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1 Inleiding
1.1 Aanleiding en achtergrond
“Tunnelontwerpers Noord/Zuidlijn winnen prijs” (Het Parool, 2014). Zo luidt een kop van een
krantenartikel. Zes jaar eerder was deze krantenkop niet denkbaar geweest, sterker nog, de
verzakkingen aan de Vijzelgracht toentertijd zorgde voor dusdanig veel twijfel, dat de toekomst van de
Noord/Zuidlijn onzeker werd (AT5, 2008). Zo we nu weten, is er doorgegaan met het project en is het
einde zelfs al in zicht. Maar waarom begon dit project eigenlijk?
De Noord/Zuidlijn is een grotendeels ondergrondse metrolijn vanaf halte Buikslotermeerplein in
Amsterdam-Noord tot halte WTC/Zuid in Amsterdam-Zuid (zie figuur 1). Een aantal belangrijke
ontwikkelingen hebben geleid tot het besluit om een metrolijn aan te leggen. Ten eerste is de metropool
Amsterdam
een
drukke
hoofdstad
waar Figuur 1: De Noord/Zuidlijn in Amsterdam
bereikbaarheid een grote rol speelt. Er is al een
metroverbinding van Oost naar West, maar van
Noord naar Zuid ontbrak deze nog. Deze lijn moet de
reistijd verkorten en reizigersdruk van de trams en
bussen wegnemen. Daarnaast wordt station
Zuid/WTC een belangrijk overstappunt in de
toekomst, aangezien het Centraal Station niet meer
kan uitbreiden (Gemeente Amsterdam, 2010; Snel,
zj:5). Het grotendeels ondergronds boren van de
tunnel is vooral gedaan om rellen te voorkomen. De
Oostlijn is toentertijd gebouwd door caissons; grote
blokken die tien meter de grond in zouden zakken.
Hiervoor moesten er veel huizen gesloopt worden
waardoor in 1975 de Nieuwmarktrellen ontstonden.
Een dergelijke burgeropstand wilde de gemeente
nooit meer, dus werd bij deze lijn de innovatieve
optie van ondergronds boren gebruikt (Dienst
Metro, 2012).

1.2 Probleemstelling
In dit onderzoek zal voornamelijk het handelen van de managers binnen de casus centraal staan. Er zijn
verschillende managers in het project te onderscheiden. Het handelen van al deze managers heeft
invloed gehad op het project, maar op wat voor manier? Hoe is die manier van handelen ervaren door
de bewoners?
Antwoorden op dit soort vragen verwachten wij te halen uit een onderzoek met de volgende
hoofdvraag:
In hoeverre en op welke wijze zijn de managementstijlen vanuit verschillende managementrollen van het
project Noord/Zuidlijn in Amsterdam tussen 2008 en 2013 veranderd en hoe heeft dit de ervaren
legitimiteit van de inhoudelijke besluiten en besluitvormingsprocessen van het project beïnvloed?
De deelvragen die bij dit onderzoek horen zijn:
 Welke kenmerken heeft het complexe karakter van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam?
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Welke officiële en officieuze managers zijn te onderscheiden en hoe (met welke
managementstijlen) hebben zij op deze complexiteit gereageerd?
In hoeverre en op welke wijze verschillen de managementstijlen van de stijlen die voor de
periode 2008-2013 gehanteerd zijn?
Welke inhoudelijke besluiten en besluitvormingsprocessen zijn er in het project te identificeren
en hoe wordt de legitimiteit ervan ervaren door de onderscheiden managers?
Welk effecten hebben de managementstijlen op de ervaren legitimiteit van de inhoudelijke en
procesmatige uitkomsten van het project en zijn er wederkerige invloeden zichtbaar?
Welke lessen kunnen de managers trekken uit hun handelen?

De doelstelling van dit onderzoek is als volgt:
Het beoordelen van de managementstijlen, op grond van legitimiteit, binnen het project Noord/Zuidlijn
in Amsterdam en het opstellen van aanbevelingen aan de betrokken managers door met desk research
en interviews praktijkervaringen van officiële en officieuze managers in beeld te brengen.

1.3 Relevantie
Er is al veel onderzoek gedaan naar de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Deze onderzoeken richten zich
vooral op de eerste fasen van en problemen binnen het project (Baetens, 2010; Gemeente Amsterdam,
2010). Dit onderzoek zoomt in op een specifiek onderdeel van de casus, gehanteerde
managementstijlen en de gevolgen daarvan voor de legitimiteit van het proces. Bekeken wordt hoe de
managementstijlen veranderd zijn ten opzichte van de reeds onderzochte top-down stijl in de periode
tot aan 2008 (Baetens, 2010). Het biedt dus een gedetailleerde beschrijving van een minder nauwkeurig
onderzocht gedeelte van de casus. Er is bovendien steeds meer literatuur over en interesse in
managementstijlen in complexe netwerken (Koppenjan & Klijn, 2004). Het empirische gehalte van dit
onderzoek biedt een verrijking voor de huidige literatuur over complexiteitsmanagement.
Daarnaast is dit onderzoek ook maatschappelijk relevant. Aandacht is er meestal genoeg voor
problemen rond dergelijke projecten, maar minder nauwkeurig wordt de oplossing ervan gevolgd. De
keuze om door te gaan met het project was van groot maatschappelijk belang, het had o.a.
consequenties voor schadevergoedingen voor de bewoners aan de Vijzelgracht en voor het imago van
Amsterdam. Immers, als halverwege het project was afgebroken of anders was voortgezet, had men het
als mislukking gezien, één die onlosmakelijk verbonden was aan de metropool Amsterdam. De
uitkomsten van dit onderzoek zullen de mate van falen nuanceren en zullen leerzaam zijn voor de
publieke managers. Niet alleen managers in Amsterdam, maar voor heel Nederland, aangezien dit een
goed voorbeeld is van hoe men complexer wordende projecten met aanzienlijk maatschappelijk belang
goed kan managen (Commissie Veerman, 2009).
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2 Theoretisch kader
In dit hoofdstuk worden theoretische benaderingen besproken, die inzicht bieden voor de
beantwoording van de hoofdvraag. Allereerst wordt het complexe karakter van de context rondom de
casus belicht. Vervolgens worden twee hoofdbenaderingen van managementstijlen besproken. Daarna
wordt een beschrijving van legitimiteit gegeven. Ook worden mogelijke invloeden tussen legitimiteit en
managementstijlen besproken. Tot slot worden de inzichten gecombineerd in conceptuele modellen.

2.1 Kenmerken van complexiteit
Wat maakt een vraagstuk complex? Ongetemde problemen, ook wel wicked problems, zijn zeer complex
en moeilijk op te lossen. Deze problemen kenmerken zich door de volgende factoren:
 Sociaal pluralisme: er zijn meerdere belangen en waarden van stakeholders aanwezig;
 Institutionele complexiteit: het vraagstuk snijdt door meerdere sectoren heen;
 Wetenschappelijke onzekerheid: er is geen betrouwbare kennis, teveel of te weinig kennis of
gepolitiseerde kennis;
 Onvoorspelbaarheid: door verschillende feedback loops is het verloop van het probleem
moeilijk te voorspellen;
 Wederzijdse afhankelijkheid: ondanks verschillende belangen hebben de actoren elkaar nodig
om een oplossing te bereiken;
 Padafhankelijkheid: door keuzes op cruciale momenten moet men doorgaan met dat gekozen
pad, aangezien stoppen meer geld en energie zou kosten dan doorgaan (Cairney, 2012:348;
Edelenbos & Van Meerkerk, 2014a; Head & Alford, 2013:6-7; Morcol, 2002:8-9; Wagenaar,
2007:23).
Actoren kunnen complexiteit niet in bedwang houden, maar het kan wel worden begrepen om deze
vervolgens in eigen voordeel te gebruiken. Sommige manieren van omgang met complexiteit blijken
productiever te zijn (Edelenbos & Van Meerkerk, 2014a; Wagenaar, 2007:23). In het volgende onderdeel
wordt stil gestaan bij deze omgangsvormen.

2.2 Omgang met complexiteit
Ashmos e.a (2000:577) schrijven dat organisaties die te maken hebben met een complexe omgeving,
opmerkelijke verschillen vertonen in het management om met deze omgevingscomplexiteit om te gaan.
Zij kiezen vaak uit twee verschillende managementstijlen om op complexiteit te reageren (Ashmos e.a.,
2000:581). Beide stijlen worden hieronder besproken.

2.2.1 De complexiteit absorberende managementstijl
Organisaties die zich in een complexe en turbulente omgeving bevinden en die ervoor kiezen om de
variëteit en de complexiteit van de omgeving te absorberen vertonen een absorberende
managementstijl (Ashmos e.a., 2000:578). Organisaties hebben verschillende complexiteit absorberende
responses. Zo kunnen zij interne structuren/processen creëren die de uitwisseling van informatie en
betekenisgeving aanmoedigen. Ashmos e.a. (2005:281) beschrijven complexiteit absorptie als volgt:
“Complexity absorption is characterized by varied information exchange mechanisms, the emergence (or
possibility) of multiple interpretations because of the presence of varied and conflicting goals, and
structural flexibility which can support making sense of interactions”. Bij een complexiteit absorberende
managementstijl bestaan er meerdere beelden van de omgeving en ontstaan er meerdere
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(conflicterende) doelen. Het besluitvormingsproces is informeel en gedecentraliseerd, waarbij variatie is
in de interacties en connecties.
Uhl-Bien e.a. (2007:300,305-307) schrijven over adaptief leiderschap. Dit is een complexiteit
absorberende managementstijl. Het bestaat namelijk uit acties gericht op aanpassing, creativiteit en
leren, voortkomend uit adaptieve systemen, die ernaar streven zich aan te passen aan spanning. Het
leiderschap is niet autoritair, maar vindt spontaan en informeel plaats. Adaptief leiderschap komt voort
uit het worstelen van verschillende actoren over conflicterende behoeften en resulteert vaak in nieuwe
kennis en creatieve ideeën. Adaptief management kan op verschillende manieren interacteren met
administratief leiderschap, een complexiteit reducerend stijl (zie paragraaf 2.2.2). Het kan administratief
leiderschap ondersteunen, tegenwerken of onafhankelijk ervan plaatsvinden.
Edelenbos en Klijn (2009:314-315) en Edelenbos e.a. (2013:131,135-136) schrijven over
procesmanagement. Deze complexiteit absorberende stijl richt zich op het verbinden van actoren,
aanpassing van het project aan externe dynamieken en heeft een meer open ‘boundary judgment’.
‘Boundary judgments’ zijn de assumpties van de manager over wat tot de kern behoort en wat tot de
omgeving (Edelenbos, 2014:7). De grenzen tussen het project en de omgeving zijn open en
doordringbaar. De procesmanager probeert ontwikkelingen uit de omgeving te gebruiken als een
positieve invloed op de ontwikkelingen van het project. Hij omarmt complexiteit en past zich aan aan de
omgeving.

