven.

Interpretaties van disruptieve gebeurtenissen: managers en
medewerkers spreken andere taal
Volgens Seeger et al. (2005) zijn topbestuurders en andere managers er om
gebeurtenissen te interpreteren en betekenis te geven. Dat doen ze echter
in voortdurende interactie met organisatieleden die de crisis óók duiden,
en anticiperend op mogelijke reacties van andere betrokken (zoals politiek
en media). Seeger et al. (2005) wijzen hierbij op de tekortkomingen van een
‘strategische’ benadering, dat wil zeggen een manier van communiceren
die is gericht op het planmatig managen van verwachtingen van (externe)
stakeholders en het vermijden van aansprakelijkheidsclaims. In plaats
daarvan zouden CEO’s een waardengedreven en authentieke manier van
communiceren moeten ontwikkelen.
Onze casus laat het belang van een dergelijke benadering zien in de interne
discussies over de crisis. Bij de vergelijking van medewerkersdiscussies met
managementblogs valt het verschil in gespreksrepertoires op. Bestuurders
belichten andere aspecten dan medewerkers, kiezen andere woorden en
brengen emoties anders tot uitdrukking. Hierbij lijkt geen wederzijds begrip
tot stand te komen. Waar medewerkers zoeken naar morele oordeelsvorming
gericht op verwerking, opheldering en verantwoording, daar proberen
bestuurders deze behoefte te herformuleren als vragen om oplossingen,
uitsluitsel en aansprakelijkheid (die ze vervolgens behoedzaam omzeilen).
Ook zien we eerdere bevindingen van onder anderen Mazzei en Ravazzani
(2011) en Huang en Su (2009) bevestigd, namelijk dat snelle, feitelijke en
neutrale informatie van het management niet volstaat in een situatie van
spanning en crisis. Medewerkers geven de actiematige, toekomstgerichte
boodschappen de betekenis van vermijding en ongevoeligheid. De manier
waarop bestuurders (geen) emoties uiten speelt hierbij een rol. Bestuurders
die over morele gevoelens communiceren, laten zien niet met zichzelf of
het eigenbelang bezig te zijn, en bouwen daarmee aan hun integriteit en
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geloofwaardigheid (Van der Meer & Verhoeven, 2014). Morele expressie van
de kant van het bestuur blijft in de onderzochte teksten echter beperkt.
Hierdoor zijn het uiteindelijk niet de bestuurders die het vernieuwingsdiscours vormgeven. Niet managementberichten vormen de basis van
betekenisvorming, maar eerder de interpretaties die ontstaan terwijl
medewerkers met elkaar op expressieve wijze hun narratieven ontwikkelen
(vgl. Strandberg & Vigsø, 2016). Ook externe bronnen spelen een rol bij de
vorming van interpretaties. Referenties aan artikelen in publieke media
wijzen op de invloed van externe bronnen bij het interpreteren van wat
intern gebeurt (vgl. Mazzei & Ravazzani, 2011). Mediaframes (‘de ABD als
banencarroussel voor falende bestuurders’) versterken emoties als schaamte
en afkeer en worden onderdeel van interne narratieven.
Ook de manier waarop bestuurders (niet) deelnemen aan de online discussies
is een belangrijke bevinding van deze casusstudie. Andere studies laten zien
dat deelname van het management aan online discussieplatforms, afhankelijk van de situatie, wordt gewaardeerd of juist niet (vgl. Madsen, 2016, p. 53;
Madsen & Johansen, 2019, p. 342). In deze casus versterkt de afwezigheid
van managers in online discussies narratieven over een niet-luisterend en
afwezig bestuur. Deze betekenissen zijn vervolgens een belangrijk onderdeel
van interpretaties van gebeurtenissen. Medewerkers zien in het gebrek aan
ontvankelijkheid van bestuurders een belangrijke oorzaak van de crisis.
Aan de inhoud van hun blogs wordt in dit licht weinig waarde gehecht.
Tegelijk komen ook vragen naar voren over de mate waarin de ‘werkvloer’
bereid is zich uit te spreken tegenover ‘het bestuur’. Processen van voice
(medewerkers die zich formeel en informeel uitspreken over hun ideeën,
zorgen of meningen) en silencing (processen waarbij mensen deze juist voor
zich houden) in organisaties zijn in heel wat studies beschreven (Morrison
& Milliken, 2000; Verouden, 2018). We nemen in deze casus beide processen
waar: medewerkers spreken zich kritisch uit over bestuurders binnen en
buiten de organisatie. Tegelijkertijd valt ook zwijgen waar te nemen. Sommige standpunten worden slechts door een enkeling vertolkt en ontvangen
dan positieve en negatieve duimpjes van collega’s die zich daarmee in
anonimiteit uitspreken. Een nog beperkt aantal studies heeft processen
van voice en silence onderzocht in een context van interne sociale media.
Studies van Madsen (2016) en Madsen en Johansen (2019) laten onder andere
zien hoe medewerkers via hun conversaties onderwerpen op de strategische
agenda van het bedrijf zetten. Een verschil met deze studies is dat in onze
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casus sprake is van een emotioneel geladen crisiscontext. Anders dan in de
studie van Madsen (2016) komt in onze studie slechts een beperkte variatie
van meningen naar voren en ontstaat er geen verbreding of verbinding van
interpretaties.

