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Ten geleide
In dit rapport treft u de resultaten aan van de evaluatie van de Gedragscode van de Ooa en
de ROA zoals deze tussen eind april en begin juli 2006 in opdracht van het bestuur van de
Ooa is uitgevoerd door een projectteam van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Dit projectteam bestond uit negen laatstejaars bachelors- en masterstudenten en recent afgestudeerden, in samenwerking met en
onder leiding van een senior docent en een senior adviseur van de USBO.
Op deze plaats willen wij het bestuur van de Ooa, in de persoon van drs. Rob Wagenaar,
bedanken voor het gestelde vertrouwen en vooral voor de ruimte en steun die door hem
geboden werden om via de door ons gekozen werkwijze, aan de opdracht invulling te geven.
Verder gaat een bijzonder woord van dank uit naar de begeleidingscommissie, onder
voorzitterschap van Mr. Willem Bekkers. Naast hun zorgvuldige commentaren gaven de
leden daarvan ons gedurende het hele project ruimschoots de gelegenheid om van hun
deskundigheid te profiteren.
Tot slot bedanken wij de leden van de gedragscodecommissie van de Ooa, alle geïnterviewden, respondenten en de deelnemers aan de Algemene Ledenvergadering van de Ooa
van 28 juni jongstleden voor hun medewerking aan deze evaluatie.
Alle eventueel nog aanwezige omissies en tekortkomingen zijn vanzelfsprekend voor rekening van de ondergetekenden.
Namens het projectteam,
Wieger Bakker en Gerolf Pikker
Utrecht, 14 september 2006
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) is oorspronkelijk als Orde van
organisatieadviseurs opgericht in 1940. De fusie met het Genootschap van
organisatiekundigen in 1973 leidde tot de huidige naamgeving. De ontwikkeling die de
Ooa als beroepsvereniging heeft doorgemaakt valt eerder te typeren met het begrip
‘verdieping’, dan met het begrip ‘verbreding’. De Ooa heeft zich sinds de beginjaren niet
ontwikkeld tot een brede beroepsvereniging waarbij allen die zich beroepshalve met
organisatieadvies bezighouden zijn aangesloten. In plaats daarvan heeft de orde zich
geprofileerd op terreinen als professionalisering en kwaliteitsbewaking, zoals onder meer
tot uitdrukking komt in de eigen (opleidings)activiteiten, de verbinding met opleidingsen onderzoeksinstituten, het lidmaatschap van de International Council of Management
Consultancy Institutes (ICMCI) als overkoepelende organisatie voor beroepsverenigingen
en de bijbehorende mogelijkheid om een erkenning te krijgen als Certified Management
Consultant (het zogenoemde CMC-lidmaatschap). Momenteel kent de Ooa een aantal van
ongeveer 1250 leden, waarmee grofweg zo’n 5 % gedekt wordt van degenen die zich
beroepshalve op het terrein van het organisatieadvies begeven.
De Ooa kent sinds lang een formele gedragscode. In ieder geval bestond al in de
vijftiger jaren een gedragscode. Over gedragscodes van eerdere datum werd in interviews
gesproken, maar deze waren niet direct te achterhalen. De huidige gedragscode dateert uit
1997 en is in de jaren daaraan voorafgaand opnieuw ontworpen. Deze code is destijds in
samenwerking met de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) tot stand gekomen en
wordt tevens door de ROA gehanteerd. Via deze gedragscode wordt een veelheid van
zaken geregeld: van de deskundigheid en de professionaliteit van adviseurs, via de
verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot integriteit en het omgaan met
conflicten. Na acht jaar gebruik bestaat bij het bestuur van de Orde behoefte aan een
evaluatie van deze code.
1.2

Vraagstelling

Leidraad voor deze evaluatie vormden de volgende vragen:
1. In hoeverre voldoet de gedragscode van de Ooa/ROA uit 1998 aan de in de code gestelde doelen?
2. In hoeverre sluit de gedragscode van de Ooa/ROA aan bij de actuele eisen
vanuit zowel de professionele praktijk van het organisatieadvies als de state of the
art met betrekking tot functie, kenmerken en gebruik van gedragscodes voor professies?
3. Welke concrete aanbevelingen kunnen worden gedaan om te komen tot een
verbetering van de gedragscode gegeven de gestelde doelen?
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4. Welke concrete aanbevelingen kunnen worden gedaan om de aansluiting tussen
gedragscode en beroepspraktijk voor de toekomst te borgen?
De kern van het onderzoek betrof de evaluatie van de drie doelen die met de code worden
nagestreefd zoals in de code zelf geformuleerd. Te weten:
1. het geven van voorlichting en inzicht omtrent de professionele positie en opstelling van leden van de Orde in de maatschappij en de normen die zij jegens opdrachtgevers en andere betrokkenen in hun werk in acht nemen,
2. het geven van aanwijzingen voor de verhouding tussen beroepsbeoefenaren onderling, en
3. het bieden van een eenvoudig toegankelijke tuchtregeling.1
1.3

Aanpak

Het traject kende de volgende gefaseerde aanpak:
•

Fase 1: oriëntatie
De eerste fase van het onderzoek bestond uit het bestuderen van relevante stukken
en het houden van enige interviews met sleutelpersonen. Resultaat van deze fase
vormde een uitgewerkt onderzoeksplan. Dit onderzoeksplan is voorgelegd aan de
begeleidingscommissie.

•

fase 2: onderzoek
In de tweede fase heeft uitvoering plaatsgevonden van een enquête onder de leden
van de Ooa, van individuele interviews en van een groepsinterview. Halverwege
deze fase is een tussenrapportage uitgebracht aan de begeleidingscommissie.

•

fase 3: rapportage
De bevindingen zijn samengevoegd in een schriftelijke rapportage. Hierin worden
conclusies getrokken over de gedragscode en concrete aanbevelingen gedaan ter
verbetering daarvan. Zowel de voorlopige bevindingen als het concept van het
eindrapport zijn besproken met de begeleidingscommissie.

Doordat de respons op de enquête lager was dan verwacht en gehoopt, kunnen wel indicatieve, maar geen zekere uitspraken worden gedaan over de totale populatie van leden
van de Ooa. Vanwege de combinatie van methoden en de variatie aan deskundigheid en
1

Gedragscode van de Ooa en de ROA, januari 1998. In de gedragscode wordt ten aanzien van het derde
doel gesproken over een ‘tuchtrechtelijke geschillenregeling’. Aangezien het naar inhoud en vorm de facto
een tuchtregeling betreft, wordt in deze rapportage die term gehanteerd.
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inzicht die via de interviews benut kon worden, menen de onderzoekers desondanks een
vrij betrouwbaar beeld te kunnen presenteren als antwoord op de gestelde vragen.
1.4

Opzet

Na een korte typering van het beroep van organisatieadviseur als professie (hoofdstuk 2)
en een verantwoording van het onderzoeksproces (hoofdstuk 3), worden in deze rapportage de uitkomsten van de evaluatie gepresenteerd. Allereerst gaat het daarbij om de beantwoording van de eerste deelvraag waarbij de doelen van de code centraal staan zoals
die in de code zelf zijn geformuleerd. Het gaat daarbij om de regulering van de verhoudingen tussen de organisatieadviseur en de opdrachtgever en om de regulering van de
verhoudingen tussen organisatieadviseurs onderling (hoofdstuk 4). Tevens gaat het daarbij, in een apart hoofdstuk, om het tuchtrecht (hoofdstuk 5). Vervolgens (hoofdstuk 6)
wordt ingegaan op de tweede deelvraag waarbij het gaat om de aansluiting tussen de code
en de ontwikkeling van de professie. Met de presentatie van de conclusies en aanbevelingen in het slothoofdstuk (7) worden de laatste twee deelvragen beantwoord.
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2.

Methoden en verantwoording

2.1

Methoden

Om een antwoord te krijgen op de vraag of de gedragscode aan de gestelde doeleinden
voldoet en op de vraag of de code aansluit bij actuele praktijken, zijn verschillende methoden van dataverzameling gehanteerd.
Literatuurverkenning
Tijdens de oriëntatiefase is een beknopte verkenning van de relevante literatuur uitgevoerd met het oog op een nadere specificatie en operationalisering van de onderzoeksvragen. Het accent lag daarbij op professionalisering en op bronnen met betrekking tot de
ontwikkeling van het organisatieadviesvak, ethiek en gedragscodes.
Enquête
Onder de leden van de Ooa is via de website van de vereniging en na bekendmaking via
verschillende kanalen, een enquête verspreid over de huidige gedragscode.
Doel van de enquête was om inzicht te krijgen in hoe de leden denken over de
huidige gedragscode, hoe zij deze waarderen en welke wensen, verwachtingen en eisen er
bij de leden bestaan over de gedragscode.
Op 1 juli 2006 waren 59 ingevulde enquêtes ontvangen (een kleine 5% van de populatie). Van de respondenten is 73% man. De leeftijdverdeling kent een piek tussen de
36 en 55 jaar. Slechts een klein deel van de leden van de Ooa (7%) is jonger dan 35 jaar.
Het is opvallend dat een groot aantal respondenten minder dan 5 jaar lid is van de Ooa.
Wellicht is dit een gevolg van de aandacht voor de gedragscode in de workshops. Het
grootste deel van de respondenten (65%) is, zoals verwacht, lid van de Ooa als zelfstandig organisatieadviseur. De resultaten van de enquête zijn opgenomen in de bijlagen.
Interviews
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn daarnaast 15 personen geïnterviewd. Hierbij ging het om experts op specifieke terreinen (gedragscodes, beroep, tuchtzaken, ethiek) alsook om leden en bestuursleden van de Ooa. De lijst van onderwerpen
voor de interviews en een overzicht van respondenten is opgenomen in de bijlagen.
Documentanalyse
Om inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van het tuchtrecht is een analyse gemaakt
van geanonimiseerde gegevens met betrekking tot door de Commissie van Toezicht behandelde zaken. Daarbij ging het voornamelijk om het achterhalen van (kwantitatieve)
gegevens over frequentie, snelheid en aard van de uitspraken (zie voor de uitgebreide
rapportage hoofdstuk 5).
Observatie
In het kader van het onderzoek is door een aantal leden van de projectgroep op 18 mei
jongstleden een bijeenkomst van een ‘workshop BOKS en gedragscode’ bijgewoond en
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geobserveerd. De ‘fieldnotes’ van deze bijeenkomst zijn gebruikt als referentiekader bij
de interpretatie van de gegevens uit enquêtes, interviews en de focusgroepen.
Focusgroepen
Tenslotte is er een focusgroep gehouden met de leden van de gedragscodecommissie. De
samenstelling van de focusgroep is opgenomen in de bijlage. Daarnaast is op de Algemene Ledenvergadering van de Ooa op 28 juni 2006 een vijftal focusgroepen gehouden aan
de hand van een aantal onderzoeksthema’s en voorlopige bevindingen.
2.2

Onderzoeksverantwoording

Oriëntatiefase
De totale duur van de oriëntatiefase was 2 weken. In die twee weken werd literatuur over
professionalisering bestudeerd en werd een onderzoeksopzet opgesteld. Belangrijke leidraad hierin waren de twee interviews afgenomen met twee leden van de begeleidingscommissie. Verschillende onderzoeksmethoden werden naast elkaar gelegd en bekeken
op voor- en nadelen.
Uit de interviews werd duidelijk dat de focus van het onderzoek zou moeten liggen op de leden van de Ooa. Opdrachtgevers en organisatieadviseurs die niet aangesloten
zijn bij de Ooa werden overwogen als mogelijke respondenten.
Om een beeld te krijgen van de beroepspraktijk van organisatieadviseurs zijn artikelen uit het vakblad Management en Consulting bestudeerd. Uit deze artikelen en het
proefschrift van Sonnaville, werd duidelijk dat organisatieadviseurs geen uniforme groep
vormen. De afspiegeling van diversiteit binnen de beroepsgroep van organisatieadviseurs
verwachtten wij ook terug te zien binnen de Ooa. Om deze reden werd gezocht naar een
onderzoeksmethode die alle leden kon bereiken zodat een zo rijk mogelijk beeld kon
worden gekregen. Dit werd de digitale vragenlijst. Het opsturen van een schriftelijke vragenlijst werd verworpen vanuit tijdsoverwegingen.
Naast de kwantitatieve methode, die diende om de hele onderzoekspopulatie te
bereiken, werd in expertinterviews een vorm gevonden om een aantal fundamentele discussies te verduidelijken. Er is overwogen om tien namen van de ledenlijst te prikken en
deze mensen te interviewen. Omdat in het eerste stadium niet duidelijk was welke rol individuele leden konden spelen binnen de orde werd toch gekozen voor een meer expertvisie. Leden van de begeleidingscommissie werden in een eerste stadium geïnterviewd.
Onderzoeksfase
In de onderzoeksfase werd gezocht naar respondenten binnen en buiten de Ooa die op
bepaalde terreinen als expert kunnen worden beschouwd. Zo werden twee wetenschappers geïnterviewd die bezig zijn met de opbouw en het gebruik van gedragscodes.
Ook is de workshop BoKS en gedragscode die de Ooa verplicht heeft gesteld voor nieuwe leden bezocht door twee leden van het onderzoeksteam.
In het laatste stadium van de onderzoeksfase, vlak voor de conceptrapportage
werd duidelijk dat de respons voor de enquête te laag was om algemene uitspraken te
doen over de onderzoekspopulatie. Voor het vergroten van de respons op de enquête
werd een verzoek tot invullen van de enquête door de voorzitter van de Ooa per e-mail
geïnitieerd. In deze e-mail is ook een oproep geplaatst voor de focusgroepen waar tot dan
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toe nog geen aanmeldingen voor waren binnengekomen. Ook na de oproep per e-mail
was het aantal aanmeldingen voor de focusgroepen te laag om de focusgroepen te laten
doorgaan. Degenen die zich hadden aangemeld werden telefonisch benaderd om hun
ideeën naar voren te brengen in een telefonisch of persoonlijk/face-to-face interview. Uiteindelijk zijn drie leden rechtstreeks geïnterviewd en twee leden per telefoon.
Met de leden van de werkgroep Gedragscode is gesproken in een focusgroep.
Rapportagefase
In de rapportagefase is de informatie die uit de enquête en de interviews naar voren is gekomen verwerkt. Dit heeft een aantal fundamentele vragen opgeworpen. Enerzijds zijn er
sterke aanwijzingen uit de enquête dat de gedragcode voor de leden voldoet. De respons
op de enquête is echter niet hoog genoeg om de uitkomsten hiervan als representatief
voor de gehele populatie te presenteren. De uitkomsten van de enquête kunnen dus alleen
als indicaties worden gezien.
Naast de positieve mening van de respondenten van de enquête komt uit de interviews naar voren dat deze respondenten de gedragscode erg verschillend beoordelen. En
ook de toekomstige functie van de gedragscode verschillend zien. Er is in het onderzoeksrapport geprobeerd om de diversiteit aan meningen die uit de interviews naar voren
zijn gekomen zo goed mogelijk weer te geven.
Het formuleren van een analysekader was een belangrijk onderdeel van de rapportage. Er moest immers duidelijk worden waaraan een gedragscode moet voldoen. Uiteindelijk werden vier aspecten geformuleerd die een kader vormen voor de waardering en
typering van de gedragscode.
Tenslotte is ook de ALV die gepland stond op 28 juni 2006 gebruikt om aan de
aanwezige leden voor te leggen hoe zij denken over de uitkomsten van de enquête en de
vier aspecten van het analysekader. Deze informatie is gebruikt om enerzijds de geformuleerde conclusies te toetsen en anderzijds om ontbrekende informatie aan te vullen.
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3.

