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De rol van de kwaliteitsmanager bij het doorbreken van belemmerende patronen in de organisatiecultuur

Kwaliteitsmanagem
weer hetzelfde lied
‘Het is als trekken aan een dood paard: onze medewerkers nemen geen enkel initiatief, wachten maar
af en laten dingen op hun beloop. Er is geen beweging in te krijgen.’ Zo klaagden de managers van een
nutsbedrijf over de houding van hun medewerkers. ‘We geven ze alle ruimte, maar ze zijn gewoon niet
te motiveren om mee te denken over verbetering en vernieuwing.’ De medewerkers in kwestie bleken
een eigen versie van dit verhaal te hebben: ‘We kijken wel uit om onze nek uit te steken! Ieder idee
wordt al gauw opgevat als kritiek op de huidige gang van zaken en dat wordt je niet in dank afgenomen.
We hebben er geen zin in om ons telkens te moeten verantwoorden — dat doen we dus niet meer!’
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