2.2.2 De complexiteit reducerende managementstijl
Managers met een reducerende managementstijl kiezen in een dynamische en complexe omgeving voor
een simpel en mechanistische respons. De managers hechten waarde aan controle, voorspelbaarheid en
het streven naar evenwicht in tijden van complexiteit en verandering (Ashmos e.a., 2000:577-578). De
manager streeft ernaar om complexiteit te reduceren en te voorkomen, met betrekking tot het doel, de
strategie, het proces en de structuur (Edelenbos, 2014). Om orde ofwel evenwicht te bereiken wordt de
interne samenstelling vereenvoudigd. Het streven naar eenvoud is een manier voor organisaties om zich
voor te bereiden op onzekerheden van buitenaf. Hoewel veel managers inspelen op de dynamische
omgeving, streven zij juist naar stabiliteit en het vinden van eenvoudige oplossingen om zich te
verdedigen tegen onzekerheden (Ashmos e.a., 2000:579-580).
Organisaties die complexiteit willen reduceren benadrukken codificatie, het specificeren van
categorieën waaraan gegevens worden toegewezen, en abstractie, de beperking van het aantal
categorieën die in de eerste plaats moeten worden overwogen. De acties van managers die gebaseerd
zijn op codificatie en abstractie omvatten het minimaliseren van het aantal doelen en het bedenken van
één duidelijke strategische activiteit om het centraal gestelde doel te realiseren. Daarnaast worden
besluitvormingsprocessen gecentraliseerd, waardoor netwerken zich in de top bevinden en het aantal
interacties om een besluit te nemen wordt verminderd (Ashmos e.a., 2000 :581; Edelenbos, 2014).
Deze managementstijl kan ook worden gekenmerkt door administratief leiderschap. Uhl-Bien e.a.
(2007:299,300,305,306) stellen dat administratief leiderschap zijn wortels heeft in de traditionele
bureaucratische noties van hiërarchie en controle. Het is een top-down functie gebaseerd op autoriteit,
waardoor men de macht heeft om beslissingen te nemen. Binnen deze vorm van leiderschap wordt er
gerefereerd naar formele handelingen, die verwijzen naar de coördinatie en de structuur van
organisatorische activiteiten. Administratief leiderschap refereert naar de acties van actoren in formele
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managementrollen, die o.a. de taak hebben om activiteiten te coördineren opdat de vastgestelde
outcomes, zo efficiënt en effectief mogelijk, worden behaald.
De absorberende stijl is ook in projectmanagement te vinden. Projectmanagers hebben een focus op
resultaten met vastgestelde doelen en maken plannen om de financiën en het personeel te beheren. De
focus ligt op de inhoud, het intern op orde hebben van de projectorganisatie en het realiseren van die
doelen. Om de doelen te behalen is het van belang om deze vroegtijdig vast te stellen.
Projectmanagement heeft het voordeel om resultaat- en uitkomstgericht te zijn en om snelle
vooruitgang te boeken. Het nadeel is dat steun voor het project kan ontbreken. Stakeholders die niet
betrokken waren in de planningsfase kunnen zich actief verzetten tegen de besluiten die genomen zijn
(Edelenbos, 2014; Edelenbos & Klijn, 2009:310,315).

2.3 Worden de besluiten wel geaccepteerd?
Verzet van stakeholders laat zien dat besluiten genomen door managers reacties onder stakeholders
teweeg kunnen brengen. Deze besluiten kunnen door burgers en andere belanghebbende actoren in
een bepaalde mate als legitiem worden ervaren. Wat wordt er verstaan onder (democratische)
legitimiteit? Het verwijst naar de overtuiging van burgers dat politieke activiteiten, waarin
besluitvorming plaats vindt, rechtmatig en redelijk zijn (Bekkers & Edwards, 2007:39). Legitimiteit gaat
hierbij om het beoordelen van machtsuitoefening door personen, die geautoriseerd zijn om beslissingen
te nemen op grond van gezag. Dit gezag wordt ontleend aan legale, sociale en politieke waarden, die
o.a. verwijzen naar de kwaliteit van het proces waarin maatschappelijke steun wordt verworven voor
een besluit (Bekkers, 2007:371; Bekkers & Edwars, 2007:41). Met deze waarden kan de autoriteit, om
collectief bindende beslissingen te nemen en deze te implementeren met publieke middelen, worden
gerechtvaardigd (Scharpf, 1998:2).
Beleid dat als legitiem wordt ervaren door belanghebbende actoren, wordt door hen geaccepteerd.
Deze acceptatie kan betrekking hebben op verschillende deelprocessen van het besluitvormingsproces
(Bekkers, 2007:371). In dit onderzoek worden twee dimensies van legitimiteit bekeken: de throughputlegitimiteit en de output-legitimiteit.

2.3.1 Throughput-legitimiteit
De throughput-legitimiteit verwijst naar de democratische kwaliteit van het besluitvormingsproces. Het
betreft de wijze waarop belangen van stakeholders worden verwerkt in het besluitvormingsproces (Van
Meerkerk, Edelenbos & Klijn, 2014:7). Het gaat hier om de regels en procedures van het proces zelf die
worden beoordeeld (Bekkers & Edwards, 2007:44). Hiervoor kunnen drie normen worden gebruikt:




De wijze waarop collectieve besluitvorming wordt gerealiseerd: dit verwijst naar aggregerende
methoden van collectieve besluitvorming, zoals stemming, en integrerende methoden, zoals
beraadslaging en debat. Hoe worden deze typen besluitvorming beoordeeld door burgers en
andere stakeholders waarop de gezagsuitoefening betrekking heeft?;
De kwaliteit van de participatie in deze besluitvormingsprocessen. Het gaat hierbij om de
beoordeling van de mate waarin verschillende perspectieven van betrokken stakeholders zijn
samengebracht. Dit draagt bij aan het collectieve leerproces en daarmee aan de kwaliteit van
participatie. Verder is het bij deze norm belangrijk dat er rekening wordt gehouden met ‘zwakke
belangen’: belangen van mensen die weinig middelen hebben om zich te organiseren in een
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groep. De kwaliteit van participatie hangt ook af van een transparante informatievoorziening
over onderwerp en procedures van het besluitvormingsproces;
De kwaliteit van checks en balances in het besluitvormingsproces. Het gaat hier om de
beoordeling van de mate waarin institutionele middelen, die het gebruik van macht door
formele autoriteitsbekleders controleren, aanwezig zijn. Dit om te voorkomen dat zwakke
belangen aan de kant worden geschoven (Bekkers & Edwards, 2007:44-45; Van Meerkerk e.a.,
2014:10-11).

Wanneer beoordeeld is hoe ideeën en belangen zijn verwerkt in het besluitvormingsproces, kan men
kijken in hoeverre de inhoudelijke uitkomsten als legitiem worden ervaren.

2.3.2 Output-legitimiteit
De output-legitimiteit veronderstelt dat collectief bindende besluiten de algemene belangen van het
electoraat behoren te dienen. Gezag wordt op grond van output-legitimiteit geaccepteerd wanneer de
politieke autoriteit gebruikt wordt om problemen op te lossen, die de leden van de samenleving niet zelf
kunnen oplossen (Scharpf, 1998:2). Bij output-legitimiteit gaat het om de beoordeling, door
stakeholders, van de resultaten die de overheid heeft behaald met een specifiek beleid. Er kunnen twee
normen worden onderscheiden om de output-legitimiteit te beoordelen:




De mate waarin de beoogde prestaties van de overheid zijn gerealiseerd in termen van
effectiviteit en responsiviteit. Effectiviteit heeft betrekking op de beoordeling van de mate
waarin de beoogde doelstellingen (output) of de beoogde resultaten (outcomes) zijn
gerealiseerd. Responsiviteit heeft betrekking op de mate waarin de beoogde doelstellingen zijn
behaald in overeenstemming is met de oorspronkelijke belangen en voorkeuren van burgers
en/of andere actoren.
De mate waarin er maatschappelijke draagvlak/steun bestaat voor de bereikte
beleidsresultaten. Dit verwijst naar de houding van stakeholders, zoals burgers, t.a.v. een
bepaald beleid (Bekkers, 2007:373-374).

De throughput-legitimiteit beoordeelt dus de verwerking van input, zoals ideeën en belangen,
gedurende besluitvormingsprocessen (Van Meerkerk e.a., 2014:7). De beoordeling van de outputlegitimiteit vindt plaats nadat deze processen zijn geweest en inhoudelijke uitkomsten zijn ontstaan.

2.4 Effecten tussen legitimiteit en managementstijlen
Onderzoek over netwerkmanagement laat zien dat activiteiten van netwerkmanagers gerelateerd
kunnen worden aan het bereiken van goede inhoudelijke en procesmatige uitkomsten. Het gaat
bijvoorbeeld om inspanningen bedoeld om de diversiteit van belangen zoveel mogelijk zichtbaar te
maken en activiteiten gericht op het ontwikkelen van constructieve relaties tussen actoren met
verschillende belangen. Verbindende managers, vergelijk hiermee de besproken absorberende
managementstijl, zorgen voor het ontstaan van nieuwe interacties tussen actoren met verschillende
belangen, waarmee mogelijkheden voor leren en doelvervlechting ontstaan (Van Meerkerk e.a.,
2014:4,13). Verbindende activiteiten van managers hebben een positieve invloed op de throughputlegitimiteit van governance netwerken (Van Meerkerk e.a., 2014:16).
Op grond hiervan kan worden verwacht dat de aanwezigheid van de absorberende managementstijl
leidt tot een hogere mate van throughput-legitimiteit, omdat dan de kwaliteit van participatie in
besluitvormingsprocessen kan verbeteren.
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2.5 Samengevat in het conceptueel model
De besproken inzichten over managementstijlen en legitimiteit zijn in figuur 2a en 2b in conceptuele
modellen weergegeven.