Organisatieadvies als professie

De afgelopen decennia hebben steeds meer beroepsgroepen getracht de status van ‘professional’ te claimen. Om beroepsuitoefening echter aan te merken als een ‘Professional
Authority’2 moet er volgens Wilensky aan een aantal eisen voldaan zijn. ’Any occupation
wishing to exercise professional authority must find a technical basis for it, assert an exclusive jurisdiction, link both skill and jurisdiction to standards of training, and convince
the public that its services are uniquely trustworthy’3.
Wilensky onderscheidt drie randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil een
beroepsgroep zich een professie kunnen noemen4. Een professional wordt pas erkend als
het beroep technical is; gebaseerd op specifieke kennis en vaardigheden die verkregen
zijn door opleiding, werkervaring en training. Daarnaast dient een professional professional norms te hanteren in de beroepsuitoefening. Een derde randvoorwaarde betreft de
houding van de samenleving ten opzichte van de beroepsgroep, in het bijzonder of deze
de gelegenheid krijgt zichzelf te organiseren. De kans op een succesvolle claim op de status van professional is het grootst wanneer er draagvlak en erkenning voor de kennis en
vaardigheden aanwezig is.
Deze laatste randvoorwaarde komt ook terug in de definitie van professionalisering als proces zoals deze door Freidson is geformuleerd. ‘Professionalization might be
defined as a process by which an organized occupation (..) obtains the exclusive right to
perform a particular kind of work, control and training for and access to it, and control
the right of determining and evaluating the way the work is performed’5. In deze definitie
hecht Freidson vooral waarde aan de hogere status die aan een professional wordt toegedicht in vergelijking tot het management ‘(..) Not management but the profession coordinates the division of labor in the organization’6.
Wilensky beschrijft het professionaliseringsproces volgens een aantal stappen7,
waarin de beroepsorganisatie een belangrijke rol speelt bij het claimen van de professie
en bijbehorende ethische codes. Kijkend naar dit evaluatieonderzoek is de laatste stap uit
dit proces relevant, aangezien er sprake is van een ‘formal code of ethics’8 waarin een
morele code en cliëntbescherming is vastgelegd.
In het proefschrift van De Sonnaville uit 2005, wordt aandacht besteed aan de actuele beroepsontwikkeling binnen het werk van organisatieadviseurs. De professionaliseringsdiscussie leidt volgens De Sonnaville tot consensus over de grenzen van de werkzaamheden,
de Body of Knowledge and Skills en de gedragscode9.
De organisatieadviseurs worden door De Sonnaville gezien als een beroepsgroep
die reflecteert op eigen handelen en objectiverende evaluaties uitvoert. Dit bevordert het
proces van professionaliseren, waarin interne binding in de beroepsgroep leidt tot een ex2

Wilensky, H.L., 1964, p. 138
Wilensky, H.L., 1964, p. 138
4
Wilensky, H.L., 1964, p. 138
5
Freidson, E., 1994, p. 428
6
Freidson, E., 1994, p. 431
7
Wilensky, H.L., 1964, p. 142
8
Wilensky, H.L., 1964, p. 145
9
De Sonnaville, H.K.J.M., 2005, p. 289
3
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clusieve claim op werkterrein naar buiten toe10. Tegelijkertijd is de rol van kennis beperkt, maar zijn het handelen van organisatie adviseur en de interactie tussen adviseur en
opdrachtgever des te belangrijker. Van ‘exclusive knowledge’ 11 is maar beperkt sprake.
De mate waarin een beroepsgroep er in slaagt zicht als professie te profileren,
hangt sterk af van de aanwezige consensus in de samenleving. Een gedragscode is een
geschikt instrument voor profilering, maar kan in het geval van het organisatieadvies
slechts beperkt ingezet worden omdat een specifieke, uitsluitende afbakening moeilijk is
gezien het brede scala van deskundigen dat onder de naam van organisatie adviseur opereert.
Concluderend lijkt het beroep van organisatie adviseur te passen binnen de trend
die Wilensky beschrijft. ‘Many occupations rest on a base of knowledge or doctrine
which is (1) too general and vague or (2) too narrow and specific for achievement of the
exclusive jurisdiction and autonomy of a profession’. 12 Wilensky merkt dan ook op dat
veel beroepen zich lang in deze fase vinden en nog niet eenzelfde proces hebben doorlopen als beroepen met een erkende professionele status.
Vanuit het voorgaande is er een aantal kenmerken van professionaliseringsprocessen dat
aandacht verdient in dit evaluatieonderzoek. Meerdere auteurs benadrukken de rol van
professionele normen binnen de beroepsuitoefening van een professional gezien de ongelijkwaardige relatie tussen professional en cliënt. Een gedragscode is van belang voor de
organisatie adviseur, vooral vanwege zijn autonome positie en het zelfstandig uitvoeren
van de werkzaamheden. Gezien de aanwezigheid van contextueel gebonden kennis bij de
organisatie adviseur kan een gedragscode bovendien een geschikt instrument zijn om de
aanwezige kennis en vaardigheden te evalueren.
In termen van Van Luijk en Schilder gaat het bij codes primair om zelfregulering
door middel van gedragsregels en uitgangspunten van beleid die richtinggevend (moeten)
zijn voor het handelen .13 In dit geval is sprake van een zogenoemde beroepscode die zich
niet alleen richt op de verhoudingen tussen adviseurs en cliënten, maar ook op de verhoudingen tussen adviseurs onderling (stakeholders). Met de gedragscode wordt, in hun termen, via het benoemen van basiswaarden ‘een moreel visitekaartje’, afgegeven.

10

De Sonnaville, H.K.J.M., 2005, p. 290
Freidson, E., 1994, p. 433
12
Wilensky, H.L., 1964, p. 157
13
Luijk, H. van en A. Schilder, 1997, p.90-96
11
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4.

Voldoet de code: professionele positie en collegiale betrekkingen

4.1

Inleiding en algemeen beeld

De eerste onderzoeksvraag betreft de mate waarin de gedragscode voldoet aan de (drie)
eigen gestelde doelen. Het gaat hierbij met andere woorden om een evaluatie ‘van
binnenuit’. In dit hoofdstuk staan de eerste twee doelen die met de code worden
nagestreefd centraal: te weten:
1. het geven van voorlichting en inzicht omtrent de professionele positie en opstelling van leden van de Orde in de maatschappij en de normen die zij jegens opdrachtgevers en andere betrokkenen in hun werk in acht nemen,
2. het geven van aanwijzingen voor de verhouding tussen beroepsbeoefenaren onderling. 14
Het derde doel, het bieden van een eenvoudig toegankelijke tuchtregeling, vormt het onderwerp van hoofdstuk 5.
Het algemene beeld, zoals dat in het bijzonder uit de enquête naar voren komt, is positief.
Van de respondenten vindt 89% dat de gedragscode aan de gestelde doelen voldoet. Ook
als naar de afzonderlijke doelen van de code wordt gekeken –voorlichting, verhoudingen
beroepsbeoefenaren, toegankelijke tuchtregeling- blijft het beeld positief. Men weet van
het bestaan, steunt het belang van het vastleggen van waarden en normen, kent het
tuchtrecht en vindt dit ook in meerderheid toegankelijk.
Tegelijkertijd is het beeld niet eenduidig positief. Zeker uit de interviews komt
een ambigue beeld naar voren over de mate waarop de gedragscode aan de eigen doelen
voldoet. Op de eerste plaats heeft de opvatting dat de doelen van de code worden gerealiseerd vaak betrekking op een beperkte (en persoonlijke) invulling of uitsnede van dat
doel waarbij bovendien de betekenis ervan voor de eigen beroepsuitoefening eveneens
frequent wordt gerelativeerd. Op de tweede plaats lijkt wanneer aan de code wel een belangrijke (potentiële) functie wordt toegekend, zoals door deskundigen en actieve en bij
de code betrokken leden, de kritiek op het realiseren van de doelen groter.
4.2

Voorlichting en inzicht professionele positie

Een eerste doel van de gedragscode is het geven van voorlichting en inzicht omtrent de
professionele positie en opstelling van de leden van de Orde in de maatschappij en de
normen die zij jegens opdrachtgevers en andere betrokkenen in hun werk in acht nemen.
Meer dan de helft van de respondenten geeft bij de opdrachtgever altijd aan dat
men lid is van de Ooa (54%). 39% geeft soms aan dat men lid is van de Ooa. Daarnaast
maakt 54 % altijd kenbaar dat de beroepsvereniging over een gedragscode beschikt, 31%
doet dat soms en 15% doet dat nooit.
14
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Uit de enquête blijkt dat de leden van de Ooa vinden dat het geven van inzicht in
de professionele positie naar opdrachtgevers toe gemiddeld de minst belangrijke functie
van de gedragscode. Wanneer de gedragscode wordt gezien als een unique selling point
geeft 23% van de respondenten aan dit de belangrijkste functie is. De gedragscode wordt
meer gezien als een onderwijsinstrument voor beginnende organisatieadviseurs (41%).
Meest belangrijk is dat de gedragscode een leidraad vormt bij de uitvoering van het beroep van organisatieadviseur (50%).
Uit de interviews blijkt een paradox als het gaat om de mate waarin de code voorlichting en inzicht geeft over de professionele positie van de organisatieadviseur ten opzichte van de opdrachtgever en anderen. Enerzijds wordt het belang onderstreept van het
bestaan van een code. Ook de uitgangspunten van de code (een organisatieadviseur moet
integer, onafhankelijk en deskundig zijn) zijn belangrijk, en adviseurs baseren zich hierop
bij hun handelen. Anderzijds wordt de waarde van de code en het gebruik er van sterk
gerelativeerd. Respondenten zijn van mening dat opdrachtgevers weinig waarde hechten
aan de gedragscode en het Ooa-lidmaatschap. Opdrachtgevers hechten meer waarde aan
andere punten zoals bureaulidmaatschap en CMC-certificering. Uit de interviews komt
naar voren dat de code pas ‘in beeld’ komt wanneer er een conflict dreigt te ontstaan.
De gedragscode komt pas vaak om de hoek kijken als er iets misgaat, of er iets in
het gedrang komt. (Respondent 10)
Als we het hebben over de mate waarop de gedragscode voorlichting en inzicht geeft
over de professionele positie van organisatieadviseurs, dan hebben we het ook over de
toegankelijkheid en leesbaarheid van de code.
Toegankelijkheid
Voor de meeste respondenten is het duidelijk waar de code te vinden is, nieuwe leden
ontvangen een Ordeboekje waarin ook de gedragscode is opgenomen. Daarnaast is de
gedragscode ook te vinden op internet. De Ooa hanteert twee delen binnen haar website,
één voor adviseurs en één voor opdrachtgevers. Op de website van de opdrachtgevers
staat echter niets vermeld over de gedragscode. Pas als de bezoeker op het kopje “actueel” klikt en wordt doorgelinkt met het gedeelte van de site bestemd voor adviseurs, kan
de opdrachtgever de gedragscode vinden. De gedragscode staat dus alleen op het gedeelte
van de website bedoeld voor adviseurs.
Als ik aan mijn compagnons vraag of ze de Ooa en de ROA kennen, kennen ze die
vaag. Daar kan de beroepsgroep wel veel meer de vruchten van plukken. (Respondent 2)
Leesbaarheid
Uit de interviews blijkt verder dat wat betreft de leesbaarheid van de code de meningen
uiteenlopen. Het juridische karakter van de tekst komt in verschillende interviews naar
voren en wordt verschillend ervaren. Zo vinden bepaalde respondenten dat de tekst zeker
voor opdrachtgevers beter leesbaar zou kunnen zijn. Andere respondenten vinden het juridische karakter van de code juist passend voor een gedragscode of vinden dat de code
helemaal niet zo juridisch is. Aan de andere kant vormt dit punt altijd een dilemma, in-
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dien de code korter wordt en minder formeel, wordt de code ook minder dekkend dan dat
deze nu is. Om in simpelere taal af te kunnen dekken wat nu met de huidige code wordt
afgedekt, zijn meer woorden nodig.
Functie en instrumenteel gebruik
Tijdens de interviews is de respondenten gevraagd wat zij als de belangrijkste functie van
de gedragscode zien. De antwoorden die zij hierop gaven sluiten aan bij het doel om
voorlichting en inzicht te geven in de professionele positie van organisatieadviseurs.
Zo kwam uit de interviews naar voren dat de belangrijkste functie van de gedragscode is dat deze gebruikt kan worden als middel om zich als adviseur te onderscheiden.
Men laat zien dat men de code onderschrijft en ernaar handelt, en dat in geval van een
dispuut tussen adviseur en opdrachtgever de adviseur zich hierover zal verantwoorden.
Het is een soort kwaliteitskeurmerk en een manier om als adviseur te laten merken dat je
je vak serieus neemt. Organisatieadvies is geen beschermde professie, iedereen kan zich
organisatieadviseur noemen, ook al heeft men er geen opleiding voor gevolgd. Dit maakt
het van belang om je als professioneel adviseur te kunnen onderscheiden. Hiermee verbonden is ook de functie van de code als keurmerk. Uit de interviews blijkt dat het CMClidmaatschap meer als keurmerk wordt ervaren dan de gedragscode. Ook wordt genoemd
dat de Ooa te weinig gebruik gemaakt van de gedragscode als keurmerk. Naar buiten toe
zou de Ooa de functie van keurmerk duidelijker kunnen communiceren.
Daarnaast is de gedragscode voor een beroepsvereniging als de Ooa een middel
om zichzelf op de kaart te zetten. Het hebben van een gedragscode, het stellen van een
norm voor een behoorlijke beroepsuitoefening, hoort bij een beroepsvereniging. Het is
een middel om verdere professionalisering binnen het vakgebied van organisatieadvies
mogelijk te maken. Een onderdeel van een professionaliseringsproces is dat men een
norm stelt voor wat behoorlijk werk is en wat niet. De gedragscode kan daarnaast ook
dienen als een instrument om de dialoog over professioneel handelen en ethiek binnen de
professie op gang te houden.
Een andere functie die hiermee samenhangt en uit de interviews naar voren komt
is dat de gedragscode ook gebruikt kan worden als opleidingsinstrument. Het beschrijft
de verschillende fasen van het adviestraject en geeft daarbij valkuilen en dilemma’s aan.
Zeker voor beginnende adviseurs kan de code dus ook dienen als opleidingsinstrument.
Daarmee is de code ook een leidraad voor zorgvuldig werken. De code geeft aan hoe je je
als organisatieadviseur dient te gedragen. De gedragscode vormt hiermee ook een toetsingskader om achteraf te kunnen beoordelen of je als organisatieadviseur integer en
zorgvuldig hebt gehandeld.
Het hebben van een gedragscode maakt de professie transparanter en biedt bescherming voor opdrachtgevers en voor de leden van de beroepsvereniging. Als het mis
gaat kunnen opdrachtgevers immers de adviseur ter verantwoording roepen via het tuchtrecht. En als door een opdrachtgever ongegrond het vertrouwen van de beroepsgroep
wordt geschonden beschermt de code de adviseur. De code en de bijbehorende tuchtrechtregeling bieden in dit geval handvaten voor de beoordeling van het gedrag van de
adviseur.
Tevens kwam uit de interviews naar voren dat de gedragscode gezien kan worden
als middel om de beeldvorming rondom de professie te verbeteren. Er heerst volgens de
respondenten bij velen een beeld van organisatieadvisering dat niet zo positief is. Door
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actiever de gedragscode naar voren te schuiven kunnen leden van de Orde duidelijk maken dat ze hun beroep serieus nemen. Dit zou ook het imago van de professie als geheel
positief kunnen beïnvloeden. Deze functie zou de code echter alleen kunnen vervullen als
ze meer geprofileerd wordt naar de buitenwereld.
Tenslotte wordt nog genoemd dat het hebben van een gedragscode een preventieve werking heeft. Men weet dat de code er is en dat men er op afgerekend kan worden.
4.3