Handelingsoriëntaties: vernieuwing van het discours?
Een crisis als de toeslagenaffaire kan een kritisch moment vormen waarop
vernieuwing, organisatieleren en herstel plaatsvindt. Crises en organisatiefalen kunnen leiden tot probleemoplossing en experimenten (Weick, 1995). Ze
maken ook ruimte voor discoursen waarin nieuwe perspectieven tot stand
komen (Seeger et al., 2005). Tijdens en na een crisis moeten betekenissen
worden veranderd omdat geïnstitutionaliseerde betekenissen (zoals regels,
normen, werkafspraken en taakafbakeningen) niet toereikend zijn gebleken
om escalatie van problemen te voorkomen (Weick, 1995).
De vraag is in hoeverre in deze casus vernieuwing tot stand komt. De identiteitsgeoriënteerde narratieven hebben vooral betrekking op vragen over wie
verantwoordelijk is voor problemen en wie competent mag worden geacht om
ze op te lossen. De narratieven lijken niet bij te dragen aan probleemoplossing
of verbinding van standpunten. De contrasterende identiteiten versterken
in een context van disruptie en emotie eerder communicatiepatronen die
bestaande verwachtingen en interpretaties bevestigen. De bevindingen
geven hiermee empirische ondersteuning aan de claim van Strandberg
en Vigsø (2016, p. 99) dat een crisis bepaalde disfunctionele patronen kan
versterken.
In de dynamiek van narratieven en counternarratieven komt veel ter sprake
maar blijft ook veel onbesproken. De verhalen geven een inkijk in de morele
motieven van medewerkers. Hun verhalen gaan over vakmanschap, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Tegelijk lijken de discussies over ‘wie
we zijn’ en wie ‘de organisatie draaiend houdt’ het gesprek te belemmeren
over wat juist in deze context pregnante vragen zijn: wat maakt dat het (dan
toch) kon gebeuren? Hoe komt het dat signalen niet worden gehoord? Ook
bestuurlijke maatregelen lijken in de eerste plaats een antwoord te vormen
op ‘wie-vragen’: nieuwe kopstukken (wie is de baas), nieuwe besturing (wie
geeft opdrachten aan wie) en nieuwe structuren (wie doet wat).
De casus vestigt hiermee aandacht op de manier waarop openheid voor
nieuwe betekenissen kan afnemen terwijl organisatieleden al converserend een historisch gegroeid raster van identiteiten en perspectieven
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reproduceren en verfijnen. Dat is een belangrijke vaststelling in het licht
van de toeslagenaffaire. Rapporten over deze affaire (commissie-Donner en
Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) laten zien dat
(verkeerde) beslissingen hadden kunnen worden voorkomen als op bepaalde
momenten tegengeluiden hadden geklonken of werden gehoord. Juist naar
het hoorbaar maken van zulke geluiden verlangen alle deelnemers – zowel
medewerkers als bestuurders. De onderzochte uitingen geven echter weinig
aangrijpingspunten voor het ontstaan van nieuwe informatiestromen of
‘luisterpaden’ binnen de organisatie. Het luisteren van bestuurders komt
in de bijdragen van medewerkers naar voren als een problematisch thema.
Tegelijk maakt analyse van deze bijdragen duidelijk dat er in twee richtingen
sprake is van een ‘luisterprobleem’ – medewerkers hechten geen belang
aan informatie van de leiding, interpreteren hun boodschappen vanuit
specifieke kaders of voorzien ze op voorhand van negatieve betekenissen.
Terwijl medewerkers en leidinggevenden communicatie lijken op te vatten
als een instrumentele uitwisseling van informatie, is het maar de vraag of de
communicatieproblemen in de casus veel te maken hebben met (feitelijke)
informatie-uitwisseling. De studie maakt zichtbaar hoe mensen verhalend,
filterend en selecterend betekenissen construeren die vervolgens richting
geven aan wat wel en niet op de gespreksagenda verschijnt.