Figuur 2a: Conceptueel model t0

Figuur 2b: Conceptueel model t1

Er wordt verwacht dat naarmate managers een complexiteit reducerende managementstijl hanteren de
ervaren legitimiteit van inhoudelijke besluiten en besluitvormingsprocessen (de uitkomsten) op de twee
legitimiteitsdimensies afneemt in t0. Als er wordt uitgegaan van de lerende overheid, kan vervolgens
verwacht worden dat, in t1, de als weinig legitiem ervaren beslissingen en processen, een negatief
signaal afgeven aan de complexiteit reducerende managementstijl. Er wordt minder gebruik gemaakt
van de complexiteit reducerende managementstijl als gevolg van een negatief ervaren legitimiteit. De
verwachting voor de casus is dan ook dat de veel gebruikte complexiteit reducerende managementstijl
in de periode 2004-2008 (t0) minder vaak gebruikt wordt in de periode 2008-2013 (t1) door de afname in
ervaren legitimiteit.
Voor de complexiteit absorberende managementstijl is de verwachting dat naarmate managers deze
managementstijl hanteren de ervaren legitimiteit van inhoudelijke beslissingen en
besluitvormingsprocessen op de twee dimensies toeneemt. Een positief ervaren legitimiteit kan in t1, is
de verwachting, het gebruik van de complexiteit absorberende managementstijl verder laten toenemen.
Voor de casus wordt daarom verwacht dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van deze
managementstijl gedurende de periode 2008-2013.
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3 Methodologische verantwoording
In dit hoofdstuk worden de variabelen uit de hoofdvraag geoperationaliseerd en wordt beschreven hoe
het onderzoek is uitgevoerd.

3.1 Operationalisatie
De operationalisatie van de afhankelijke variabele is weergegeven in tabel 1 en de operationalisatie van
de onafhankelijke variabelen in tabel 2.
Tabel 1: Operationalisatie van de afhankelijke variabele

Concepten
Throughputlegitimiteit

Indicatoren

Waarden

1. Wijze van besluitvorming

1.1 Beoordeling van de mate waarin gebruik is gemaakt van stemprocedures bij
besluitvormingsprocessen
1.2. Beoordeling van de mate waarin gebruik is gemaakt van deliberatie, bijv. in
de vorm van debatten en informatiebijeenkomsten, bij besluit- en
beleidsvormingsprocessen
2.1 Beoordeling van de mate waarin verschillende zienswijzen van stakeholders
zijn samengebracht in besluitvormingsprocessen
2.2 Beoordeling van de mate van transparante procedures en
informatievoorziening over het project
2.3 Beoordeling van de mate waarin zwak georganiseerde belangen zijn
meegenomen in de processen
3.1 Beoordeling van de mate waarin middelen voor stakeholders aanwezig zijn
om de gemeente/projectmanagers te controleren gedurende het project
4.1.1 Beoordeling van de mate waarin doelstellingen zoveel mogelijk en op tijd
zijn behaald (output)
4.1.2 Beoordeling van de mate waarin problemen, die stakeholders voor de
komst van het project hadden, zijn opgelost dankzij het project (outcomes)
4.3 Beoordeling van de mate waarin de behaalde doelstellingen aansluiten bij de
wensen en voorkeuren van stakeholders (responsiviteit)

2. Kwaliteit van participatie

Output-legitimiteit

3. Kwaliteit van checks en
balances
4. Mate waarin beoogde
prestaties zijn gerealiseerd
in termen van effectiviteit
en responsiviteit

5. Mate waarin
maatschappelijke draagvlak
bestaat

5.1 Beoordeling van de mate waarin stakeholders de ontstane resultaten van het
project ondersteunen
5.2 Beoordeling van de mate waarin stakeholders geen processen en/of
besluiten vertragen en/of belemmeren
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Tabel 2: Operationalisatie van de onafhankelijke variabelen

Concepten
Complexiteit
reducerende
managementstijl

Complexiteit
absorberende
managementstijl

Indicatoren

Waarden

6. De mate waarin waarde
wordt gehecht aan controle
7. De mate waarin
enkelvoudige doelen
worden gehanteerd
8. De mate waarin één
duidelijke strategie wordt
gehanteerd
9. De mate waarin
besluitvorming is
gecentraliseerd
10. De mate waarin
interacties met omgeving bij
besluitvorming minimaal
zijn
11. De mate waarin er
variatie is in de interacties
12. De mate waarin er
variatie is in doelen en
interpretaties
13. De mate waarin er
gericht wordt op de
omgeving

6.1 De manager wil de controle in handen houden

14. De mate waarin acties
zijn gericht op aanpassing,
creativiteit en leren
15. De mate van decentrale
en informele besluitvorming

7.1 De manager heeft één duidelijk vastgesteld doel voor ogen
7.2 De manager staat niet open voor nieuwe ideeën/doelen
8.1 De manager gebruikt één strategische activiteit om het doel te behalen

9.1 De besluitvorming vindt top-down plaats (beslissingen komen van bovenaf
en moeten strikt worden uitgevoerd)
10.1 De omgeving wordt weinig betrokken bij beleid- en
besluitvormingsprocessen

11.1 De manager betrekt verschillende actoren constant bij het project
12.2 De manager richt zich op het vormen van meerdere (conflicterende) doelen
12.3 De manager richt zich op de verschillende interpretaties van de omgeving
13.1 De manager zorgt voor veel interactie met de omgeving, hij benadert de
grens tussen de kern van het project en de omgeving open
13.2 De manager probeert ontwikkelingen uit de omgeving te gebruiken als
positieve invloed op het project
14.1 De manager laat actoren worstelen met conflicterende beelden
14.2 De manager laat het toe dat nieuwe ideeën en oplossingen ontstaan
15.1 De manager betrekt verschillende actoren bij de besluitvorming

3.1.1 Meetniveaus variabelen
Alle variabelen worden met twee meetniveaus gemeten: nominaal en ordinaal. Er wordt allereerst
nagegaan of de waarden van de indicatoren wel of niet aanwezig zijn. Wanneer de waarden wel
aanwezig zijn wordt vervolgens bekeken in hoeverre er sprake is van een bepaalde managementstijl en
legitimiteit, door te letten op de mate waarin de waarden over het algemeen worden ervaren: in
geringe mate (-), in voldoende mate (-/+) of in grote mate (+).

3.2 Methoden en dataverzameling
De hoofdmethode van dit onderzoek is het semigestructureerde interview. Voor deze methode is
gekozen, omdat op grond hiervan de ervaren legitimiteit en de gehanteerde managementstijlen door
managers in de periode 2008-2013 in beeld kan worden gebracht. Omdat er over deze periode nog
weinig is geschreven, is het interview als methode een geschikte aanvulling op desk research. De
publicaties die hiervoor zijn geanalyseerd, zoals verschillende beleidsnota’s van de gemeente
Amsterdam, en de interviewdata fungeren als primair materiaal. Onderzoeken naar de Noord/Zuidlijn
die wij hergebruiken voor dit nieuwe onderzoek zijn secundair materiaal. Door triangulatie is
geprobeerd om een zo divers mogelijke literatuurlijst te creëren ten behoeve van de validiteit en
betrouwbaarheid van de geselecteerde informatie (Van Thiel, 2010:61,117-120).
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3.3 Respondenten
Er zijn vijf respondenten benaderd voor de interviews. Deze respondenten zijn uitgekozen op grond van
hun functie/rol binnen het project Noord/Zuidlijn. Aan de hand van de website van de Dienst metro van
de gemeente Amsterdam en het onderzoek van Baetens (2010) zijn officiële en officieuze managers
onderscheiden. Deze respondenten zijn gekozen enerszijds vanwege hun verschillende posities in de
hiërarchie van de organisatie van de Noord/Zuidlijn en anderzijds vanwege de periodes dat ze er
werkten. Bovenaan in de hiërarchie van Dienst Metro (toenmalig Dienst Noord/Zuidlijn) zit de directeur,
daaronder de omgevingsmanager en contractmanager, daaronder de projectleider/toezichthouder en
onderaan het burgerinitiatief. Op deze manier is er qua respondenten een goede doorsnede van de
organisatie. Hierdoor kan een goed beeld gevormd worden van de managementstijlen, de activiteiten
van de managers gericht op legitimiteit en de ervaren legitimiteit op de verschillende lagen van de
organisatie. Drie van de respondenten werkten vanaf 2009 aan het project, na alle problemen en twee
respondenten waren al in de periode daarvoor bij het project betrokken. Hierdoor krijgen we een
duidelijk beeld van de omslag die in 2008-2013 is gemaakt.
Daarnaast zal waar nodig de informatie die verkregen is bij de interviews worden aangevuld met een
documentanalyse van beleidsdocumenten, rapporten en nieuwsartikelen. Vooral voor de
casusbeschrijving zal dit van toegevoegde waarde zijn.

3.4 Validiteit en betrouwbaarheid
Voor dit onderzoek zijn vijf respondenten geïnterviewd. Dit aantal is niet voldoende voor de
generaliseerbaarheid van de bevindingen over de ervaren legitimiteit en de verbanden met de
managementstijlen. De externe validiteit is daarom gering. Er wordt echter wel gebruik gemaakt van
verschillend secundair materiaal voor het toetsen van het conceptueel model en hiermee wordt de
externe validiteit verhoogd. De interne validiteit wordt beoogd door in de operationalisatie meerdere
indicatoren te gebruiken voor de concepten en door indicatoren te gebruiken die zijn verkregen uit de
theorie. Een nadeel voor de interne validiteit is het feit dat slechts één officieuze manager is
geïnterviewd. De geïnterviewde stichting (het burgerinitiatief) speelt wel een belangrijke rol als
belangenvertegenwoordiger in het project. Ten behoeve van de betrouwbaarheid worden met de
indicatoren de abstracte concepten nauwkeurig in de empirie waargenomen. Hiernaast is dit onderzoek
door meerdere personen uitgevoerd, waardoor verschillende onderzoeksonderdelen, zoals de
toekenning van codes tijdens het coderen, onderling zijn bediscussieerd (betrouwbaarheid tussen
onderzoekers). Dit komt ten goede van zowel de interne validiteit als de betrouwbaarheid (Neuman,
2004:113-118; Van Thiel, 2010:57-61,168).
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4 Analyse
In deze analyse worden de interviews en documenten geanalyseerd aan de hand van het conceptueel
model.