Collegiale betrekkingen

Een tweede doel van de gedragscode is het geven van aanwijzingen voor de verhouding
tussen beroepsbeoefenaren onderling. Dit doel komt met name tot uitdrukking in artikel
10 van de code. In dit artikel worden aanwijzingen gegeven over hoe te handelen bij het
beoordelen van het werk van andere adviseurs, bij het beoordelen van offertes van andere
adviseurs en over hoe te handelen wanneer men op elkaars terrein komt.
In de enquête is de respondenten gevraagd aan welke onderdelen van de gedragscode zij het meeste waarde hechten. Er waren 7 antwoordmogelijkheden en de respondenten konden op een schaal van 1 tot en met 7 aangeven waar zij de meeste waarde aan
hechten, hierbij was 1 het meest belangrijk en 7 het minst. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van de waarden die de respondenten gemiddeld aan de verschillende onderdelen toekenden:
Meest belangrijke regulerende functie van de gedragscode
Integere opstelling bij de uitvoering van opdrachten
Integere opstelling bij de aanvaarding van opdrachten
Duidelijke afspraken over financiën
Discretie en geheimhouding bij en na aanvaarding/uitvoering van opdrachten
Goede, conform de gedragscode geldende, collegiale betrekkingen
Het werven van medewerkers van cliënten
Verantwoordelijkheid van adviseur voor eigen medewerkers

1,94
2,33
2,96
3,29
3,94
4,07
4,15

De respondenten kennen de meeste waarde toe aan een integere opstelling bij de uitvoering van opdrachten, direct gevolgd door een integere opstelling bij de aanvaarding van
opdrachten. Aan het onderdeel van collegiale betrekkingen kent men, met een gemiddelde van 3,94, minder waarde toe. Het verschil van deze waarde met het hoogst gewaardeerde onderdeel is groot, namelijk 2. Het verschil met het laagst gewaardeerde onderdeel is slechts 0,21. Over het algemeen kan dus gezegd worden dat de respondenten het
onderdeel van het geven van aanwijzingen voor collegiale betrekkingen niet heel belangrijk vinden binnen de gedragscode.
Vervolgens is de respondenten gevraagd om aan te geven hoe vaak zich in de
praktijk problemen voordoen met betrekking tot de genoemde onderdelen. Hoewel bij
geen enkel onderdeel werd aangegeven dat vaak sprake was van problemen, vergt een
integere opstelling bij de aanvaarding van opdrachten de meeste aandacht. Van alle onderdelen geven de respondenten aan dat ze het minst vaak problemen hebben met het on-
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derdeel van collegiale betrekkingen. Ook hierbij werd een schaal gebruikt van 1 tot en
met 7, hierbij was 1 het vaakst voorkomend en 7 het minste.
Onderdeel waarbij zich in de praktijk het meest frequent problemen voordoen
Integere opstelling bij de aanvaarding van opdrachten
Het werven van medewerkers van cliënten
Duidelijke afspraken over financiën
Integere opstelling bij de uitvoering van opdrachten
Verantwoordelijkheid van adviseur voor eigen medewerkers
Discretie en geheimhouding bij en na aanvaarding/uitvoering van opdrachten
Goede, conform de gedragscode geldende, collegiale betrekkingen

3,60
3,60
4,06
4,14
4,69
5,09
5,14

Toch komt in het onderzoek, zoals uit de focusgroepen blijkt, ook naar voren dat dit artikel wel raakt aan belangrijke vraagstukken in het adviesproces waarvoor aandacht nodig
is. De verhouding tussen beroepsbeoefenaren moet zorgvuldig zijn: belangenverstrengeling moet voorkomen worden en interventie (vooral achteraf) in elkaars trajecten is niet
goed. Met name het doen van ‘dubbel’ werk of het ongedaan maken van het werk van een
voorganger, worden gezien als een actueel vraagstuk.
Voor het geringere belang dat aan dit onderdeel van de code wordt gehecht zijn
daarmee twee mogelijke verklaringen: de eerste is dat vraagstukken op dit terrein minder
frequent aan de orde zijn en de tweede is dat de code als een minder geschikt instrument
wordt ervaren om problemen in de verhouding tussen beroepsbeoefenaren onderling te
reguleren. Uit de focusgroep gehouden tijdens de ALV van de Ooa op woensdag 28 juni
2006, komt naar voren dat het stuk over collegiale betrekkingen in de gedragscode er wel
in moet blijven staan, maar dat deze harde regel in de praktijk niet even hard kan worden
toegepast. Op deze manier is de gedragscode nog steeds toepasbaar als uitgangspunt voor
de verhouding tussen beroepsbeoefenaren.
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5.

Biedt de code toegankelijk tuchtrecht

5.1

Inleiding en algemeen beeld

Het derde doel van de gedragscode is het bieden van een eenvoudig toegankelijk tuchtrecht. Het bescheiden totaal van 29 behandelde tuchtzaken in 8 jaar tijd roept de vraag op
of dit een indicator is voor een beperkte toegankelijkheid van het tuchtrecht, of sprake is
van onbekendheid met de regeling, of dat zich weinig problemen voordoen die langs de
weg van het tuchtrecht beslecht moeten worden.
Voor een beperkte toegankelijkheid zijn enige aanwijzingen. Uit de analyse van
de informatievoorziening en de procedures ten aanzien van het tuchtrecht komt naar voren dat, in tegenstelling tot de gedragscode zelf, het reglement van de tuchtrechtspraak
niet goed toegankelijk is voor derden (opdrachtgevers); het is niet beschikbaar via de
website van de Ooa en wordt ook niet meegestuurd met offertes. Een mogelijke drempel
wordt verder gevormd door de duur van de tuchtrechtprocedure die gemiddeld 12,3
maanden beslaat. Aan de andere kant zijn er verder geen directe barrières in de vorm van
kosten aan de procedure verbonden.
Wisselend beeld
Als het gaat om de opvattingen van de respondenten komt ten aanzien van dit thema een
wisselend beeld naar voren. Van de respondenten uit de enquête weet 65% hoe het tuchtrecht werkt. 68% vindt dat de gedragscode een eenvoudig toegankelijke tuchtrechtregeling biedt. 80% van de respondenten vindt dat het tuchtrecht een reactieve functie heeft.
Met andere woorden, het tuchtrecht wordt voornamelijk geraadpleegd wanneer er een
probleem ontstaat. 35% van de respondenten vindt dat de klachtenafhandeling toegankelijk is. De overige respondenten zijn neutraal (54%) of vinden dat de klachtenafhandeling
ontoegankelijk is (12%).
De tuchtrechtelijke klachtenafhandeling duurt volgens 29% van de respondenten
te lang. 71% heeft hierover geen mening. 38% van de respondenten zegt precies te weten
waar zij naar toe moeten om bezwaar aan te tekenen. 81% van de respondenten vindt het
wenselijk wanneer er een maximale termijn van 6 maanden wordt ingesteld voor het afhandelen van tuchtzaken.15
De interviews geven een ander beeld. Er wordt hier juist aangegeven dat het
tuchtrecht onvoldoende toegankelijk is door vooral een gebrekkige informatievoorziening
en communicatie.Verder vinden alle respondenten in de interviewfase dat de tuchtrechterlijke procedure te lang duurt. Desondanks is de meerderheid van de respondenten tevreden over het werk van de Commissie van Toezicht. “Ik vind dat de commissie het erg
goed doet.” (respondent 2).
Uit de focusgroep gehouden tijdens de ALV van de Ooa op woensdag 28 juni
2006 komt naar voren dat de toegankelijkheid van het tuchtrecht twee kanten heeft: de
regeling heeft een functie voor de klant en is tegelijkertijd een middel voor interne discussie binnen de Ooa. Bij dat laatste gaat het niet alleen om disciplinering van leden die
het aanzien van de professie schaden, maar ook om de verdere ontwikkeling van gedragsregels die volgen uit de uitspraken van de Commissie van Toezicht in concrete zaken.
15

Dit laatste is opvallend omdat maar 29% van de respondenten de klachtenafhandeling te lang vindt (deze
is nu 12,3 maanden).
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Om het tuchtrecht toegankelijker te maken staat de omvang van de informatie
daarover ter discussie. Het opstellen van een korte tien puntenlijst leiden tot meer bekendheid. Aan de andere kant gaat dit ten koste van de volledigheid. Een uitgebreide code met een tuchtrechtelijke regeling biedt deze volledigheid wel, hoewel de drempel om
deze te lezen er aanzienlijk door vergroot wordt.
5.2

Resultaten analyse tuchtrechtelijke regeling

Hoeveelheid klachten en uitspraken
In de onderstaande tabel staat de hoeveelheid uitspraken die gedaan zijn door de Commissie van Toezicht. Daarnaast geeft de tweede kolom de hoeveelheid klachten die ter
behandeling zijn voorgelegd aan de Commissie per jaar weer. Een dergelijke weergave is
noodzakelijk daar zoals blijkt uit tabel 4 de duur van behandeling van de zaken veelal de
12 maanden overstijgt. Zodoende volgt de uitspraak zelden in het zelfde jaar. Twee zaken
waarover de Commissie van Toezicht in 1998 uitspraak deed werden dan ook eerder dan
1998 ingediend, waardoor het totaal aantal ontvangen klachten bij de Commissie van
Toezicht komt op 27.
Jaar

Hoeveelheid uitspraken ge- Hoeveelheid klachten ontdaan door CvT
vangen bij CvT (-2)
4
6
5
3
2
3
3
2
0
3
6
5
1
3
8
2

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Tabel 1: hoeveelheid klachten en uitspraken

Behandeling klacht
In onderstaande tabel wordt er per jaar vanaf 1998 weergegeven hoeveel klachten er zonder grond, gedeeltelijk gegrond respectievelijk volledig gegrond zijn verklaard door de
Commissie van Toezicht.
Jaar
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Zonder grond
1
2
2
4

Deels Gegrond
1
2
1
1
2
23

Volledig gegrond
2
1
1
-

2004
2005
Totaal (29)

1
3
11

4
13

1
5

Tabel 2: behandeling klachten
Uit de tabel valt op te maken dat maarliefst 44.8% van de klachten die ter behandeling
aan de Commissie van Toezicht zijn voorgelegd, ongegrond zijn verklaard.
Sancties en duur tuchtzaken
In onderstaande tabellen zijn achtereenvolgens de sancties die door de Commissie van
Toezicht aan de verweerder zijn opgelegd per jaar weergegeven en de dur van de tuchtzaken.
Jaar:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total

Waarschuwing
2
2
1
1

Berisping
1
1
1

1
1
4
12

1

Schorsing

Royering

Openbaarmaking

4

Tabel 3: sancties
klaagschrift ontvangen op:
30 aug 1995
11 feb 1997
27 jan 1998
17 feb 1998
22 apr 1998
3 feb 1998
27 mrt 1998
28 apr 1998
14 jul 1999
14 okt 1999
16 sep 1999
20 mrt 2000
3 aug 2000
1 nov 2000
7 jun 2001
22 nov 2001
21 mei 2002
19 jun 2002

Uitspraak op:
5 jan 1998
26 okt 1998
7 aug 1998
17 nov 1998
19 apr 1999
11 jun 1999
5 jul 1999
18 aug 1999
2 jun 2000
20 apr 2000
25 jul 2000
2 mrt 2001
11 mei 2001
24 jul 2001
25 mrt 2003
1 mei 2003
22 apr 2003
21 mei 2003

24

Duur:
26mnd.
20mnd.
7 mnd.
9 mnd.
12 mnd.
16 mnd.
15 mnd.
16 mnd
11 mnd.
5 mnd.
9 mnd.
12 mnd.
8 mnd.
9 mnd
22 mnd.
17 mnd.
11 mnd.
11 mnd.