Conclusie en vervolgvragen
De narratieven in deze casus dragen bij aan het vereenvoudigen van gebeurtenissen en aan het uiten van gevoelens van eer en organisatietrots.
Ze dragen niet bij aan probleemoplossing, verbreding van perspectieven
of verbinding van standpunten. In plaats daarvan reduceren ze complexe
vragen tot identiteitskwesties en versterken ze bestaande negatieve communicatiepatronen. Als gevolg van de toeslagenaffaire is veel gediscussieerd
over de vraag hoe het kan dat in institutionele contexten sommige signalen
niet worden gehoord en vragen niet worden gesteld. De belangrijkste
opbrengst van deze casus is dat deze als eerste een institutionele crisis
beschrijft vanuit een perspectief van interne crisiscommunicatie, opgevat
als betekenisvorming. Hierbij wordt zichtbaar hoe in een specifieke context
– medewerkersdiscussies over disruptieve gebeurtenissen – interpretaties
van de organisatiewerkelijkheid zich vernauwen doordat een weerbarstige
organisatiewerkelijkheid naar enkele breed aanvaarde perspectieven wordt
teruggebracht en hoe vervolgens weinig ‘andere vragen’ worden gesteld.
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Daarnaast levert de studie praktische en theoretische inzichten op over
luistergedrag door leidinggevenden. Andere studies hebben laten zien dat
medewerkers in crisissituaties formele communicatie door managers laag
waarderen (Mazzei & Ravazzani, 2011) en dat snel en adequaat reageren
in dagelijkse ontmoetingen, een essentieel onderdeel is van effectief luistergedrag van managers (Van Woerkum & Aarts, 2011). Onze studie voegt
hieraan empirische beschrijvingen toe over de manier waarop verhalen van
bestuurders tekortschieten (en zelfs averechts uitpakken) in een geladen situatie waarin mensen betekenis willen geven aan disruptieve gebeurtenissen.
Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de praktijk? Publieke organisaties die hun veerkracht en ontvankelijkheid voor signalen willen
vergroten, zouden om te beginnen niet alleen aandacht moeten besteden
aan het inregelen van informatiestromen maar ook aan de gesprekken
waarin mensen betekenis geven aan wat er gebeurt. In plaats van luisteren
op te vatten als een instrument van informatie-uitwisseling, kunnen ze een
luistercultuur ontwikkelen waarin het vanzelfsprekend is dat verschillende
visies en emoties worden erkend en onderzocht (Macnamara, 2017). Leidinggevenden dragen hieraan bij door voorbeeldgedrag te vertonen (Macnamara,
2016) en door op een ontvankelijke en betrokken manier deel te nemen aan
gesprekken. De casus van de Belastingdienst maakt bijvoorbeeld aannemelijk
dat bestuurders, door overeenkomstige emoties te uiten, kunnen refereren
aan breed gedeelde waarden en daarmee minder twijfel veroorzaken over
hun intenties en motieven.
In aanvulling hierop kunnen organisaties leren om ‘dialogische ontmoetingen’ te organiseren, gespreksvormen zonder agenda of specifiek doel, anders
dan ‘samen denken’, waarbij mensen met elkaar een sociaal proces doorlopen
waarbij deelnemers hun ideeën en perspectieven veranderen, elkaars posities
proberen te begrijpen, gedeelde beelden ontwikkelen of ‘agree to disagree’
(Bohm, 1996; Pearce & Littlejohn, 1997; Aarts, 2018; Kim & Kim, 2008). Alleen
zo kunnen organisaties voorkomen dat ze de disfunctionele patronen die
een crisis veroorzaakten, reproduceren terwijl ze erover communiceren.
We kozen voor een casusstudie omdat we via contextgebonden, kwalitatieve en interpretatieve benaderingen communicatieprocessen diepgaand
kunnen analyseren op het niveau waarop betekenissen ontstaan en veranderen. Een belangrijke beperking van dit onderzoek is dat slechts enkele
aspecten van een institutionele crisis zijn geanalyseerd. De bevindingen
hebben waarde in combinatie met andere onderzoeken; toepasbaarheid en
122 

VOL. 50, NO. 2, 2022

Radboud University Nijmegen, University Library (cid-58008116)
IP: 195.169.223.151

CRISISCOMMUNICATIE OF COMMUNICATIECRISIS?

generaliseerbaarheid van bevindingen nemen toe naarmate we over meer
casusbeschrijvingen of kwantitatieve metingen beschikken die met elkaar
zichtbaar maken wat specifiek en uniek is in een bepaalde context, en wat
door alle contexten heen hetzelfde blijft.
We analyseerden bovendien een beperkte set van uitingen in een specifieke
setting (discussiebijdragen op intranet). Deze uitingen laten een patroon
van interactie zien, maar we kunnen ze niet kwalificeren als gesprekken
in de zin van uitwisselingen waarbij mensen voortdurend op elkaar reageren. Vervolgonderzoek zou, bijvoorbeeld via discoursanalyse, meer
diepgaand kunnen beschrijven op welke manier de aard en het verloop van
gesprekken tussen medewerkers, en tussen medewerkers en managers, van
invloed zijn op interpretaties van de crisis. Daarnaast werpt deze studie
vervolgvragen op over onderwerpen die nog weinig zijn ontgonnen. Studies
zouden bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen verkennen van alternatieve
luisterstrategieën van leidinggevenden en deze in praktijksituaties kunnen
toetsen. Een andere vervolgvraag zou gericht kunnen zijn op de ontwikkeling
van een reflectiemodel waarmee organisaties narratieven en disfunctionele
patronen in de organisatie kunnen onderzoeken en bespreekbaar maken.

Noten
1.
2.

Respectievelijk 13, 12 en 11 berichten bij de kerngebeurtenissen 1, 2 en 3.
‘Krijgt falende topambtenaar te snel nieuwe baan?’, Nieuwsuur 20 januari
2020; ‘Falende ambtenaren niet meer wegpromoveren’, Telegraaf 18 januari
2020; ‘Rutte boos over uitspraken over ambtenaren’, Binnenlands Bestuur
22 januari 2020.
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