4.1 Casusbeschrijving en complexe karakter
In 2002 kreeg het project Noord/Zuidlijn definitief groen licht en kon begonnen worden met de bouw.
Men was optimistisch en stelde dat de lijn in 2007 al af zou zijn. Later werd dat 2009, toen 2011, daarna
2013, vervolgens 2016 en nu is het ‘definitief’ 2017. Naast de extra hoeveelheid tijd die werd
toegevoegd, werd er langzamerhand over het gestelde budget gegaan met al 663 miljoen voor 2008
(EenVandaag, 2008). Er was vrijwel geen financiële projectbeheersing, omdat het project binnen de
organisatie van de Gemeente Amsterdam als ieder ander project werd gezien (zoals een fietsenstalling),
met een gebrek aan risicobeheersing als gevolg (Bijlagen). Volgens de meeste respondenten en
verschillende onderzoeken was er in deze periode tot 2008 slechte communicatie met de omgeving,
werden minderheden weinig betrokken, werd er top-down bestuurd en werd er vanuit één doel en één
strategie gewerkt (Bijlagen; Baetens, 2010:16; Commissie Veerman, 2009; Gemeente Amsterdam,
2010). Deze aspecten wijzen op een hoge mate van complexiteit reducerende managementstijl en een
lage mate van zowel throughput- als outputlegitimiteit. Echter stelt één respondent, die voor 2008 ook
al op het project zat als communicatiemanager, dat deze uitspraak wat genuanceerd zou moeten. Hij
stelt dat hij in zijn werkwijze altijd verschillende stakeholders en doelen bij elkaar bracht, zodat er zo
goed mogelijk samengewerkt kon worden. Vooral tussen 2004 en 2008 was men bezig de omgeving
meer te betrekken. Vanaf 2006 zorgde dit voor een wat rustiger vaarwater (Bijlagen). Er was dus wel een
vorm van complexiteit absorberende managementstijl aanwezig voor 2008, maar dat viel weg tegen de
onvrede die heerste. De legitimiteit was dus ondanks alle moeite in lage mate aanwezig (Baetens, 2010;
Bijlagen; Gemeente Amsterdam, 2010).
Een cruciaal moment was er in 2008: 4 huizen waren verzakt, waarop de onrust rondom het project
verergerde. Er werd besloten te stoppen met het project totdat de reden achterhaald werd. In
september begon men weer aan de bouw aan de Vijzelgracht, voor één dag, want na die dag verzakten
er meer huizen. Huizen werden onbewoonbaar verklaard en de kritiek op het project kwam hiermee op
een hoogtepunt. Er werd besloten de bouw stil te leggen tot najaar 2009. In deze tijd werd de
Commissie Veerman aangesteld om onderzoek te doen naar het vervolg van de bouw van de
Noord/Zuidlijn. De Commissie besloot in oktober 2009 op basis van toekomstberekeningen dat de bouw
door moest gaan, alleen met een paar wijzigingen. Zo adviseerden zij de organisatie te
professionaliseren en daarnaast meer te richten op o.a. samenwerking met de omgeving. Aan de hand
van dit advies ontstond er een omslagpunt; project Noord/Zuidlijn werd Dienst Noord/Zuidlijn. Dit
omslagpunt kan worden gezien als het tweede cruciale moment. De dienst kwam rechtstreeks onder de
wethouder in plaats van als een project in een dienst bij de gemeente. Met deze dienst werd er een
reorganisatie doorgevoerd, drie van de vier directieleden werden vervangen en er werd een directeur
financiën en projectbeheersing aan toegevoegd. Daarnaast werd er meer aandacht gericht op de
samenwerking met de omgeving. De burgers kregen meer inspraak en langzamerhand kreeg het project
meer vertrouwen van de omgeving. In 2012 werd Dienst Noord/Zuidlijn zelfs Dienst Metro vanwege hun
geslaagde nieuwe aanpak (Bijlagen; Commissie Veerman, 2009)
In deze periode, vanaf 2008, waren er veel verschillende stakeholders aanwezig, met als belangrijkste de
Dienst Noord/Zuidlijn, de Gemeente Amsterdam, de bewoners, de ondernemers in de buurt van de
bouwplekken, de media en het GVB, het gemeentelijk vervoersbedrijf. Zij waren de hoofdrolspelers bij
de vernieuwde opbouw van de Noord/Zuidlijn. Natuurlijk zijn er nog ontelbare actoren die betrokken
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zijn, zoals Max Bögl de hoofdaannemer. In dit onderzoek zal echter de nadruk liggen op de
hoofdrolspelers, aangezien tussen hen de meeste interactie plaatsvond (Bijlagen; GVB, 2013; van Weele,
2013).
De complexiteit van het project wordt o.a. gekenmerkt door verschillende stakeholders met ieder hun
eigen belangen, de onvoorspelbaarheid (de verzakkingen) en de padafhankelijkheid; doorgaan met het
project was in verhouding de goedkoopste optie. Daarnaast is er sprake van institutionele complexiteit;
zowel de publieke als de private sector waren gebaat bij de bouw van de Noord/Zuidlijn. Bij de bouw is
ook het maatschappelijk middenveld betrokken in de rol van belangenvertegenwoordiging van
bewoners en ondernemers. Door zich te organiseren als actiegroep en later stichting, hebben deze
stakeholders het besluitvormingsproces van onderop proberen te beïnvloeden (Bijlagen; Commissie
Veerman, 2009).

4.2 Functies en activiteiten managers
In deze paragraaf worden de functies en rollen van de respondenten beschreven en worden een aantal
ondernomen activiteiten binnen het project Noord/Zuidlijn vermeld. De volgorde van de bespreking van
de respondenten en de nummering van de respondenten verderop in de analyse komen, in het kader
van anonieme verwerking, niet overeen.

4.2.1 Functies en rollen van de managers
Eén van de respondenten is in 2002 bij het project gekomen als omgevingsmanager. Het vak was toen
nog in opkomst en er was weinig duidelijkheid over wat de functie precies inhield. Hij houdt zich bezig
met de conditionering van het project, d.w.z. zorgen dat het project tot uitvoering gebracht kan worden.
De respondent houdt zich daarbij o.a. bezig met stakeholder management, communicatie en
vergunningen. De respondent heeft contact met informele partijen (zoals bewoners) en formele partijen
(zoals de aannemer). Daarnaast houdt hij zich op een praktische manier bezig met de omgeving, hij kijkt
bijvoorbeeld of de trams niet gehinderd worden (Bijlagen).
Een tweede respondent is directeur Omgeving en Reizigers bij de Dienst Metro. De respondent heeft
deze functie aangenomen net na de verzakkingen aan de Vijzelgracht. De functie is na de verzakkingen
ontstaan. Als directeur omgeving gaat de respondent over alles buiten de bouwhekken. Het is een
veelzijdige functie, waarbij de respondent te maken heeft met bijvoorbeeld vergunningen, maar ook
met de verschillende omgevingspartijen zoals bewoners, bedrijven en het GVB (Bijlagen). De respondent
is ook verantwoordelijk voor het kennismanagement. Dit wil zeggen dat de respondent moet
waarborgen dat de kennis die bij het project Noord/Zuidlijn wordt opgedaan, wordt geherstructureerd,
gedeeld en verankerd, zodat deze kennis door anderen kan worden gebruikt. Deze kennis kan te maken
hebben met gebruikte bouwtechnieken, maar ook met het omgevingsmanagement en de communicatie
met de omgeving (COB, 2013).
De derde respondent is vijf jaar werkzaam bij de Noord/Zuidlijn en heeft een technische achtergrond.
Vijf jaar geleden is de respondent begonnen als toezichthouder bij station Vijzelgracht, bij het
ruwbouwcontract. Daarbij controleerde hij de aannemer door controles uit te voeren op de bouwplaats.
Vervolgens had de respondent de functie van assistent-projectleider. Nu is de respondent projectleider
van de ruwbouw van station Vijzelgracht, waarbij hij het aanspreekpunt is voor dat deelproject voor de
projectleider van de aannemer. Ook heeft de respondent als projectleider contact met verschillende
partijen en rakende projecten, zoals: de rode loper (een project), bewoners en Stadsdeel Centrum.
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De andere respondent is woordvoerder van een stichting, die voor de waarborging van de belangen van
de omwonenden en ondernemers van de Vijzelgracht zorgt. Deze stichting is in 2009 ontstaan uit de
Werkgroep Overlast Vijzelgracht (WOV). De respondent heeft zich in zijn loopbaan altijd bezig gehouden
met moeizame projecten binnen de gemeente Amsterdam en daarbuiten en werd in 2009 om hulp
gevraag door de projectbewoner. De respondent heeft regelmatig deelgenomen aan overleggen over de
Noord/Zuidlijn.
De laatste respondent is in 2009, in de periode dat het project stil lag en dat de Commissie Veerman met
zijn onderzoek begon, bij het project gekomen als contractmanager van de diepe stations. Dit houdt in
dat de respondent toen verantwoordelijk was voor de bouw van de stations Rokin, Vijzelgracht en de
Pijp. Deze functie heeft de respondent nog steeds, maar sinds oktober 2013 vervult hij daarnaast samen
met een collega de functie van directeur Uitvoering. Daarbij is hij verantwoordelijk voor de realisatie
van de gehele Noord/Zuidlijn. Eigenlijk gaat de respondent over alles binnen de bouwhekken dus
bijvoorbeeld de gebruikte bouwtechnieken en treinbeveiliging (Bijlagen).