3 jul 2002
3 apr 2003
26 feb 2003
6 okt 2003
15 sept 2003
29 okt 2003
7 apr 2004
3 jun 2004
15 jul 2004
19 jan 2005
14 apr 2005

15 okt 2003
19 dec 2003
18 nov 2004
24 mrt 2005
13 apr 2005
15 apr 2005
11 apr 2005
13 jun 2005
25 apr 2005
21 sep 2005
2 dec 2005

15 mnd.
8 mnd
21 mnd.
5 mnd.
19 mnd.
18 mnd.
12 mnd.
12 mnd.
9 mnd.
8 mnd.
8 mnd.

Tabel 4: duur tuchtzaken
Als we de duur van alle zaken bij elkaar optellen en delen door de totale hoeveelheid zaken dan komen we op een gemiddelde duur van 12,3 maanden.
Vaak voorkomende artikelen van de gedragscode
In de tuchtzaken van 1998 tot heden (medio 2006) is er een aantal artikelen uit de gedragscode dat veelvuldig aan bod komt. Aan de hand van interviews is onderzocht of deze artikelen ter discussie staan, of juist goed aansluiten bij de begane overtredingen gezien het tuchtrecht van de Ooa..
Gedragsregel
Art.1.1
Art.1.2
Art. 3.3
Art. 3.5
Art 4.2
Art.4.3
Art. 5.1
Art. 5.2
Art 5.3
Art.6.1
Art.6.2
Art.6.3
Art 9.1

Frequentie
12
1
1
2
5
3
1
1
1
1
3
15
1

Tabel 5: gedragsregels m.b.t. tuchtzaken
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voorgelegde klachten in 14 van de 29 gevallen deels
betrekking hadden op het schenden van het beginsel van hoor en wederhoor. Eveneens
treffen we ook vaak artikel 1.1 aan bij de Commissie van Toezicht ter behandeling neer
gelegde klachten. Artikel 1.1 heeft betrekking op de zorgvuldigheid die de adviseur zodanig in acht moet nemen dat het vertrouwen in zijn beroep en bedrijf niet wordt geschaad. Verder komt artikel 4.2 –aangaande de tussentijdse aanpassing van de wilsover-
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eenkomst tussen opdrachtgever en adviseur- in vijf van de 29 behandelde klachten naar
voren.
5.3

Trends in de tuchtzaken

De vraag is of er trends waarneembaar zijn in de sinds 1998 door de Commissie van Toezicht behandelde tuchtzaken op grond waarvan de code aanpassing zou behoeven.
Allereerst constateren wij dat erg veel tuchtklachten (15 van de 29) betrekking hadden op
artikel 6.3 uit de gedragscode. Dit artikel luidt als volgt:
Als de adviseur ten behoeve van de opdrachtuitvoering een oordeel geeft over
personen, moet dat gerelateerd zijn aan de functie die de betrokken persoon uitoefent. De zorgvuldigheid gebiedt dat de adviseur zijn voorlopige oordeel bij de betrokken persoon ter kennis brengt alvorens zijn bevinding aan de opdrachtgever
ter kennis te brengen. Hiervan kan worden afgeweken, indien de opdrachtgever
hiertoe van tevoren zwaarwegende reden aanvoert. In dat geval zal de adviseur
aan betrokkene(n) van tevoren kenbaar maken, dat zijn advies tot een oordeel
over betrokkene(n) kan leiden. In een eventuele rapportage zal dan terzake worden vermeld dat het oordeel niet vooraf bij betrokkene(n) is getoetst.
Op het moment dat we kijken naar de inhoud van de klachten waarbij men zich op bovenstaand hoor en wederhoor-beginsel beroept, dan treffen we grofweg drie soorten
klachten aan, namelijk:
1. de klacht luidt dat de klager door de adviseur niet in de gelegenheid is gesteld te
reageren op het adviesrapport voordat het aan de opdrachtgever werd gepubliceerd.
2. de klacht heeft betrekking op het feit dat de adviseur zijn of haar deelnotities en
tussenrapportages niet vooraf ter kennis heeft gesteld aan de klager.
3. de klacht luidt dat de klager wel door de adviseur in de gelegenheid is gesteld om
te reageren op de eindrapportage, maar dat hiervoor een onredelijke termijn werd
gesteld.
Opvallend is eveneens het aantal ongegrond (6/15) verklaarde hoor en wederhoor klachten. Dit heeft allereerst te maken met het feit dat er uiteindelijk geen sprake blijkt te zijn
van een oordeel over personen, of dat bestudering van de dossiers uitwijst dat de klager
wel degelijk is gehoord voordat er over zijn of haar functioneren werd geoordeeld.
Het tweede artikel dat we veelvuldig aan de orde zien komen in de behandelde tuchtzaken, is artikel 1.1, dat als volgt luidt:
Een adviseur moet bij zijn werkzaamheden de zorgvuldigheid die een goed opdrachtnemer betaamt in acht nemen en zich zodanig gedragen dat het vertrouwen
in zijn beroep en zijn bedrijf niet wordt geschaad.
Dit is duidelijk een algemeen overkoepelende regel die bij een divers scala aan klachten
wordt aangehaald; dit artikel fungeert met zijn algemene karakter duidelijk als parapluartikel voor de code.
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Het derde artikel dat in vijf van de 29 klachten naar voren kwam, namelijk artikel 4.2
heeft betrekking op het schriftelijk vastleggen van het doen aanpassingen in de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming, indien daarop grond van feiten of omstandigheden
aanleiding toe is. Dit artikel is er dus op gericht dat men bij het in ontvangst nemen van
het eindrapport van de adviseur niet voor verrassingen komt te staan. Het gaat bij deze
klachten veelal om wijzigingen in het overeengekomen plan van aanpak, bijvoorbeeld
wijzigingen met betrekking tot de te hanteren onderzoekssystematiek.
Met het oog op de grote hoeveelheid aangehaalde artikelen uit de gedragscode , namelijk
44 artikelen op 29 zaken lijkt de gedragscode een prima toetsingskader te bieden voor de
Commissie van Toezicht. Dit stemt duidelijk overeen met het beeld dat uit de kwalitatieve interviews naar voren komt, namelijk dat de gedragscode als prima fungeert.
5.4

Toegankelijkheid

Uit de interviews is naar voren gekomen dat toegankelijkheid zowel betrekking
heeft op opdrachtgevers als op adviseurs en dat het bij toegankelijkheid gaat om een
meerledig begrip. Allereerst heeft toegankelijkheid ook betrekking op de mate van beschikbaarheid van informatie over de te doorlopen procedure. Heeft een opdrachtgever
makkelijk toegang tot de gedragscode en het bijbehorende reglement van tuchtrechtspraak van de Ooa en Roa? Daarnaast duidt het begrip toegankelijkheid op de begrijpelijkheid en leesbaarheid voor mensen zonder juridische vooropleiding van zowel de code
als het reglement van de tuchtrechtspraak. Tot slot heeft de toegankelijkheid ook te maken met de eventuele aanwezigheid van bepaalde barrières om een klacht in te dienen bij
de Commissie van Toezicht. Op basis van deze inzichten zijn we gekomen tot een aantal
indicatoren om de toegankelijkheid van de tuchtrechtelijke geschillenregeling van de Ooa
mee te bepalen.
Toegankelijkheid informatie: beschikbaarheid en leesbaarheid
Daar waar het gaat om de beschikbaarheid van de documenten die men nodig heeft om
informatie in te winnen over de procedure bij het indienen van een klacht bij de Commissie van Toezicht constateren wij het volgende:
De opdrachtgevers ontvangen de gedragscode van de Ooa als bijlage van de door
de adviseur opgestelde offerte.
De adviseurs van de Ooa ontvangen de gedragscode in hardcopy op het moment
dat zij zich aanmelden bij de Ooa.
De gedragscode is daarnaast in elektronische vorm beschikbaar en te downloaden
op de adviseurshomepage van de website van de Ooa onder de link ‘bibliotheek’.
Deze homepage is in principe via de homepage voor de opdrachtgevers toegankelijk. Toch is het opmerkelijk dat de gedragscode niet op het opdrachtgevergedeelte voor handen is.
De gedragscode alleen biedt echter niet voldoende informatie voor de opdrachtgever om
een klacht in te dienen. Artikel 11 van de gedragscode stelt namelijk:
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‘Bij niet naleving van de gedragscode kan de adviseur voor zijn handelen of nalaten ter verantwoordingen worden geroepen bij de Commissie van toezicht conform het ten deze geldende reglement van Rechtspraak van de Ooa/ROA’16.
Kortom voor het indienen van een klacht wordt men door verwezen naar het Reglement
van tuchtrechtspraak van de Ooa en ROA. Tot onze grote verbazing echter is dit reglement niet beschikbaar op de website van de Ooa. Dit geldt zowel voor de homepage voor
de opdrachtgevers, als voor die van de adviseurs.
De vraag die hierbij opduikt is of het reglement dan wordt meegestuurd met de offerte als bijlage bij de gedragscode. Dit blijkt niet het geval, daar er van hetzelfde elektronische document gebruik wordt gemaakt als die van de website van de Ooa. Zodoende
kunnen we stellen dat de beschikbaarheid van informatie over de tuchtrechtelijke geschillenregeling voor zowel de opdrachtgever als voor de adviseur matig is.
Uit de interviews blijkt dat wat betreft de leesbaarheid van de code de meningen
uiteenlopen. Het juridische karakter van de tekst komt in verschillende interviews naar
voren. Toch wordt dit door de respondenten verschillend ervaren. Zo vinden bepaalde
respondenten dat de tekst zeker voor opdrachtgevers beter leesbaar zou kunnen zijn. Andere respondenten vinden het juridische karakter van de code juist passend voor een gedragscode.
Formeel taalgebruik versimpelen leidt echter tot ongewenste groei van de gedragscode. Hoe compacter, hoe laagdrempeliger het wordt voor de opdrachtgevers om te
de gedragscode te lezen en zodoende op hoogte te raken van het bestaan van de tuchtrechtelijke geschillenregeling. Enkele respondenten zien de huidige omvang van de gedragscode dan ook als een belemmering van de leesbaarheid voor opdrachtgevers, hoewel
daarbij wordt opgemerkt dat inkorting van de gedragscode ten koste zal gaan van de dekking ervan.
Mate van gebruik geschillenregeling
Ook de mate waarin er door de opdrachtgevers wordt geklaagd bij de Commissie van
Toezicht over het overtreden van de gedragscode door de ingehuurde adviseur is een belangrijke indicator voor het bepalen van de toegankelijkheid van de tuchtrechtelijke geschillenregeling.
Als we de hoeveelheid door de Commissie van Toezicht behandelde zaken onder
de loep nemen dan constateren wij dat er sinds 1998 29 tuchtzaken zijn voorgevallen. Als
we dit getal in verband brengen met de toegankelijkheid van de tuchtrechtelijke geschillenregeling dan komen wij tot twee essentiële vragen. Wat zegt dit relatief beperkte aantal over de toegankelijkheid van de geschillenregeling? Weten opdrachtgevers de weg
naar de Commissie van Toezicht wel te vinden? Wordt dit aspect van de gedragscode bij
de opdrachtgevers wel voldoende onder de aandacht gebracht? Of i er voor de opdrachtgevers gewoonweg weinig reden tot klagen?
Kosten
16