4.2.2 Activiteiten managers
Er zijn door de respondenten verschillende activiteiten ondernomen. De activiteiten die hier worden
weergegeven vallen niet binnen de regulieren activiteiten van managers, zoals bijvoorbeeld het maken
van een globale planning, maar het zijn activiteiten die specifiek zijn voor het project Noord/Zuidlijn.
Er zijn multidisciplinaire teams opgesteld die bij de bouwplaatsen gevestigd zijn. Dit houdt in dat
mensen die met de omgeving bezig zijn, zoals de omgevingsmanager en de financieel specialist, zijn
verplaats naar een locatie bij de bouwplaatsen. Zij zitten in teams samen met de technici. Voordien
zaten bijvoorbeeld de communicatiemedewerkers op hele andere plaatsen in de stad. Door deze
samenstelling kijken mensen afkomstig uit verschillende disciplines samen naar problemen en hebben
zij daarnaast overleg met omgevingspartijen (Detmar, 2013; Bijlagen).
Respondenten vertellen dat er bewust actievere perscontacten onderhouden zijn met de pers dan in de
periode voor 2008. Ze hebben de goede momenten samen met de pers gevierd, maar hebben ook slecht
nieuws zelf bij de pers gemeld (Bijlagen).
De officiële managers hebben contacten met vele partijen uit de omgeving. Dit kan in de vorm van
overleg zijn, maar ook in de vorm van gezellig samenkomen om bepaalde hoogtepunten van het project
te vieren. Vanuit de communicatieafdeling zijn er vaste overleggen met o.a. ondernemersverenigingen
en bewoners. Zo is er een maandelijks overleg met de omwonenden van de Vijzelgracht, daarin vertellen
ze de stand van het werk, wat ze gaan doen en wat dat voor de bewoners betekent. Respondent 4
vertelt dat ze bijvoorbeeld een feestje hebben gegeven toen ze de helft van het bouwterrein aan de
buurt teruggaven, daarbij waren ook de bewoners en de pers aanwezig (Bijlagen). Respondent 1 geeft
een voorbeeld waarin ze een workshop voor de buurt hadden georganiseerd om samen na te denken
over het plaatsen van koelmachines (Bijlagen).
Respondent 2 geeft aan dat ze met het GVB een gezamenlijke governance structuur in het project
hebben gemaakt. Dit houdt in dat de respondent regelmatig besprekingen heeft met zijn gelijke bij het
GVB en zijn gelijke bij Eigendom en Beheer. Hiermee hebben ze een platform gecreëerd om besluiten te
nemen over problemen (Bijlagen).
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Ook respondent 5 heeft als officieuze manager verschillende activiteiten ondernomen. De respondent
treedt geregeld in overleg met verschillende partijen. Zo heeft de respondent bijvoorbeeld overleg met
de directeur van het Schadebureau, neemt hij deel aan een werkgroep waar mensen uit de buurt
samenkomen en is hij aanwezig bij formeel geplande overleggen. Daarnaast onderhoudt deze
respondent ook contacten met bijvoorbeeld gemeenteraadsleden (Bijlagen).

4.3 Managementstijlen
In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt in de absorberende en de reducerende
managementstijl. In het vervolg zullen de stijlen per manager worden geanalyseerd.

4.3.1 Reducerend of absorberend?
Respondent 1 had een belangrijke taak, namelijk het enorme gebrek aan vertrouwen bij de omgeving
terugwinnen. Voorheen was de omgeving nooit betrokken, maar dat moest veranderen. Het blijkt dan
ook dat deze respondent een hoge mate van complexiteit absorberende managementstijl gebruikte.
Kenmerkend hiervoor is wat hij verschillende omgevingspartijen meegaf:
“(…)begrip voor de ander, hou de ander bij de les, snap wat er gebeurt, denk met hem mee, of met
haar mee (…)” (Bijlagen).
De complexiteit absorberende managementstijl volgt logisch uit het takenpakket van de respondent en
hij zei dan ook, geheel volgens verwachting bij een dergelijke functie, dat hij constant verschillende
partijen bij besluiten betrok, dat hij probeerde rekening te houden met verschillende belangen en open
stond voor nieuwe ideeën. Maar natuurlijk vooral: de omgeving betrekken bij goede en slechte
momenten en niets meer verbergen. Echter is er één voorbeeld van een vriesinstallatie die
respondenten 2 en 4 (beiden van Dienst Metro) ook benoemden. Waar respondent 1 de interactie met
de omgeving als gebruikte oplossing, voor de vraag waar de lawaaiige installatie te plaatsen, naar voren
brengt, geven respondenten 2 en 4 sturing van bewoners als ingezet instrument aan, door hen te
overtuigen van de opgestelde oplossing (Bijlagen). Dit kan wijzen op een ietwat geromantiseerd beeld
van de uitkomsten van de goede bedoelingen van deze respondent. In hoeverre al zijn acties dus echt
iedereen tevreden stellen, blijft enigszins in het midden; dat deze respondent belang ziet in het
omarmen van complexiteit is wel zeker (Bijlagen).
Ook laat hij zien dat bij een complexiteit absorberende managementstijl toch enkele aspecten van de
reducerende stijl nodig zijn om meer structuur aan te brengen. Zo was er voor hem één vastgesteld
doel, namelijk het afkrijgen van de Noord/Zuidlijn. Echter heeft hij niet geprobeerd dat doel de anderen
op te leggen maar uit te zoeken hoe doelen van andere partijen daarin pasten. Door dit overkoepelende
doel te hanteren, probeert de respondent verschillende belangen hanteerbaar te maken. Daarnaast
wilde de respondent op bepaalde gebieden de controle in handen houden, zoals zelf alle goede en
slechte momenten omtrent de bouw naar buiten brengen door een filmpje op YouTube te zetten om zo,
wat betreft de media, enigszins controle te houden. Een lekkage bij het Voorplein was door een
medewerker gefilmd en zij kozen er voor om het filmpje online te zetten. Dit kan als strategisch gedrag
worden gekenmerkt, omdat in kader van transparantie alles openbaar wordt gemaakt zodat de media
hen niet voor zijn. Ook bij de Commissie Veerman, stelt de respondent dat de informatie en de ideeën
van het uiteindelijke rapport deels bij hen, de nieuwe directie, vandaan kwamen.
Om de absorberende aspecten overzichtelijk te houden hanteert de respondent een min of meer
overkoepelend doel, probeert hij de controle over de pers te houden en leverde hij informatie aan
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Commissie Veerman. Deze kleine complexiteit reducerende aspecten zijn voor de respondent 'nodig' om
het project dit keer niet uit de hand te laten lopen (Bijlagen; Commissie Veerman, 2009).
Hoewel respondent 2 ook bij Dienst Metro werkt past hij in mindere mate de absorberende
managementstijl toe in combinatie met een ongeveer even hoge mate van de reducerende
managementstijl. Enerzijds mogen nieuwe ideeën voorgesteld worden (absorberend), maar als deze niet
overtuigend zijn wordt er top-down besloten, wat kenmerkend is voor de reducerende stijl. De
respondent erkent de verschillende belangen, betrekt de omgeving en betrekt verschillende partijen bij
het project. Echter hanteert hij wel één doel waar hij de verschillende belangen ondergeschikt aan ziet:
“Dus op deelniveau kletsen allerlei belangen. Eén van de dingen die ik doe is, zeggen van kijk als we
nou op topniveau de doelstellingen delen en daar ook steeds naar refereren dan worden de
verschillen op operationeel niveau overbrugbaar” (Bijlagen).
Daarnaast betrekt hij de omgeving, maar probeert hij ze ook vaak te beïnvloeden om de regie te
houden. Ook met het betrekken van omgevingspartijen is de respondent selectief in wie echt belangrijk
voor hem zijn. De absorberende en de reducerende stijl gaan bij deze respondent dus hand in hand met
elkaar. Het wekt de schijn dat deze respondent de absorberende stijl nodig heeft om de reducerende
stijl uit te voeren. Door absorberend te handelen, vooral naar buiten toe, kan hij intern gebruik maken
van de complexiteit reducerende managementstijl. De geloofwaardigheid en status zijn er, dus
eventuele tegenstand is voorkomen. Hij ziet zijn werk ook als creatief proces, wat volgens zijn
beschrijving een complexiteit absorberend proces is, maar hij blijft hierin de controleur:
“(…) dat is een heel creatief proces. Ik heb wel een idee over hoe het nou goed functioneert. En dan
zeggen mensen: Ja hoe weet je dat nou? Nou dat weet ik niet maar ik ben hier de baas dus we gaan
het op mijn manier doen. En als je een goed idee hebt dan mag je het voorstellen, maar als je me
niet overtuigd dan doen we het op mijn manier. Uiteindelijk is het geen democratie” (Bijlagen).
Hieruit blijkt dat deze manager de beide stijlen dus in gelijke mate gebruikt, al gebruikt hij intern vooral
de reducerende stijl en extern vooral de absorberende stijl om de reducerende stijl te maskeren
(Bijlagen).
De volgende manager van Dienst Metro was voor 2008 ook al communicatiemanager en is dan ook iets
kritischer over wat er voor 2008 fout ging. Zo zou ‘zijn’ communicatieafdeling altijd al gericht zijn op de
buitenwereld, het verschil is alleen dat de hele organisatie na 2008 ingesteld raakte op de omgeving, in
plaats van één afdeling. In de door ons onderzochte periode is door deze manager vooral gebruik
gemaakt van een hoge mate van complexiteit absorberende managementstijl, met gebruik van een lage
mate van reducerende managementstijl als sturing (Bijlagen).
De hoge mate van complexiteit absorberende managementstijl kan worden toegeschreven aan het feit
dat deze manager er voor de grote omslag ook al zat. Hij zal als geen ander de verandering hebben
meegemaakt en hebben beseft dat vanaf 2008 de focus volledig kwam te liggen op de omgeving. Hij
voelt zich dan ook nog steeds verantwoordelijk voor de communicatie:
“(…) want communicatie is als je het weer hebt over de inhoud weer heel erg nauw verbonden aan
ja ook overleggen die je met stakeholders doet, want bewoners kunnen wel wat willen” (Bijlagen).
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Verder betrekt ook deze manager zowel de publieke omgeving als de professionele stakeholders bij het
proces, probeert hij eenheid in belangen te scheppen en houdt hij rekening met de ontwikkelingen uit
de omgeving. Hierbij gebruikt hij echter wel de reducerende managementstijl als sturing; er wordt
gehecht aan controle en hij staat niet helemaal open voor nieuwe ideeën en doelen vanuit de omgeving:
“(…) dat is toch eigenlijk ook niet zijn werk, dus wij moeten wel aantonen dat we nagedacht hebben
over welke methoden geeft het minste overlast, maar het is niet de taak van de omgevingsdienst
dat als wij een plan maken om van ons te eisen dat we nog eens twee varianten uitwerken (…)”
(Bijlagen).
Hier wordt de reducerende managementstijl dus gebruikt om uitkomsten te sturen; het is hun werk niet
om met meerdere opties te komen en als de eerste optie goed is onderbouwd, moet dat hem eigenlijk
worden. Op deze manier houdt men de controle en stuurt men de uitkomsten van overleggen (Bijlagen).
De laatste manager van Dienst Metro zit wat lager in de hiërarchie en bij deze respondent wordt dan
ook het verschil duidelijk tussen de top en lagere managers. Het blijkt dat vooral vanaf de top een
complexiteit reducerende managementstijl uit gaat en dat hij op zijn niveau een vooral absorberende
managementstijl hanteert. Zo heeft hij te maken met verschillende partijen, houdt hij rekening met
verschillende belangen, betrekt hij de omgeving bij besluiten en staat hij in principe open voor nieuwe
ideeën. Deze respondent heeft meer te maken met de uitvoeringskant en werkt daar dan ook nauw mee
samen:
“Maar er kwam dus heel veel weerstand bij de buurt kwam daar naar boven en toen hebben wij in
overleg met hun, hebben wij gekeken en gezegd van is er een alternatieve locatie. Toen hebben we
gekeken of dat haalbaar was. Er was er eentje die bleek haalbaar te zijn en die zijn we nu aan het
uitwerken, dan gaan we een vergunning aanvragen en dan gaan we de vergunning weer opnieuw
aanvragen, zulk soort dingen dus” (Bijlagen).
Als er wordt gekeken over wat deze respondent zegt over van bovenaf gestelde regels, merken we een
overwegend reducerende managementstijl:
“(…) wij zijn wel degene die het betalen dus in die zin hebben wij het laatste woord. Dat is altijd aan
het project Noord/Zuidlijn om dat te beslissen” (Bijlagen).
De controle ligt volgens de respondent bij het project Noord/Zuidlijn, er zijn bepaalde regels vanuit
Dienst Noord/Zuidlijn hoe men kennelijk omgaat met nieuwe ideeën en inspraak van partijen en
bewoners, die de toezichthouder moet uitvoeren:
“Dus ja, die metro komt, alleen het moet zo aangenaam mogelijk voor hun zijn en dan proberen ze
hun belangen natuurlijk… maar ja, niet alles is mogelijk en op zich zijn er niet zo heel veel punten
meer waar ze inspraak op kunnen hebben. Niet op de projecten van de Noord/Zuidlijn in ieder geval”
(Bijlagen).
De afstand tussen de top en lagere managers blijkt ook uit het feit dat deze respondent het vaak over
‘wij’ en ‘zij’ heeft, zijn eigen werkzaamheden zijn kleinschaliger en vergen meer samenwerking met de
buurt. Maar als van bovenaf een grens wordt gesteld tot waar er veranderingen aan het plan kunnen
worden geaccepteerd, moet de toezichthouder dit wel uitvoeren. De eenheid van Dienst Metro blijkt
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wel uit de werkzaamheden van deze respondent, wat overeen komt met de professionalisering van de
hele organisatie (Bijlagen).
De laatste respondent is de woordvoerder van het burgerinitiatief. Dit is geen officiële manager, wat het
analyseren in managementstijlen wat anders maakt. De stichting is een belangenbehartiger; betekent
dit ook dat het najagen van hun specifieke doelstelling centraal staat in de omgang met actoren binnen
het project? Ja en nee. De stichting gebruikt in haar werkzaamheden vooral de reducerende
managementstijl. Ze werken weliswaar samen met verschillende partijen, maar vooral om hun eigen
doel te bereiken:
‘’Mijn relatie met de belangrijkste gemeenteraadsleden is ook dusdanig dat je dan ook weet als je met
zijn tweeën eruit komt kan een wethouder Noord/Zuidlijn op zijn hoofd gaan staan, maar dan gaat het
inderdaad zoals wij het bedacht hebben’’ (Bijlagen).
Het gebruik van deze stijl moet wel worden genuanceerd voor de stichting. Zo hechten ze waarde aan
interactie met andere partijen met eigen percepties, om zo tot oplossingen te komen met een groot
draagvlak. In sommige gevallen wordt dit gedaan om de groep die tegen een besluit is te vergroten,
zodat de kans dat er geluisterd wordt toeneemt. Echter, wordt er ook opengestaan voor andere
belangen om er ‘met zijn allen’ uit te komen; om win-win situaties te creëren voor stichting en project
(Bijlagen). Deze stichting gebruikt dus wel de absorberende managementstijl, maar vooral uit
eigenbelang. De complexiteit reducerende managementstijl is dominanter. Wat echter interessanter is
om bij deze stichting te bekijken, is hoe zij de managementstijlen van de officiële managers hebben
ervaren (Bijlagen).