Uitgangspunten voor een gedragscode van Ooa en ROA, p.13 e.v. , 1998.
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Zijn er kosten verbonden aan het raadplegen van de tuchtrechtelijke geschillenregeling
die de toegankelijkheid negatief zouden kunnen beïnvloeden?
De proceskosten voor het bijeenbrengen van de Commissie van Toezicht worden
vergoed door de Ooa en niet op de klager of verweerder verhaald.
Voor het indienen van een klacht bij de Commissie is daarnaast in formeel gezien geen
hulp van een jurist nodig Uit interviews komt naar voren dat een jurist wordt ingezet door
opdrachtgevers indien de klacht bij de tuchtrechter als voortoetsing dient voor een civielrechtelijke procedure.
Daarnaast behoren de opdrachtgevers veelal tot grote organisaties die niet huiveren voor een rechtszaak meer of minder. Zodoende vormen kosten geen beperking van de
toegankelijkheid van de tuchtrechtelijke geschillenregeling.
Duur behandeling en uitspraak klacht
Er bestaat discussie onder de respondenten over de invloed van de duur van de behandeling van de klacht op toegankelijkheid van de geschillenregeling. Zoals naar voren is gekomen in het jaaroverzicht is de gemiddelde duur van een tuchtzaak 12.3 maanden. Door
vrijwel alle respondenten wordt deze duur onacceptabel geacht. Heeft deze lange duur
echter ook een afschrikkend effect op opdrachtgevers om een klacht in te dienen?
De lange duur van de behandeling vergt een lange adem van de opdrachtgever.
Echter, in hoeverre zijn deze op de hoogte van de duur van de tuchtzaken? Waarschijnlijk
niet. Andersson en Bekkers hebben het probleem van de lange duur van de tuchtzaken in
hun rubriek Tegen het Licht in Management & Consulting meermaals onder de aandacht
gebracht. Het is onwaarschijnlijk dat de opdrachtgevers Management & Consulting zullen lezen. Het ligt dus niet voor de hand dat de lange duur van de tuchtzaken een toegankelijkheidsdrempel vormt voor de opdrachtgevers die hen ervan weerhoudt een klacht in
te dienen.
Adviseurs van de Ooa lezen de rubriek wel. Of het ook een toegankelijkheidsdrempel vormt voor adviseurs valt te betwijfelen, zij worden immers voor de Commissie
van Toezicht gedaagd.
Uit bestudering van de voorgevallen tuchtzaken en de huidige tuchtprocedure
blijkt dat er erg veel tijd gaat zitten in de periode voorafgaande de mondelinge behandeling van de tuchtzaken (zie ook M&C). Dit wordt mede veroorzaakt door de periode
waarin klager en verweerder van repliek/dupliek gebruik kunnen maken. Ook blijkt het
lange tijd te duren voordat alle partijen (klager, verweerder en CvT) kunnen komen tot
een gezamenlijke afspraak. Tot slot wordt er nogal eens soepel om gegaan met deadlines
als het gaat om het indienden van verweerschriften.
5.5 Eisen aan de gedragscode op grond van tuchtzaken
Sanctionerend vermogen
In artikel 4.2.4 uit het Reglement van Tuchtrechtspraak van de Ooa en ROA worden de
straffen vermeld die de Commissie van Toezicht op kan leggen indien zij een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart. Het betreft hier de mogelijkheid tot straffen middels een waarschuwing, berisping, het schorsen van het betreffende lid ten hoogste van
een jaar, ontzetting uit het Ooa of ROA lidmaatschap, dan wel openbaarmaking van de
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uitspraak. Gezien de tuchtzaken in de periode 1998 – 2005 blijkt dat de straffen zich beperkt hebben tot uitspreken van een waarschuwing en berispingen door de Commissie
van Toezicht.
De vraag die hieruit volgt is of er door de Commissie genoeg gebruik wordt gemaakt van de strafmaatregelen die ze tot haar beschikking heeft. Hier dient meegewogen
te worden dat er een brede context is die invloed uitoefent op de gedane uitspraken. Zo is
het mogelijk dat zaken die in aanmerking komen voor het civiel recht niet (allemaal) als
tuchtzaak dienen bij de Commissie van Toezicht. Schade – aanspraken zullen dus over
het algemeen buiten het tuchtrecht blijven, of later verder doorgevoerd worden in een civielrechtelijke procedure. Daarnaast zullen zware sancties veel gevolgen hebben voor het
betreffende Ooa/ROA lid. Een zelfstandig organisatie adviseur kan er zijn inkomsten
door zien dalen, indien zijn naam aangetast is. Bij een ROA bureau gebeurt hetzelfde,
indien de naam aangetast wordt door een zware sanctie die uitgesproken is door de
Commissie van Toezicht.
Inhoudelijke toetsing adviesrapport
Er bestaat discussie over de vraag in hoeverre de Commissie van Toezicht een adviesrapport inhoudelijk zou moeten kunnen toetsen. Op het moment oordeelt de Commissie van
toezicht dat het niet haar taak is het onderzoek inhoudelijk over te doen. Ze kan wel een
beperktere toets uitvoeren waarbij de vraag centraal staat of het rapport en de wijze waarop het tot stand gekomen is naar het oordeel van de Commissie voldoen aan de vereisten
van deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit zoals uitgewerkt in de gedragscode
van de Ooa/Roa.
Veel klachten hebben deels betrekking op inhoudelijke onjuistheden van het rapport. Zorgvuldigheid impliceert eveneens een feitelijke grondslag van het adviesrapport.
Uit de uitspraken komt eveneens een opmerkelijk lange duur van het proces naar
voren. Dit zorgt voor onnodig lange nasleep voor de betrokken adviseurs en zou een afschrikwekkend effect uit kunnen oefenen op opdrachtgevers die een klacht ter behandeling overwegen voor te leggen aan de Commissie van Toezicht.
Inzicht in tuchtzaken door leden Ooa
De zittingen van de Commissie van Toezicht zijn voor iedereen toegankelijk. Van deze
mogelijkheid is echter nog (bijna) nooit gebruik gemaakt. De kennis over de uitspraken
van de Commissie blijven zo onbekend bij de leden van de Ooa. De enige kennis die
hierover verspreid wordt vindt plaats via de rubriek ‘Tegen het Licht’ van Andersson en
Bekkers in Management & Consulting. Ook krijgen nieuwe leden binnen de OOA de
workshop Boks&Gedragscode, waarin hen een casus voorgelegd wordt.
Problematisch als het gaat om de bekendheid van leden met de uitspraken is dat
een groot deel hier niet of weinig mee in aanraking lijkt te komen, en dus weinig zicht
heeft op de problemen die zich naar voren kwamen in de tuchtzaken van de afgelopen
jaren. De hoge ‘neutrale’ scores op de vragen over de tuchtrechtelijke regeling zijn daar
een aanwijzing voor; zoals bijvoorbeeld een score van 80% neutraal op de vraag of klachten serieus genomen worden (zie bijlage II, p.62). Jurisprudentie blijft grotendeels bij de
betrokken partijen en de Commissie van Toezicht. Uitspraken van deze commissie geven
zo maar weinig inzicht in de uitspraken, die ook deels betrekking hebben op de ontwikkelingen die zich in het vak van organisatie adviseur voordoen. Indirect wordt zo de toe-
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gankelijkheid van het tuchtrecht verkleind, Ooa leden krijgen maar weinig inzicht in de
werking van de gedragscode in de huidige beroepspraktijk.
Juridificering versus ethische norm in gedragscode
Uit verschillende interviews kwamen twee mogelijke ontwikkelingen van de gedragscode
naar voren. Enerzijds is het mogelijk om de code te herformuleren en uit te breiden, om
zodoende het hoofd te bieden aan nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen in de beroepspraktijk. Een voorbeeld hiervan is trachten de range van de werkzaamheden als adviseur vast te leggen in de gedragscode. Nadeel is hier dat nieuwe regels, en dus juridificering, weer beperkingen met zich mee brengen. Het sluit namelijk andere mogelijkheden
buiten de regelgeving uit.
Een tweede mogelijkheid tot herformuleren leidt meer naar het vastleggen van een
aantal brede fatsoensregels, die de normen en waarden van een Ooa adviseur uit dienen te
dragen. Het vastleggen van een kort aantal regels laat echter veel ruimte tot interpretatie,
maar is daarentegen makkelijk te begrijpen voor zowel klant als adviseur. Een nadeel is
echter dat deze ‘fatsoensregels’ breed interpreteerbaar zijn en minder houvast bieden in
concrete gevallen.
Klachtenafhandeling
Momenteel heeft een opdrachtgever de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
secretaris van de Commissie van Toezicht. In 29 gevallen heeft dit geleid tot een tuchtrechtprocedure. De vraag is echter in hoeveel gevallen de klager heeft afgehaakt, omdat
deze geen belang/zin had in een dergelijke procedure. Deze gegevens zijn helaas niet bekend.
Om de toegankelijkheid van de gedragscode te vergroten is het raadzaam om hier
richting de opdrachtgever meer duidelijkheid in te verschaffen. De vraag is hoeveel van
deze klagers bijvoorbeeld op de hoogte waren van de betrekkelijk lange duur van de
tuchtrechtelijke procedures. Er lijkt een barrière aanwezig, die er misschien mede verantwoordelijk voor is dat het aantal tuchtzaken sinds 1998 relatief laag is. Gezien de
sancties die de Commissie van Toezicht kan toepassen is er voor de klager alleen symbolische genoegdoening te behalen. Indien bijvoorbeeld schadevergoeding geëist wordt, zal
er door de klager een civiele procedure gestart moeten worden. De vraag is of het raadzaam is een mogelijkheid te realiseren, waarin de klager zijn onvrede kan uiten en met de
verweerder om de tafel kan gaan zitten om tot een compromis te komen. Uit verschillende interviews kwam het idee van een klachten/arbitrage commissie naar voren, die in deze (korte)klachtenprocedure het voortouw neemt. Wel is het lastig te voorspellen hoeveel
klachten er hierdoor bekend zullen worden gemaakt bij de Commissie van Toezicht, gezien het relatief lage aantal tuchtzaken sinds 1998.
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6

Sluit de code aan bij praktijken van professie en codes

6.1

Inleiding en algemeen beeld

In dit hoofdstuk wordt de tweede onderzoeksvraag, de evaluatie van de code ‘van buitenaf’, beantwoord door een analyse van de enquêteresultaten en de interviews met organisatieadviseurs, deskundigen uit de sector en expertinterviews over gedragscodes van andere
beroepsverenigingen.
Dit wordt gestructureerd aan de hand van een in enige mate eclectisch ‘model’ dat
wij deels gebaseerd hebben op inzichten over de inhoud van gedragscodes zoals ontwikkeld door een lid van de begeleidingscommissie, de heer Van Luijk (Van Luijk en Schilder 1997). Daarnaast is aanvullend gebruik gemaakt van de inzichten van Gastelaars over
kenmerken van dienstverlenende organisaties (Gastelaars 2003) en van Bovens over verantwoording (Bovens 2005). Een gedragscode voldoet binnen dat model aan vier kenmerken:
een gedragscode dient een beschrijving te geven van ‘wie je bent’, dient de identiteit te omschrijven17;
een gedragscode bevat een beperkt aantal centrale concepten of ‘basiswaarden’18;
in een gedragscode wordt het patroon van verantwoordelijkheid beschreven (wie
kunnen wat van mij verwachten) en wordt aangegeven hoe daarover verantwoording wordt afgelegd19; en
een gedragscode omvat feitelijke gedragsregels20.
Aan de hand van die kenmerken en de bijbehorende opvattingen van de respondenten
kunnen we in de volgende paragrafen per kenmerk het beeld construeren van de mate
waarin de code aansluit bij de beroepspraktijk. We starten met een algemeen beeld zoals
dat uit de enquête en de interviews naar voren komt.
Over het algemeen is het merendeel van de respondenten uit de enquête tevreden tot zeer
tevreden over de huidige gedragscode van de Ooa (77%). Een klein gedeelte van de geenquêteerden is ontevreden (8%) en de overige respondenten staan neutraal tegenover de
gedragscode (15%).
Tevredenheid uit zich in eerste instantie in het feit dat er een gedragscode is, die
als vangnet kan fungeren. Ook wordt in gesprekken gesteld dat de code in de huidige
vorm flink op de individuele adviseur is toegespitst. Dit is voor sommigen een reden om
zich bij de Ooa aan te sluiten en voor anderen juist een motivatie om een andere weg in te
slaan. Een enkele respondent gaf bijvoorbeeld aan dat de huidige code het aanbestedingsbeleid vanuit het individu behandelt, terwijl dit in zijn ogen voornamelijk een aangelegenheid is die op bureauniveau zou moeten plaatsvinden.
Een deel van de respondenten is van mening dat verschillende onderwerpen onvoldoende aan bod komen in de huidige gedragscode. De één wil graag dat enkele regels
17

Van Luijk, H. en A. Schilder 1997:90, Gastelaars, M. 2003
Van Luijk, H. en A. Schilder 1997: 94
19
Van Luijk, H. en A. Schilder 1997:93, 94, 158; Bovens, M. 2005: 36 e.v.
20
Van Luijk, H. en A. Schilder 1997:88
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over collegiale samenwerking en beïnvloeding en jurisprudentie in de code worden opgenomen (respondent 5), de ander vindt dat het alsnog lastig is om een duidelijk beeld te
krijgen over de rol waarin een adviseur zich in bevindt binnen een organisatie (respondent 9). Een volgend punt dat in de interviews wordt genoemd en aansluit bij de opmerkingen in het stuk van professionalisering, is dat de huidige gedragscode voornamelijk is
gericht op traditioneel advieswerk.
Er wordt een rapport afgeleverd en dat is het dan. Ik vind dat een beperkte visie
op wat advieswerk is. (respondent 8)
Voor een aantal respondenten zijn de huidige trends met aanbestedingen een reden om de
gedragscode en de leveringsvoorwaarden uit elkaar te halen. Dit omdat bij een aanbesteding de leveringsvoorwaarden van de aanbesteding gelden en daarmee nu de hele code
onderuit gehaald wordt en niet meer telt (respondent 12 en 13). Naast splitsing van de
code wordt ook gepleit voor een kortere code. Niet alle dingen die erin staan worden even
interessant gevonden (respondent 1).
Waar volgens sommige respondenten niet altijd de beroepspraktijk overeen komt
met de code is dat er in de code staat dat je alleen moet doen waar je verstand van hebt,
maar de uitdaging ligt natuurlijk in iets nieuws doen. Dus het is de kunst om op de grens
van iets nieuws te gaan zitten. Dit is een spanning die niet altijd opgelost kan worden.
Daarnaast is het domein waarop de organisatieadviseur actief is veranderd en is het begrip (of zo men wil, het product) ‘organisatieadvies’ veranderd en veranderlijk. De grens
van wat een organisatie adviseur is en welke rollen deze vervult is sterk verschoven. Dit
kan invloed hebben op de code en het tuchtrecht en de mate waarin organisatieadviseurs
aansprakelijk zijn voor hetgeen wat zij doen.
De uitgangspunten van de gedragscode sluiten naar de mening van de respondenten nog steeds aan bij de beroepspraktijk van de organisatieadviseur. Hoewel de uitgangspunten breed onderschreven worden, is er wel discussie over de betekenis die er aan
toegekend moet worden voor de praktijk en is ook in enige mate sprake van verwarring
en richtingloosheid. Een behoefte aan verdere professionalisering gaat hand in hand met
het ervaren van een vervaging van de grenzen tussen verschillende aanpalende vakgebieden, zoals bijvoorbeeld tussen advies, coaching en interim management. Daarbij gaat het
er niet zozeer om dat die activiteiten niet meer als zodanig te benoemen zijn, maar dat een
professional meerdere van die activiteiten tot zijn of haar professionele repertoire rekent
en dat in trajecten binnen organisaties tegelijkertijd verschillende activiteiten aan de orde
zijn. De code geeft geen antwoord op alle actuele vragen, maar is daar ook niet mee in
tegenspraak, al neemt de code door de expliciete aandacht voor het tuchtrecht wel een
wat bijzondere positie in binnen het spectrum van gedrags- en integriteitscodes.
6.2

Identiteit

Een eerste kenmerk van een beroepscode vormt een beschrijving van de betreffende professie. In de code van de Orde betreft dit de definitie van de functie van organisatieadviseur. Deze wordt hierin als volgt beschreven:
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De organisatieadviseur levert ten behoeve van een opdrachtgever op basis van
een overeenkomst een deskundige en onafhankelijke bijdrage aan het vaststellen,
analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken die
zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties
voordoen.
Hij doet dit door aard en mogelijke oorzaken van deze vraagstukken vast te stellen, door alternatieven voor oplossingen aan te dragen en de redelijkerwijs te verwachten consequenties duidelijk te maken, door methoden en procedures aan te
reiken of te ontwikkelen, door veranderingen te begeleiden of anderszins kennis
en ervaring ten dienste van de opdrachtgever te stellen.
Het beroep van organisatieadviseur is een niet beschermd; iedereen mag en kan zich organisatieadviseur noemen. Volgens één van de respondenten is het Ooa lidmaatschap een
manier om je als organisatieadviseur te onderscheiden van minder gekwalificeerde collega’s. De toelatingseisen van de Ooa zorgen ervoor dat niet zomaar iedereen lid kan worden. Respondenten bevestigen het beeld dat steeds meer mensen zich toeleggen op het
organisatieadviesvak zonder daarvoor de benodigde kennis en ervaring in huis te hebben.
Aan de andere kant wordt ook geconstateerd dat de groep organisatieadviseurs die lid zijn
van de Ooa steeds gedifferentieerder wordt.
Leden zijn minder vaak organisatieadviseur, en beoefenen vaker subberoepen.
(respondent 6)
Daarnaast geeft een andere respondent aan dat de traditionele vorm van advieswerk niet
meer zo vaak voorkomt. Tegenwoordig is organisatieadvies veel meer gericht op het vinden van oplossingen, dan op het stellen van een diagnose. Hierdoor vervult de organisatieadviseur verschillende rollen. De grenzen tussen de verschillende beroepen binnen de
branche zijn aan het vervagen; enerzijds leggen meer mensen zich toe op het organisatieadvieswerk en anderzijds ondernemen organisatieadviseurs naast zuiver organisatieadvieswerk ook andere activiteiten. Een strikte afbakening van het vakgebied is hierdoor
bijna onmogelijk. Daarnaast meent een respondent dat de Ooa vooral een vereniging is
van de individuele organisatieadviseurs. Veel van de leden van de Ooa zijn dan ook zelfstandigen. (65% van de respondenten van de enquête) Dit komt ook in de gedragscode
naar voren, de code is geschreven vanuit het perspectief van de individuele beroepsbeoefenaar.
De identiteit van de organisatieadviseur en het organisatieadviesvak is dus eerder
minder dan meer duidelijk geworden de afgelopen jaren. De omschrijving van de functie
van de organisatieadviseur zoals die in de code staat is erg ruim. Hiermee is de gedragscode op een groot aantal rollen en activiteiten van toepassing, maar sluit de inhoud van de
code niet altijd aan bij de praktijk van deze rollen en activiteiten. Een respondent gaf aan
dat door veranderingen in het veld niet meer mogelijk is om over traditioneel advieswerk
te praten, zoals de Ooa vaak doet.
Ik heb het idee dat de traditionele vorm van advieswerk niet zo vaak meer voorkomt. Ik werk veel meer met complexe sociale processen, waarbij ik minder gericht ben op hoe het komt en op het stellen van een diagnose waardoor het komt.

34

Ik ben veel meer bezig met experimenteren en uitvinden hoe het beter kan. Meer
van wat kan je doen om het anders te doen. Dat is een veel oplossingsgerichtere
aanpak. ( Respondent 8)
Uit de code en de gesprekken met de begeleidingscommissie komt naar voren dat de Ooa
de gedragscode ook zou willen gebruiken als een middel voor externe profilering. De gedragscode zou dan de functie van unique selling point moeten gaan vervullen. Het moet
voor de opdrachtgever duidelijk zijn, op basis van de code, waarom juist een Ooaadviseur ingehuurd moet worden (respondent 2) Dat kan alleen als de bekendheid van de
gedragscode bij opdrachtgevers toeneemt en wanneer deze opdrachtgevers meer waarde
gaan hechten aan de gedragscode. Uit de interviews komt echter naar voren dat het onderschrijven van een gedragscode door opdrachtgevers niet belangrijk wordt gevonden.
(respondent 11) Ook volgens de respondenten van de enquête vervult de gedragscode
maar zelden de functie van unique selling point.
Uit de focusgroep tijdens de ALV van 28 juni 2006 kwam naar voren dat de respondenten de definitie van een organisatieadviseur zoals beschreven in de code onderschrijven. Organisatieadvies is een soort containerbegrip geworden voor allerhande advies, training en begeleidingsprocessen. Iedereen kan zich adviseur noemen. Een organisatieadviseur onderscheidt zich doordat hij/zij zich richt op organisatorische vraagstukken. Dit is ook waar de specifieke identiteit van de organisatieadviseur ligt. Maar door de
vervagende grenzen binnen de branche als geheel blijft het moeilijk om het vakgebied
van het organisatieadvies nauw te omschrijven en af te bakenen. De respondenten van de
focusgroep meenden verder dat het niet zozeer de formulering van de gedragscode is die
aandacht behoeft, maar de functie ervan.
Het verbreden of vervagen van de identiteit van de organisatieadviseur heeft zijn
weerslag in de mate waarin dezelfde persoon geacht wordt deskundig te handelen. Dergelijke veranderingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot het al dan niet in de code opnemen
van andere en/of additionele vormen van deskundigheid en onafhankelijkheid.
6.3

Basiswaarden

Een tweede kenmerk van een gedragscode is een beschrijving van de basiswaarden die
door een beroepsgroep worden gehanteerd. In de code van de Orde worden als basiswaarden genoemd deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit.
Afgaand op de interviews vinden de respondenten dat deze kernwaarden nog
steeds aansluiten bij de beroepspraktijk. In de interviews komen de onderwerpen deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit als ‘basiswaarden’ veelvuldig terug. Maar omdat
de afbakening van de professie de afgelopen jaren een stuk moeilijker lijkt te zijn geworden, worden daar wel kanttekeningen bij geplaatst. Dit komt doordat verschillende professies elkaar steeds meer overlappen. De adviseur acteert ook als interim-manager en
andersom. Dit zorgt ervoor dat de concrete invulling van de basiswaarden steeds moeilijker te definiëren is. Het bepalen wanneer iemand deskundig is of wanneer niet, is altijd al
moeilijk te bepalen, maar is met een toenemende differentiatie van activiteiten nog lastiger. Dit geldt ook voor integriteit en onafhankelijkheid wanneer sprake is van complexere
adviestrajecten met meerdere partijen.
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Hieronder volgt een aantal uitspraken van respondenten met betrekking tot de basiswaarden, wat voor een inhoud geven zij aan de waarden en zijn de waarden nog wel
van deze tijd of moeten de waarden wel een duidelijke definitie hebben.
Een goede code discrimineert tevens tussen wat wel en wat niet valt onder zorgvuldig werken uit hoofde van de professie. (respondent 3)
In de loop van tijd veranderen de maatschappelijke opvattingen over wat wordt
bezien als fatsoenlijk gedrag (respondent 2) en wat handelen is in de geest van
professionele en commerciële criteria. (respondent 7)
6.4

Verantwoordelijkheden en verantwoording

Een derde kenmerk van een code vormt een beschrijving van de verantwoordelijkheden
van de organisatieadviseur en, in het verlengde daarvan, van de manier waarop verantwoording plaatsvindt over het voldoen aan die verantwoordelijkheden. De vraag is hier
ook in hoeverre de code, in het bijzonder de klachtenprocedure en het tuchtrecht, volgens
de respondenten aansluit bij de beroepspraktijk.
De code beschrijft ten eerste de verantwoordelijkheden van de (individuele) organisatieadviseur ten opzichte van een opdrachtgever. Daarbij gaat het in het bijzonder om
verantwoordelijkheden bij het aannemen van opdrachten (integriteit), ten aanzien van het
informeren van opdrachtgevers en de verantwoordelijkheid voor de inbreng van voldoende deskundigheid voor het uitvoeren van een opdracht. De borging via de code van deze
verantwoordelijkheden van de adviseur wordt door de respondenten het meest belangrijk
worden gevonden.
Ten tweede beschrijft de code de verantwoordelijkheden van organisatieadviseurs
ten opzichte van elkaar. Ondanks dat de code hier specifiek aandacht aan besteed wordt
dit door de meest respondenten van de enquête minder tot nauwelijks belangrijk gevonden. Uit de interviews, en met name de focusgroepen tijdens de ALV, komt echter ook
naar voren dat het wenselijk zou zijn dat daarvoor ook in de praktijk van de beroepsuitoefening meer aandacht was.
Door enkele respondenten werd ook en omissie geconstateerd als het gaat om het
patroon van verantwoordelijkheden zoals dat in de code beschreven is. De huidige gedragscode neemt volgens enkele respondenten “vooral de adviseur en de klus als uitgangspunt”. Het beschrijft volgens hen niet de procedures die moeten worden doorlopen,
voordat er een adviseur om de hoek komt kijken die daadwerkelijk die klus gaat doen. In
de concept bureaucode van de ROA is ook opgenomen dat een bureau ook wat mag verwachten van de opdrachtgever, zoals een verantwoord opdrachtenbeleid. Dit element
moet er voor zorgen dat niet alleen de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte
dient te houden van bepaalde ontwikkelingen, maar dat andersom ook het geval ook
wordt gewaarborgd. Op die manier kan worden voorkomen dat bepaalde opdrachten of
activiteiten, en de daarbij behorende belangen, door elkaar of naast elkaar lopen op hetzelfde tijdstip. Dit wordt ook gezien als de achtergrond van de initiatieven van de ROA
om te komen tot een eigen nieuwe/aanvullende gedragscode.
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Het mechanisme van verantwoording dat door de Ooa wordt gehanteerd sluit aan bij de
mechanismen die binnen de klassieke professies gebruikelijk zijn. Via een standaardisatie
van kennis, vaardigheden en houdingen vooraf en bij toetreding, wordt geborgd dat leden
bij de uitoefening deskundig en verantwoord handelen. De gedragscode, de workshops
Boks en gedragscode en ook het CMC-lidmaatschap staan voor de standaardisatie. Het
handelen van de organisatieadviseur vindt vervolgens plaats in de schaduw van de aanwezige tuchtrechtelijke geschillenregeling. De openbaarmaking van de uitspraken van de
Commissie van Toezicht en de bespreking en interpretatie van de uitspraken in het tijdschrift Management & Consulting staan voor zowel de externe verantwoording als het
leeraspect van verantwoording.
Het is de vraag of dit mechanisme en de gedragscode in het bijzonder voldoende
aansluiten bij de beroepspraktijk. Volgens sommige respondenten is dat niet het geval.
Een respondent wijdt dat aan het niet dwingend genoeg opleggen van de code:
De gedragscode is er nu voor twee situaties: zeggen hoe het moet en vooral het
tuchtrecht voor als het mis gaat. De Orde zou ook kunnen zeggen: dit is organisatieadvies, mensen die wat anders doen moeten zich dan maar anders noemen.
(Respondent 8)
Een andere respondent geeft aan:
Er wordt veel te weinig aan de weg getimmerd. Als ik aan mijn compagnons
vraag of ze de Ooa of de Roa kennen ze het vaag. Daar kan de beroepsgroep wel
veel meer de vruchten van plukken als ze dat goed doen. (Respondent 2)
Wanneer de Ooa meer aan de weg zou timmeren en meer bekendheid zou hebben, dan is
het ook meer mogelijk om een kwaliteitsstandaard neer te zetten.
Weer een andere respondent geeft aan dat het belangrijk is om vast te stellen dat
het bij de gedragscode van de Ooa gaat om verenigingsrecht, niet om tuchtrecht. Dit heeft
vergaande consequenties voor bijvoorbeeld het sanctionerende vermogen van het tuchtrecht. Juist ook in vergelijking met bijvoorbeeld Amerikaanse praktijken waarin behoorlijk rigide is vastgesteld welke verantwoordelijkheden en vooral aansprakelijkheden gesteld kunnen worden.
Nederlandse gedragscodes, en de Ooa code in het bijzonder is ‘middle class’ als
het gaat om sanctionerend vermogen. Het blijft een interne set regels, voor binnen
de organisatie, niet voor erbuiten. (Respondent 4)
Een andere respondent geeft ook aan dat de klanten er niet van wakker zullen liggen wat
er met de Ooa gebeurt. Hij denkt dat het meer een intern aandachtspunt is binnen de beroepsgroep dan dat klanten het belangrijk vinden.
Ze zullen ook niet denken bij een offerte, goh laten we alleen Roa bureaus vragen.
Nee. Gaat meer op naam, van die ken ik en die. (Respondent 11)
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Of de code nu dwingend is of niet, het feit dat de code er is wordt algemeen als veel belangrijker gezien. Dezelfde respondent geeft aan:
Het is goed om tegen je adviseurs te kunnen zeggen, kijk er is een gedragscode,
dat gaat hier en hier en hier om en daar moet je je aan houden. Net als de ISO
certificering, dat adviseurs aan bepaalde dingen moeten voldoen. Het is een soort
sluitstuk van een kwaliteitsmanagement binnen het eigen bedrijf. Helpt voor eigen
medewerkers, maar de klant interesseert het helemaal niets. (Respondent 11)
Algemeen kan gezegd worden dat de meeste respondenten vinden dat het goed is dat er
een gedragscode is en dat organisatieadviseurs weten dat ze zich ergens aan moeten houden. Er staan ook sancties op en dus kunnen ze een berisping of andere straf ontvangen
wanneer ze zich niet aan de regels van de code houden. De respondenten geven daarnaast
aan dat het dwingende karakter alleen voor de eigen beroepsgroep kan gelden en niet
voor mensen die daar niet bij horen. Niet-leden kunnen geen sancties worden opgelegd
wanneer zij de code overtreden. Het sanctionerend vermogen van de code lijkt daarom
vooral vertaald te worden in de mate waarin leden zich committeren aan de code en heeft
vooral betekenis voor de interne verantwoording.
6.5