4.3.2 Ervaren managementstijlen
‘’De discussies die wij hier in deze omgeving met [naam officiële manager] en zijn teams hebben gehad,
ik kan niet anders zeggen dat het ook voor hem een buitengewoon ja boeiend en ja, dat deugde. Dat was
inderdaad jongens we staan hier, we kunnen niet anders we zullen het met zijn allen moeten doen’’
(Bijlagen).
Bovenstaande quote weergeeft de ervaring van de spreekbuis van bewoners en ondernemers rond de
Vijzelgracht met het officiële management. Het betrekken van de omgeving bij het project wordt door
de stichting in de praktijk ervaren en geprezen. De aanwezigheid van de complexiteit absorberende
managementstijl wordt hiermee ook door bewoners en ondernemers herkend. Tegelijkertijd wordt er
wel benadrukt dat het betrekken van de omgeving een ‘schoorvoetend’ proces is geweest, waarbij de
verschillende activiteiten van managers om oog te hebben voor de omgeving, zoals de
vergoedingsregeling voor ondernemers door het Schadebureau, veelal met duwen en trekken tot stand
is gekomen (Bijlagen; Detmar & Witten, 2012:1):
‘’Naja ik heb het [activiteiten om de omgeving erbij te betrekken] mede bedacht. Zo simpel is het niet
hoor; het is in zeker zin afgedwongen. Die werktijden om eens wat te noemen: schoorvoetend (...) Het
verhogen van de maandelijkse tegemoetkomingsregeling bijvoorbeeld, die hebben wij bedacht’’
(Bijlagen).
Over het algemeen worden de huidige managementstijlen als een hele verandering ervaren ten opzichte
van de periode voorafgaand de verzakkingen aan de Vijzelgracht. De huidige ervaren managementstijl
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kan getypeerd worden als grotendeels de absorberende managementstijl, die ook als positief wordt
ervaren.

4.3.3 Deelconclusie managementstijlen
In de periode 2008-2013 is de absorberende managementstijl in grote mate aanwezig, mede door het
advies van de Commissie Veerman. Toch blijkt bij de vier officiële managers de complexiteit
reducerende managementstijl in redelijke mate aanwezig. Deze stijl wordt gebruikt voor sturing,
structuur en wordt gebruikt als laag onder de complexiteit absorberende managementstijl. De officiële
managers willen vooral intern de controle houden en extern vooral omgevingsgezindheid laten zien.
Het verschil met voor 2008 is dat ze naar buiten toe wel de absorberende managementstijl hanteren. Ze
stellen de omgeving gerust en hebben vertrouwen teruggewonnen, maar grotendeels maken ze de
besluiten evengoed zelf. Ze onderbouwen deze besluiten wel beter, waardoor de omgeving meer begrip
ervoor krijgt. De reducerende stijl is misschien in dit project deels ook wel nodig vanwege de omvang;
totaal loslaten van de controle zou het project rommelig maken en misschien wel voor meer vertraging
zorgen. De officieuze manager in dit geheel merkt de absorberende managementstijl naar buiten toe,
maar loopt soms ook tegen de reducerende managementstijl aan wanneer er pas met veel duwen en
trekken wat tot stand komt. Dit kan ook komen door de eigen complexiteit reducerende
managementstijl, twee van dat soort managementstijlen kunnen kennelijk nogal botsen. Eén ding wat
zeker is, is dat er na 2008 veel veranderd is qua managementstijlen en samenwerkingen en dat alle
partijen hier tevreden over zijn (Bijlagen).

4.4 Legitimiteit
In het theoretisch kader van het onderzoek zijn twee soorten legitimiteit behandeld, die hierna worden
behandeld.