Feitelijke gedragsregels

Het vierde en laatste kenmerk van een code vormen de feitelijke gedragsregels die uit de
basiswaarden voortvloeien. De code van de Orde bevat regels met betrekking de onafhankelijkheid van de organisatieadviseur, de aanvaarding en uitvoering van de opdracht,
discretie en geheimhouding, medewerkers van cliënten, financiën en collegiale betrekkingen.
Gastelaars (2003) geeft aan dat een belangrijk element van de gedragscode voor
een vereniging is het aanwakkeren en waarborgen van een collectieve binding. Dit wordt
mede bepaald door de interne regulering. Hierbij is het van belang om te bekijken wat de
zeggingskracht van een dergelijke regeling is, met name wat betreft het aantal mensen
waarop de regeling van toepassing is, als wel de consequenties die het niet naleven van
de regels met zich meebrengen. Uit de interviews komt naar voren dat volgens de respondenten de code een aanzienlijk intern regulerende functie vervult. De code geeft aan hoe
te handelen in specifieke situaties en geeft sancties aan wanneer niet aan de opgestelde
regels voldaan wordt. Ook kunnen de feitelijke gedragsregels gezien worden als een opleidingsinstrument voor nieuwe organisatieadviseurs. Het geeft valkuilen aan en punten
waarop de organisatieadviseur extra dient te letten. Vanuit dat perspectief voldoet de code
volgens verschillende respondenten in hoge mate. Sommige respondenten vinden het aantal tuchtzaken echter te laag en de straffen niet hard genoeg.
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7

Conclusies en aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk worden de laatste twee onderzoeksvragen gezamenlijk aan de orde gesteld en worden uitspraken gedaan over het verbeteren van de code gegeven de gestelde doelen en gericht op een goede aansluiting met de ontwikkeling van de beroepspraktijk.
7.1 Conclusies
De conclusies betreffen de eerste twee onderzoeksvragen: 1) voldoet de gedragscode van
de Ooa/ROA aan de in de code gestelde doelen?, en 2) sluit de gedragscode aan bij de
actuele eisen uit de professionele praktijk van het organisatieadvies?
1) Code voldoet aan gestelde doelen
Doel van de code is het geven van voorlichting en inzicht omtrent de professionele positie en opstelling van de leden van de Orde, het geven van aanwijzingen voor de verhouding tussen beroepsbeoefenaren en het bieden van een eenvoudig toegankelijke tuchtrechtelijke geschillenregeling.
Op het eerste gezicht voldoet de code aan deze doelen. Dit blijkt uit zowel de enquête als uit de interviews. Wel zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen:
Code heeft vooral interne functie
Uit de enquête blijkt dat de code meer als leidraad bij de uitoefening van het beroep
wordt ervaren dan dat er inzicht gegeven wordt in de positie ten opzichte van de opdrachtgever. Want hoewel ongeveer een kwart van de respondenten van de enquête van
mening is dat de code bij uitstek een ‘unique selling point’ is, komt juist uit de interviews
naar voren dat de code niet op deze manier gebruikt wordt. Andere legitimaties, zoals de
CMC-certificering of het werkzaam zijn voor een bepaald bureau worden veel meer gebruikt om zich te profileren.
Aanwijzingen beroepsbeoefenaren onderling van relatief belang
Het belang van de code voor de regulering van verhoudingen tussen beroepsbeoefenaren
onderling wordt niet of nauwelijks herkend. Toch zijn de collegiale verhoudingen in de
praktijk van belang. Dit blijkt met name uit de interviews en de focusgroepen.
Tuchtrechtregeling kent praktische problemen
Hoewel uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de respondenten weet hoe het tuchtrecht werkt en de gedragscode een toegankelijke tuchtrechtregeling biedt, blijkt uit de
interviews dat er praktische problemen ervaren worden met de werking van het tuchtrecht. Respondenten zijn met name van mening dat de procedures te lang duren. Bovendien is door de onbekendheid met de code en het tuchtrecht deze onvoldoende toegankelijk voor opdrachtgevers.

39

2) Code sluit aan bij beroepspraktijk
Een gedragscode voldoet aan de eisen van een beroepspraktijk wanneer deze de volgende
kenmerken bevat: een beschrijving van wie je bent als beroepsgroep, enkele centrale concepten of ‘basiswaarden’, patronen van verantwoordelijkheden en verantwoording en feitelijke gedragsregels.
Ook de onderzoeksvraag naar de aansluiting van de gedragscode bij de beroepspraktijk kan bevestigend worden beantwoord: de gedragscode voldoet in het algemeen
aan de vereiste kenmerken. Toch kunnen ook hier op basis van de enquête en de interviews de volgende kanttekeningen worden geplaatst:
Identiteit en herkenbaarheid ter discussie
De definitie in de code van de functie van organisatieadviseur is niet onjuist, maar dekt
slechts een deel van de werkzaamheden van leden van de Ooa. Leden van de Ooa worden
met andere woorden ook ingeschakeld voor andere werkzaamheden binnen organisaties
dan organisatieadvies (zoals bijvoorbeeld interim management). In die zin sluit de omschrijving van ‘wie we zijn’ niet (meer) aan bij de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.
Eerder spreekt uit deze definitie de wens ‘wie we willen zijn’.
Beschreven verantwoordelijkheden deels beperkt relevant en/of onvolledig geacht; afleggen van verantwoording beperkt
De verantwoordelijkheden van de adviseur ten opzichte van de opdrachtgever worden
zowel beschreven als relevant geacht. De verantwoordelijkheden van adviseurs ten opzichte van elkaar worden wel beschreven, maar het belang daarvan minder herkend terwijl in de praktijk op dat terrein wel problemen worden gesignaleerd. Enkelen vinden de
beschrijving van verantwoordelijkheden onvolledig..
Deskundig en verantwoord handelen door leden van de Ooa wordt op dit moment
gewaarborgd door standaardisatie van kennis, vaardigheden en houdingen vooraf, en bij
toetreding; met name in de vorm van de workshop Boks, de gedragscode, en het CMCcertificaat. Vervolgens vindt passief toezicht op het handelen plaats via het tuchtrecht.
Het actief afleggen van verantwoording over deskundig en verantwoord handelen door
leden van de Ooa is daarmee beperkt. Dit is niet alleen in professioneel opzicht een gemiste kans, maar ook als het gaat om de profilering van de Ooa als beroepsvereniging.
7.2

Aanbevelingen

De aanbevelingen hebben betrekking op de laatste twee onderzoeksvragen: 1) welke concrete aanbevelingen kunnen worden gedaan om te komen tot een verbetering van de gedragscode gegeven de gestelde doelen?, en 2) welke concrete aanbevelingen kunnen
worden gedaan om de aansluiting tussen gedragscode en beroepspraktijk voor de toekomst te waarborgen?
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1) Aanbevelingen code
De aanbevelingen ten aanzien van het verbeteren van de gedragscode kunnen direct
gekoppeld worden aan de drie doelstellingen van de code.
A) Versterken externe functie
Het gebruik van de gedragscode ten behoeve van externe doeleinden is op dit moment
beperkt. Deze is volgens respondenten bij opdrachtgevers nog weinig bekend en
bovendien moeilijk te vinden. Een centrale plek op de site, en de verplichting van de
leden in offertes te wijzen op het bestaan van deze code of deze mee te sturen kan helpen
niet alleen de bekendheid, maar ook het gebruik van de code en bijbehorende regelingen
te vergroten.
Om de beschikbaarheid van de informatie betreffende het tuchtrecht
toegankelijker te maken, is te denken aan een digitaal portal (zoals dat ook bij de Raad
voor Interim Management (RIM) wordt gehanteerd) waarbij de lezer direct duidelijk
wordt welke documenten men moet bestuderen en tot welke instanties men zich moet
wenden indien er vragen of klachten zijn.
B) Reguleren collegiale betrekkingen
Gezien de ontoereikendheid aan de ene kant ten aanzien van de feitelijke gedragsregels
en het belang van het reguleren van de verhouding tussen beroepsbeoefenaren onderling
aan de andere kant, verdient het aanbeveling deze regels te herzien, maar ook te zoeken
naar andere vormen van het reguleren van de collegiale betrekkingen. Dit bijvoorbeeld in
de vorm van een onafhankelijke ombudsman of mediation. Op deze manier kan de
zwaardere weg via het tuchtrecht worden voorkomen en kunnen geschillen mogelijk al in
een in een vroeg stadium worden opgelost.
C) Vereenvoudigen tuchtrechtregeling en aanvullende voorzieningen
Uit het onderzoek komt naar voren dat naast de vindbaarheid ook de toegang tot de tuchtrechtregeling als lastig wordt ervaren. Deze is alleen toegankelijk voor ‘zware’ gevallen
van ontevreden opdrachtgevers die bovendien slechts symbolische genoegdoening kunnen krijgen. De afwezigheid van een regeling of gremium naast het tuchtrecht, leidt ertoe
dat relatief kleine klachten van opdrachtgevers niet aan bod komen en blijven liggen. Dit
leidt tot frustratie en wantrouwen ten opzichte van het tuchtrecht terwijl het lijkt te gaan
om de articulatie van een behoefte aan een aanvullende voorziening naast de tuchtrechtelijke regeling.
2) Aanbevelingen aansluiting code
Uit het onderzoeksmateriaal komen ten aanzien van de aansluiting van de gedragscode op
de beroepspraktijk een tweetal vraagstukken naar voren. Het antwoord op die vragen
vraagt om een afweging binnen (het bestuur van) de Ooa. De keuzes zijn bepalend voor
de verdere invulling en het gebruik van de code.
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A) Inclusiviteit of exclusiviteit?
De toegenomen onduidelijkheid over de identiteit van de professie van organisatieadviseur roept de vraag op naar het afbakenen van de grenzen van de beroepsgroep zoals geformuleerd door de Ooa. Gaat de Ooa voort op de weg van exclusiviteit of kiest het voor
verbreding van de groep van beroepsbeoefenaren? In hoeverre ‘staat de code toe’ dat leden van de Ooa ook andere dan strikt advieswerkzaamheden verricht, en in hoeverre wil
de Ooa een vereniging zijn voor professionals die binnen organisaties opdrachten verrichten die gericht zijn op het verbeteren van organisatieprocessen? Deze keuze is van invloed op het bepalen van de basiswaarden en het formuleren van bijpassende feitelijke
gedragsregels, alsmede op het vastleggen van vormen van verantwoording. Het betreft
hier een keuze die betrekking heeft op de identiteit van de Orde als geheel, en dus verder
reikt dan de code.
B) Herijking van via de code te borgen verantwoordelijkheden
Gezien de geconstateerde discrepantie tussen de verantwoordelijkheden van stakeholders
die via de code geborgd worden en het belang dat daaraan (en aan andere verantwoordelijkheden) in de praktijk door de respondenten wordt toegekend, verdient een herijking
daarvan aanbeveling.
C) Eenmalige en incidentele verantwoording of periodiek?
Afgezien van een mogelijke keuze tussen het verbreden of vernauwen van de definitie
van het beroep, en daarmee het verbreden of vernauwen van de doelgroep van de Ooa,
ligt er een vraag ten aanzien van het afleggen van (interne en externe) verantwoording.
Zoals aangegeven bestaat het afleggen van verantwoording voor leden van de Ooa op dit
moment uit een eenmalige toets bij toetreding, en op het moment dat er eventueel klachten worden ingediend. Wordt bij dit laatste een klacht gegrond verklaard dan is de indruk
dat de opgelegde sancties mild zijn. Het is de vraag of dit mechanisme en de gedragscode
in het bijzonder, voldoende aansluiten bij de beroepspraktijk. Juist om de beroepsbeoefenaren ‘scherp’ te houden en je als beroepsgroep extern te verantwoorden kan overwogen
worden om over te gaan tot periodieke verantwoording van leden van de Ooa aan fora
van de Ooa. Te denken valt daarbij aan vormen van peer review en aan vormen van audit
of visitatie. Het verdient daarbij aanbeveling aan te sluiten bij de bestaande periodieke
heroverweging van het CMC-certificaat. Gezien het belang dat door de leden van de Ooa
én door opdrachtgevers aan dit certificaat wordt gehecht, wordt hierdoor mogelijk ook het
aanzien en de functie van de gedragscode versterkt.
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Bijlage II
Resultaten enquête
De Enquete die via de website van de OOA is aangeboden aan de leden van de OOA is
door 59 respondenten ingevuld (4,75 van de populatie). In deze paragraaf worden de ruwe uitkomsten van de enquête gepresenteerd. Dit betreft zowel de kwantitatieve als de
kwalitatieve gegevens. De percentages die in de “taartdiagrammen” staan zijn afgerond
op 2 cijfers als gevolg van het gebruik van het programma SPSS. In de begeleidende tekst
wordt gesproken over afgeronde percentages.
Vragen 1 tot en met 4: persoonskenmerken.
Man-Vrouw verdeling respondenten