4.4.1 Throughput-legitimiteit en outputlegitimiteit
Voor respondent 1 was vooral de kwaliteit van de participatie belangrijk wat betreft throughputlegitimiteit. Daarnaast heeft de respondent bijgedragen in een transparante informatievoorziening en
het betrekken van minderheden. Het laten zien aan bewoners waar je mee bezig bent en ook uitleg
hierover geven, wordt als belangrijke waarde aangehaald, die na de verzakkingen een hoofdrol kreeg in
de communicatie naar bewoners toe:
‘’Het belangrijkste was dat vertrouwen terug te winnen en dat hebben we onder andere gedaan door de
mensen te laten zien wat we aan het doen zijn, uitleg te geven, niet te zeggen van ja in het rapport staat
dat het kan, maar gewoon onze mensen die aan het werk zijn daarbij te betrekken’’ (Bijlagen).
Het samenstellen van de multidisciplinaire teams en daarmee het samenbrengen van verschillende
zienswijzen is volgens de respondent een belangrijke stap geweest. Door dit vervolgens ook nog te doen
in open en eerlijk overleg met de omgevingspartijen kunnen er grote stappen plaatsvinden in het project
(Bijlagen).
Over de output-legitimiteit van het hele project kon respondent 1 geen harde uitspraken doen, omdat
het project nog loopt. Wel wist hij zeker dat de lijn in 2017 rijdt; dat zou voor het eerst zijn dat het
einddoel ook in het beoogde jaar wordt gehaald. De doelstellingen van de Commissie Veerman zijn
echter wel bereikt volgens de respondent. De organisatie is geprofessionaliseerd, er wordt gewerkt aan
risicobeheersing en er is veel meer draagvlak gecreëerd. Hij geeft aan dat er optimale output (in termen
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van behaalde doelstellingen als onderdeel van de legitimiteitsnorm effectiviteit) is bereikt ten opzichte
van het rapport van de Commissie Veerman (Bijlagen; Commissie Veerman, 2009).
Waar respondent 1 niet veel is ingegaan op de kwaliteit van checks en balances geeft respondent 2 wel
aan dat deze aanwezig zijn binnen het project:
‘’(…) Dat [spelers met besluitvormingsmacht, MI] is wel allemaal omgeven met checks en balances, zoals
dat zo mooi heet’’ (Bijlagen).
Zo gaat Bureau integriteit de gangen van de respondent na op rechtmatigheid en maximaliseert Bouwen Woningtoezicht de bouwveiligheid. Ook is er binnen de Dienst Metro een raad van Commissarissen
die bij belangrijke beslissingen om advies wordt gevraagd en kunnen stakeholders naar de wethouder
toe wanneer ze het niet eens zijn met bepaalde besluiten (Bijlagen).
Transparantie over de informatievoorziening naar de omgeving toe, is ook volgens de tweede
respondent aanwezig. Hij benadrukt wel de gewenste controle over de wijze waarop de informatie
openbaar wordt gemaakt, waardoor transparantie mede als risico reducerende maatregel werkt:
“Dat is niet ongeregisseerd maar alles in het publieke domein gooien, maar het is goed erover na te
denken en kijken hoe je transparant kan zijn en tegelijkertijd de regie houdt over de interpretatie van de
boodschap” (Bijlagen).
Volgens deze respondent was er ook output-legitimiteit aanwezig, weliswaar in mindere mate. Eén
duidelijk oordeel over de effectiviteit in termen van behaalde doelstellingen als onderdeel van de
output-legitimiteit is:
“De ruwbouw is klaar.. eerder, tussen aanhalingstekens, want wat is eerder voor een project dat zo is
afgelopen. Maar in 2011 hadden we bepaald dat dat voor de kerst 2014 moest zijn en het is nu allemaal
klaar. Dus we lopen prima op weg’’ (Bijlagen).
Het blijkt dat throughput-legitimiteit en vooral transparante besluitvorming voor alle officiële managers
belangrijk is, zo ook voor respondent 3. Toch gebruikt deze respondent de transparante
informatievoorziening op een iets andere manier. Zo probeerde deze respondent er een efficiënter plan
mee door te voeren, op basis van het begrip wat de bewoners, vanwege de transparante
informatievoorziening, kregen. De throughput-legitimiteit wordt dus wel degelijk in het voordeel van de
managers ook gebruikt, zelfs in de bewonersoverleggen, door goede onderbouwing van de
standpunten. Toch zijn er ook ‘’dubieuze keuzes’’ te maken waar er toch wel geluisterd moet worden
naar de bewoners:
“Maar als je dubieuze keuzes te maken hebt waarbij wel belangrijk is wat mensen er van vinden, dan is
het altijd verstandig om wel dan mensen in een vroeg stadium erbij te halen en de keuzes ook op tafel te
leggen, zodat je gewoon voordat je kiest ook al een beetje iets probeert aan draagvlak te doen”
(Bijlagen).
Respondent 3 benoemt de output-legitimiteit heel kort, en dan vooral voorbeelden van waar de
verwachtingen en uitkomsten niet met elkaar overeenkwamen. Ook deze respondent is dus
terughoudend over de uiteindelijke uitkomsten (Bijlagen).
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Respondent 4 voegt wat toe over hoe er wordt omgegaan met throughput-legitimiteit aan de
uitvoeringskant. Omdat hij dichterbij de bewoners staat, neemt hij nog meer de belangen van
minderheden mee, moet hij wel transparant zijn aangezien bewoners op de bouwplaats bij hem
aanbellen en ziet hij het belang van bewonersoverleggen. De overleggen gaan echter niet zozeer over de
projecten rond de Noord/Zuidlijn, maar meer over de aankleding:
‘’We hebben in het station ook een hele grote loze ruimte die we overhouden, nou Stadsdeel Centrum wil
daar een parkeergarage aanbrengen. Maar vanuit de bewoners is er ook het initiatief gekomen om daar
iets van een ondergrondse hal of markt-achtig principe aan te brengen. Daar dragen wij ook aan bij, om
mee te denken of in ieder geval de informatie zodat ze een plan uit kunnen werken, dus in die zin zien we
de bewoners ook gewoon als een partij en niet als een stel vervelende mensen die lekker klagen’’
(Bijlagen).
Gepoogd wordt om maatschappelijke draagvlak als onderdeel van output-legitimiteit te creëren door
het goed organiseren van transparantie als onderdeel van de throughput-legitimiteit. Dit is ook terug
gekomen bij respondent 3: begrip tonende burgers voor besluiten door informatievoorziening
transparant te organiseren (Bijlagen).
Er lijkt dus wel throughput-legitimiteit aanwezig te zijn, maar wel weer in terughoudende vorm.
Bewoners hebben mogelijkheden tot participatie en het proces is transparant, maar deze aspecten
worden gereguleerd door de officiële managers, waardoor de grens met ‘schijnlegitimiteit’ vaak wordt
opgezocht (Bijlagen).
Ook deze respondent geeft een klein voorbeeld van de output-legitimiteit, dit keer over de outputlegitimiteit in verhouding tot voor 2008, wanneer er veel wantrouwen heerste. Interessant is dat hij de
ervaren legitimiteit van de bewoners probeert te verwoorden:
‘’(…) Ik denk dat ze [bewoners, MI] wel tevreden zijn over de gang van zaken vijf jaar na het incident en
hoe we het op hebben gepakt, geprobeerd hebben om met man en macht de bewoners aan het woord te
krijgen en goed te informeren’’ (Bijlagen).
Of de bewoners dit ook zo ervaren hebben vertelt respondent 5. De voorgaande respondenten, de
officiële managers, hebben slechts aan kunnen geven wat de beoogde soorten legitimiteit waren als
gevolg van hun werkzaamheden. Interessant is om nu te kijken in hoeverre de bewoners deze hoge
mate van throughput-legitimiteit met een beetje outputlegitimiteit hebben ervaren.
De throughput-legitimiteit is de bewoners volgens respondent 5 ook opgevallen:
‘’Nou ja sinds 2010 stuurt de Noord/Zuidlijn in deze omgeving geen snipper papier de buurt in zonder dat
ik dat heb gezien, zonder dat het inderdaad in die zin een gezamenlijk verhaal is’’ (Bijlagen).
De quote hierboven laat zien hoe de input van stakeholders na de verzakkingen meer is meegenomen in
het proces. De houding van het project Noord/Zuidlijn en ook van het Schadebureau is in de ogen van de
stichting meer omgevingsbewust geworden. Er wordt nu wel overlegd met bewoners en ondernemers
en ook de kwartaalrapportages na de verzakkingen worden als helder bestempeld. De openheid in de
rapportages naar de omgeving toe wordt gewaardeerd; zo is er nu in te vinden wat de kansen zijn dat
bepaalde bouwprocessen gerealiseerd worden binnen een bepaalde termijn en wordt ook aangegeven
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dat het allemaal niet zo eenvoudig zal zijn om de eindfase te behalen. Transparantie in
informatievoorziening is dan ook verbeterd. Ook de kwaliteit van checks en balances lijkt te zijn
verbeterd na de verzakkingen: waar besluiten eerst genomen werden in procedures met weinig
mogelijkheden voor de omgeving om deze te controleren, wordt de omgeving nu wel meer in staat
gesteld om dergelijke procedures te kunnen nagaan (Bijlagen).
Voor 2008 werd besluitvorming over belangrijke onderwerpen geregeld zonder de omgeving te
betrekken. Dit had toen gevolgen voor de output-legitimiteit (wederom de wisselwerking tussen beide
typen legitimiteit): besluiten werden niet gesteund, er was hevige strijd tussen project en omgeving.
Hoewel throughput-legitimiteit nu wel verbeterd is, is er wat betreft de output-legitimiteit qua
verbetering een meer genuanceerde conclusie mogelijk. Wanneer er gelet wordt op de effectiviteit van
het project, in termen van realisatie van doelstellingen (output), geeft de stichting aan dat deze in
redelijk grote lijnen zijn gerealiseerd (Bijlagen). In termen van outcomes en responsiviteit is dit beeld
anders. Gezien de financiën, de geleverde schade aan de omgeving en de noodzaak van verzakkingen
om te komen tot een koerswijziging in houding tegenover de omgeving, wordt de realisatie van het
project niet meer als waardevol gezien:
‘’Laat ik het zo zeggen met wat ik nu weet afgezet zoals ik voor de gemeente Amsterdam werkzaam ben
geweest zou ik hier nooit aan begonnen zijn. Dit is het niet waard, los van de financiën (...) en de schade
die hier persoonlijk aan mensen is aangedaan, die daar de rest van hun leven er mee blijven zitten, vind
ik dit project niet waard’’ (Bijlagen).

4.4.2 Deelconclusie legitimiteit
De officiële managers hebben in de periode 2008-2013 veel gedaan om vooral de throughputlegitimiteit te veranderen door meer aandacht te richten op transparante informatievoorziening en
participatie van minderheden en andere partijen. De managers keken positief aan tegen het bereiken
van die legitimiteit, hoewel ze allemaal wel toegaven dat ze de transparantie in hun eigen voordeel
konden gebruiken en de mate van participatie wel door hen bepaald werd. De bewoners zijn het eens
met het feit dat er na 2008 een hoge mate van throughput-legitimiteit was ontstaan, met als
kanttekening dat dat langzamerhand ging en niet altijd even soepel (Bijlagen).
De output-legitimiteit is tot op de dag van vandaag volgens de officiële managers wel enigszins
aanwezig, maar veel uitspraken kunnen daar niet over worden gedaan gezien het feit dat het project
nog lang niet af is. Wel zijn de adviezen van de Commissie Veerman doorgevoerd en is de ruwbouw op
tijd af. Er zijn ook voorbeelden te noemen van doelen die niet bereikt zijn, al treedt de betreffende
respondent niet in detail. Bij de bewoners ligt de output-legitimiteit wat gevoeliger, aangezien zij daarin
de periodes waarin het project niet goed liep en onder andere de verzakkingen plaatsvonden moeilijk
los kunnen zien van de stand van zaken nu. Het kwaad wat al geschied is, zal nooit meer weggevaagd
kunnen worden en zij ervaren dan ook een tamelijk lage mate van output-legitimiteit (Bijlagen).

4.5 Effecten managementstijlen en legitimiteit
Tussen de managementstijlen van officiële managers, de ervaren legitimiteit van de stichting en diens
tegenreactie in termen van managementstijlen, zijn interessante wisselwerkingen waarneembaar.

24

In lijn met de eerder opgestelde verwachtingen bij de conceptuele modellen, blijkt er in t0 (voor 2008)
voornamelijk een complexiteit reducerende managementstijl te worden gehanteerd. Deze stijl heeft in
de ogen van bewoners en ondernemers, maar ook in de ogen van nieuw aangestelde officiële managers,
een negatieve invloed gehad op de ervaren throughput-en output-legitimiteit. Zo werd er weinig
rekening gehouden met belangen van de omgeving gedurende het besluitvormingsproces en was
transparantie ver te zoeken (Bijlagen). Deze negatief ervaren throughput-legitimiteit had een
doorwerking in de ervaren output-legitimiteit door bewoners en ondernemers: resultaten werden niet
ondersteund en van draagvlak was geen sprake (Bijlagen). Dit laat zien dat de inzet op een reducerende
stijl een negatieve werking heeft gehad op de throughput-legitimiteit en via de throughput-legitimiteit
ook op de output-legitimiteit.
Als tegenreactie op de negatief ervaren reducerende managementstijl en daardoor de weinig ervaren
throughput- en output-legitimiteit heeft de belangenbehartiging van bewoners en ondernemers zelf ook
ingezet op de complexiteit reducerende stijl met een soortgelijke negatieve toon; het project en de
omgeving zaten in een staat van oorlog.
Op grond van de opgestelde verwachtingen zou de ‘lerende overheid’ diens aanpak veranderen
wanneer de bovengeschetste situatie ontstaat. Dit op een manier dat er minder gebruik wordt gemaakt
van de reducerende stijl. Op dit punt komen theorie en praktijk niet samen. Er werd namelijk niet
minder gebruik gemaakt van deze stijl als gevolg van de negatief ervaren legitimiteit door de omgeving.
Er is echter wel naar voren gekomen dat er uiteindelijk, in vergelijking met t 0, minder gebruik is gemaakt
van de complexiteit reducerende stijl, maar dit was het gevolg van een focusing event: de verzakkingen
aan de Vijzelgracht.
Mede hierdoor is er langzamerhand een verandering opgetreden in de houding van het management
richting de omgeving dat gekenmerkt werd door een voornamelijk absorberende managementstijl, die
als positief is ervaren door de omgeving. De bewonersvertegenwoordiging werd steeds meer betrokken
en kon steeds vaker een gesprekspartner zijn in het proces. Ook de stichting lijkt hierdoor een
verandering in diens managementstijl te kennen: compromissen sluiten over bijvoorbeeld een nieuw
schadevergoedingssysteem voor ondernemers werd mogelijk. De stichting geeft aan dat het project na
2008 steeds meer inzag dat de omgeving geen kwade bedoelingen heeft met de blootgestelde gevoelige
informatie. Vanuit het project ontstond er ook steeds meer vertrouwen in de nieuwe houding tegenover
de omgeving en werd er geleidelijk meer ingezet op deliberatie en doelvervlechting. Zoals verwacht in
de conceptuele modellen zorgt het gebruik van een meer complexiteit absorberende managementstijl
voor een toename in ervaren throughput- en output-legitimiteit. Deze toegenomen ervaren mate van
legitimiteit heeft vervolgens inderdaad voor steeds meer activiteiten van deze stijl geleid gedurende de
periode t1.
Deze ontwikkelingen laten zien dat het soort managementstijl van officiële managers invloed heeft op
de ervaren legitimiteit van besluiten door bewoners en ondernemers en tegelijkertijd ook op de
ingezette managementstijl van hun belangenvertegenwoordiger. Gedurende t0 heeft de omgeving
signalen afgegeven, o.a. door de ingezette tegenreactie, aan het officiële management over de ervaren
negatieve legitimiteit. Dit hoeft echter niet per definitie een verandering van de managementstijl aan de
kant van officiële managers tot gevolg te hebben. Daarvoor was een focusing event nodig (de
verzakkingen). Vervolgens is te zien dat de gebruikte managementstijl op t1 de legitimiteit wederom
heeft beïnvloed: de absorberende stijl zorgt voor een positief ervaren legitimiteit door bewoners. Dit
keer heeft de ervaren legitimiteit wel invloed op de inzet van de managementstijl: door de positief
ervaren legitimiteit op t1 werd volgens de stichting steeds meer ingezet op de absorberende
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managementstijl door de officiële managers. Deze wisselwerking tussen legitimiteit en stijl was in het
geval van de negatief ervaren legitimiteit en het nog steeds gebruiken van de reducerende
managementstijl op t0 niet het geval.
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5 Conclusies
In dit hoofdstuk zal de hoofdvraag van dit onderzoek worden beantwoord die luidt:
In hoeverre en op welke wijze zijn de managementstijlen vanuit verschillende managementrollen van het
project Noord/Zuidlijn in Amsterdam tussen 2008 en 2013 veranderd en hoe heeft dit de ervaren
legitimiteit van de inhoudelijke besluiten en besluitvormingsprocessen van het project beïnvloed?
Uit het beeld dat is geschetst door de empirie over de managementstijlen in de periodes voor en na
2008, kan worden geconcludeerd dat de managementstijl binnen het project in grote mate is veranderd
van complexiteit reducerend naar overwegend complexiteit absorberend. De complexiteit reducerende
managementstijl blijft aanwezig, maar in mindere mate. De aanwezigheid van meerdere
managementstijlen laat zien dat hoewel de stijlen volgens Ashmos e.a. (2000) opmerkelijk van elkaar
verschillen, in de praktijk tegelijkertijd kunnen bestaan.
De verandering in managementstijl heeft niet zomaar plaatsgevonden. Door de verzakkingen aan de
Vijzelgracht en het stilleggen van het project (een focus event) werd er opnieuw nagedacht over de
aanpak van het project en de plaatsing van het project binnen de Gemeente Amsterdam. Hierdoor zijn
andere functies ontstaan, nieuwe mensen op het project gekomen en is het project Noord/Zuidlijn nu
uiteindelijk ondergebracht in Dienst Metro.
De overgang in managementstijlen heeft ervoor gezorgd dat er door bewoners na 2008 meer
throughput-legitimiteit werd ervaren in de besluitvormingsprocedures. Hierdoor is een verhoging in
output-legitimiteit waarneembaar; de adviezen van de Commissie Veerman zijn doorgevoerd en de
ruwbouw is af. Een hogere mate van absorberende managementstijl zorgt dus voor een hogere mate
van throughput- en output-legitimeit. Deze centrale rol van throughput-legitimiteit onderstreept de
bevindingen over het toenemende belang hiervan in governance praktijken (Van Meerkerk e.a., 20014;
Wagenaar, 2007). De signalen vanuit de ervaren legitimiteit door bewoners en ondernemers lijkt effect
te hebben gehad op de mate waarin de absorberende stijl is gebruikt. Er kan daarom worden gesproken
van een wederkerige relatie tussen legitimiteit en managementstijlen binnen de Noord/Zuidlijn.
Een belangrijke beperking van deze conclusies ligt in de validiteit van de onderzoeksbevindingen als
gevolg van het geringe aantal geïnterviewde respondenten, waarvan één officieuze manager. Dit vormt
een beperking voor met name de generaliseerbaarheid van de bevindingen, zoals die over
wederkerigheid, naar het project in het algemeen en naar processen van interactieve besluitvorming.
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6 Aanbevelingen
Op grond van de analyse worden er aanbevelingen opgesteld voor zowel officiële en officieuze
managers en voor vervolgonderzoek.

6.1 Aanbevelingen officiële managers
Welke lessen kunnen officiële managers trekken uit de casus Noord/Zuidlijn?
- Bij grootschalige projecten die grote gevolgen hebben voor de omgeving moet in een eerder
stadium van het project aandacht besteed worden aan de directe omgeving. Hiermee kan
worden voorkomen dat de omgeving sterk inzet op contrastrategieën, waardoor
processen worden vertraagd. (Zie ook: Edelenbos e.a., 2010). Een eerste stap hierin is het
informeren van de omgeving en hen een aanspreekpunt geven voor als zij het ergens niet mee
eens zijn; hen een plek in het proces geven (Edelenbos e.a., 2010).
- Als managers de reducerende stijl gebruiken dan wordt aanbevolen om dit te doen in
combinatie met de absorberende managementstijl. Dit heeft als voordeel dat de respondent wel
de controle in handen kan houden, zodat het project overzichtelijk blijft, maar dat tegelijkertijd
de complexiteit van de omvangrijke omgeving wel wordt gebruikt. De omarming van
complexiteit komt namelijk niet alleen ten goede van legitimiteit, maar ook van de
organisatieprestaties (Ashmos e.a., 2000).
- Bij grootschalige infrastructurele projecten, waarbij onvoorziene situaties kunnen zorgen voor
gevaren voor de omgeving, is het handig dat er 24 uur per dag iemand beschikbaar is als er een
calamiteit voordoet en dat deze persoon ook vindbaar is voor bijvoorbeeld hulpdiensten en
omwonenden. Bij het project Noord/Zuidlijn is er pas in een latere periode een parketdienst
aangesteld.

6.2 Aanbevelingen andere partijen
Ook bewoners en ondernemers kunnen lessen trekken uit het project Noord/Zuidlijn.
- Het wordt aanbevolen dat bewoners en ondernemers uit de omgeving van een grootschalig
project zich eerder organiseren in een vertegenwoordigend orgaan. Door dit te doen zullen zijn
vanaf het begin af aan eerder betrokken worden bij het project (de gemeente weet ze hierdoor
te vinden) en zij kunnen ook vanuit hun visie de projectorganisatie waarschuwen voor eventuele
risico’s.

6.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek
Er zijn de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek:
- Bij vervolgonderzoek wordt het aanbevolen om meer officieuze managers te interviewen. Zij
vertegenwoordigen de bewoners en ondernemers. Door het betrekken van meer
omgevingspartijen worden uitspraken die gedaan worden over de ervaren legitimiteit
betrouwbaarder. Ook het spreken van meer respondenten kan bijdragen aan de verhoging van
de validiteit.
- Doordat de officiële managers, die bij dit onderzoek geïnterviewd zijn, veelal een
omgevingsgerelateerde functie hebben is het bij vervolg onderzoek interessant om ook
managers te spreken die een meer intern gerichte functie hebben. Er kan dan een beeld
gevormd worden over hoe deze managers de relatie met de omgeving ervaren en beïnvloeden.
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