Geslacht
Man

Vrouw

Vrouw

27,12%

72,88%

Man

Het volgende diagram toont de leeftijdsverdeling van de respondenten. Opvallend is dat
de echt jongere groep, de leden tussen de 25 en 35 enigszins ondervertegenwoordigd is.
In de andere drie leeftijdscategorieën is de verdeling enigszins gelijk, met een uitzondering voor de groep leden tussen de 46 en 55, deze is met 39% van de respondenten het
grootst.
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Leeftijdsverdeling respondenten
25-35 6,78%

Leeftijd
25-35
36-45
46-55

56 en ouder

56 en ouder
36-45

28,81%
25,42%

Pies show counts

38,98%

46-55

Het volgende beeld laat zien dat een groot gedeelte van de respondenten pas relatief kort
lid is van de Ooa De groep van 0-5 jaar lid is met 42 % duidelijk het allergrootst.
Tijd lid
Hoe lang al lid OOA

20 jaar en langer 8,77%

0-5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
20 jaar en langer

16-20 jaar 7,02%

0-5 jaar
Pies show counts

42,11%
26,32%
11-15 jaar
15,79%

6-10 jaar

Uit het volgende taartdiagram valt op te maken dat de overgrote meerderheid van de respondenten als zelfstandig organisatieadviseur lid is van de Ooa. 65 % van de respondenten is dus zelfstandig. Ook het aantal respondenten van bureaus niet aangesloten bij de
ROA is aanmerkelijk hoger dan respondenten die wel werken bij een bij de ROA aangesloten bureau.
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In welke hoedanigheid lid

Anders

In welke hoedanigheid lid?

9,09%

Als zelfstandige organisatieadviseur
Roa-werknemer
Niet Roa-werknemer
Anders

Niet Roa-werknemer

Pies show counts

18,18%

65,45%
Roa-werknemer

7,27%
Als zelfstandige organisatieadviseur

Vraag 5: Motivatie voor lidmaatschap Ooa
- Op deze vraag beantwoorden 20 van de respondenten dat ze lid worden van de Ooa
voor hun eigen professionalisering, de contacten en het gebruik van het lidmaatschap als
graadmeter tegenover klanten.
- 8 mensen gebruiken het lidmaatschap van de Ooa voor het netwerk.
- 4 respondenten geven aan dat ze lid zijn geworden omdat ze bij de beroepsgroep willen
horen, voor het imago en om erbij te horen.
- 2 mensen gebruiken het voor de eigen ontwikkeling.
- 1 iemand gebruikt het lidmaatschap voor de gedragscode en voor een iemand is het lidmaatschap verplicht gesteld.
Het blijkt dat het merendeel van de respondenten lid wordt van de Ooa omdat ze vinden
dat het hoort bij hun professionalisering. Als andere redenen worden het lidmaatschap
van de code als graadmeter en als middel om contact te leggen met collega’s, als netwerk.
Slechts een klein deel van de respondenten geeft aan het lid te zijn geworden vanwege het
imago dat er mee wordt verworven en om erbij te horen. Het lidmaatschap wordt door
een aantal leden ook gezien als onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling.
Vraag 6: Manier van kennismaking met de gedragscode
- 28 leden van de Ooa hebben kennis gemaakt met de code via de workshop, de Boks of
de voorlichting die door de Ooa werd gegeven of bij het begin van hun lidmaatschap.
- 10 mensen geven aan dat ze het bij het begin van hun lidmaatschap de code onder de
aandacht is gebracht.
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- 3 mensen hebben kennis gemaakt met de code via de website.
- 1 iemand geeft aan de gedragscode niet te kennen.
Uit de enquête blijkt dat alle respondenten pas kennis hebben gemaakt met de gedragscode wanneer ze in aanraking zijn geweest met de Ooa. Het merendeel geeft aan dat ze bekend werden met de code op het moment dat ze voorlichting kregen over de code tijdens
de workshop die voor nieuwe leden bestemd is. Een klein deel van de respondenten heeft
kennis gemaakt met de gedragscode via de website. Een iemand ken de gedragscode helemaal niet.
Vraag 7: Gebruik van de gedragscode
- De gedragscode wordt door 10 van de respondenten gebruikt bij het afgeven van offerte’s.
- 8 respondenten gebruiken de code bij de adviesrelatie met de klant.
- 8 respondenten gebruiken de code als een teken van vertrouwen richting de klant. Drie
respondenten gebruiken de code bij ethische dilemma’s.
- 7 respondenten geven aan dat ze niet concreet gebruik maken van de code.
De gedragscode wordt vaak gebruikt bij het leveren van een offerte of bij de adviesrelatie
met de klant. Andere leden gebruiken de code om het vertrouwen bij de klant te winnen.
Een kleine groep leden gebruikt de code wanneer er zich ethische dilemma’s voordoen.
Een aantal leden maakt geen concreet gebruik van de code.
Uit de kwantitatieve gegevens is op te maken dat er een tweetal mogelijke functies van de
gedragscode door de leden als meest belangrijk worden gezien. De belangrijkste functie
volgens de respondenten is de gedragscode als leidraad bij de uitvoering van de professie.
De tweede functie die door de respondenten wordt genoemd is die van “keurmerk”.
Vragen 8 en 9: Belangrijkste functie gedragscode
Een groot deel van de respondenten ziet de gedragscode als een keurmerk naar de klant
toe. Een kleinere groep ziet de code als een mogelijkheid om een gezamenlijk professioneel kader te creëren. Een andere groep ziet de code als middel om integer te handelen als
organisatieadviseur.
De gedragscode wordt ook gezien als een middel om transparant te zijn naar zowel collega’s als opdrachtgevers toe. De functie van de code wordt ook als normerend of als referentiekader gezien.
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Belangrijkste functie

40,0%

Percent

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Missing

meest
belangrijk

enigzins
belangrijk

neutraal

beetje
belangrijk

minst
belangrijk

leidraad bij de uitvoering van het beroep van
organisatieadviseur

Belangrijkste functie

30,0%

25,0%

Percent

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
Missing

meest
belangrijk

enigzins
belangrijk

neutraal

beetje
belangrijk

minst
belangrijk

Als keurmerk voor de kwaliteit van de professie

De gedragscode als “onderwijsinstrument”, “Bescherming” en “Unique selling point”
worden als belangrijkste functie van de gedragscode door slechts weinig respondenten als
belangrijk genoemd. Deze staan vanaf hieronder in staafdiagrammen weergegeven.
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Belangrijkste functie

25,0%

Percent

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
Missing

meest
belangrijk

enigzins
belangrijk

neutraal

beetje
belangrijk

minst
belangrijk

onderwijsinstrument voor beginnende
organisatieadviseurs

Belangrijkste functie

40,0%

Percent

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Missing

meest
belangrijk

enigzins
belangrijk

neutraal

beetje
belangrijk

minst
belangrijk

Als bescherming tegen de eventuele klachten van de
opdrachtgever
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Belangrijkste functie

30,0%

25,0%

Percent

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
Missing

meest
belangrijk

enigzins
belangrijk

neutraal

beetje
belangrijk

minst
belangrijk

Als “unique selling point” naar de opdrachtgevers toe

- De code wordt door 11 respondent gebruikt als kwaliteits of professionaliteits waarborg
naar de klant toe.
- 7 respondenten gebruiken de code voor het creëren van een gezamenlijk professioneel
kader.
- 7 andere respondenten gebruiken de code om integer te handelen.
- 4 mensen willen met de gedragscode transparant zijn.
- Door 10 mensen is de functie van de code normerend of kan gebruikt worden als een
referentiekader.
Vragen 10 tot en met 17: kenbaar maken lidmaatschap Ooa/code, dagelijks gebruik
Daarnaast hebben we in de enquête gevraagd (vraag 10) of mensen aangeven wanneer ze
een nieuwe opdrachtgever krijgen, dat ze lid zijn van de Orde van Organisatiekundigenen adviseurs. Het merendeel blijkt dit altijd, 54 %, te doen. Ook geeft 40 % van onze respondenten aan dit in ieder geval soms te doen. Er wordt dus duidelijk gemaakt aan de opdrachtgever dat je als adviseur lid bent van de Ooa.
Zeg je dat je lid bent?

Ik maak kenbaar aan opdrachtgevers dat ik lid ben van de Ooa
Ja

Soms
Nee

Nee 5,08%

Soms

40,68%

54,24%

Pies show counts

Ja
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Een vervolgvraag die we hierop hebben gesteld is (vraag 11)of men ook aangeeft dat er
een gedragscode is waar je je als adviseur aan zal houden.
Ge dragscode aange v en aan opdrachtge v ers
Ik maa k ke nbaa r dat er ee n ge dra gscode is
Ja

Nee

Soms
Nee
Pies show counts

10,53%

35,09%
Soms

54,39%

Ja

Een even groot gedeelte van de respondenten, 54 %, maakt ook kenbaar dat er een gedragscode is. 35% doet dit soms, en slechts 10 % van onze respondenten geeft niet aan de
opdrachtgevers dat ze een gedragscode hebben.
Op de vraag (vraag 12) waarom men al dan niet het lidmaatschap en/of de code kenbaar
maakt wordt het volgende aangegeven.
- 7 respondenten gebruiken de gedragscode om zekerheid te geven aan de opdrachtgever.
- Door 5 leden wordt alleen toelichting gegeven over de gedragscode wanneer de klant er
naar vraagt.
- 3 respondenten geven aan dat de keuze van de klant voor een organisatieadviseur niet
moet gebeuren op basis van de code maar op basis van de kwaliteiten van de adviseur.
- 7 respondenten gebruiken de gedragscode om hun professionaliteit uit te dragen of als
kwaliteitskeurmerk.
- Slechts één iemand geeft aan dat de gedragscode altijd onder de aandacht van de opdrachtgever wordt gebracht.
De gedragscode wordt vaak gebruikt (vraag 13) bij het leveren van een offerte of bij de
adviesrelatie met de klant. Andere leden gebruiken de code om het vertrouwen bij de
klant te winnen. Een kleine groep leden gebruikt de code wanneer er zich ethische dilemma’s voordoen. Een aantal leden maakt geen concreet gebruik van de code.
Uit de kwantitatieve gegevens is op te maken dat er een tweetal mogelijke functies van de
gedragscode door de leden als meest belangrijk worden gezien. De belangrijkste functie
volgens de respondenten is de gedragscode als leidraad bij de uitvoering van de professie.
De tweede functie die door de respondenten wordt genoemd is die van “keurmerk”.
- De code wordt voornamelijk gebruikt als bijlage van een offerte of bij een intakegesprek, door 11 leden.
- 5 leden gebruiken de code wanneer er dilemma’s optreden.
- 3 mensen gebruiken de code altijd.
- 3 andere respondenten gebruiken de code bij een adviesopdracht.
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- 2 respondenten gebruiken de code in de lespraktijk en een respondent bij ethische kwestie’s.)
Het blijkt (vraag 14) dat bijna 70% van de respondenten de gedragscode niet bij zich
heeft bij het uitvoeren van het werk en dus ook bij de intake met de opdrachtgever.

Bij he t we rk ge dragscode bij me

Altijd 8,62%

Altijd
Vaak
soms

Vaak 6,90%

soms

6,90%

af en toe
nooit
Pies show counts

af en toe 8,62%
68,97%
nooit

Wel weet bijna iedereen (vraag 15) de gedragscode te vinden. Niemand geeft aan dit niet
te kunnen.

neutraal 3,45%

Ik wee t de ge dra gscode a ltijd te vinden
Zeer mee eens
mee eens
neutraal

mee oneens
zeer mee oneens
43,10%

Zeer mee eens
Pies show counts

53,45%
mee eens
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Ook vindt het overgrote gedeelte van de respondenten dat de gedragscode leesbaar is
(vraag 16). Slechts een 5 % is hier negatief over, en 15% is neutraal. De rest heeft geen
moeite met het lezen van de gedragscode.

Le e sbaarheid
mee oneens

5,17%

Gedragscode goe d te le ze n
Zeer mee eens
mee eens

Zeer mee eens

neutraal

neutraal
mee oneens
zeer mee oneens

24,14%

15,52%

Pies show counts

55,17%

mee eens

Over de vraag of de gedragscode parate kennis is bestaat (vraag 17) wat meer verdeeldheid onder de respondenten. Zo’n 40 % is het met deze stelling eens, 39% is neutraal en
er zijn ook nog een behoorlijk aantal respondenten die het er mee oneens zijn, zo’n 20 %.
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zeer mee oneens

1,85%

Gedragscode is para te kennis

Zeer mee eens

mee oneens

Zeer mee eens
mee eens

neutraal
mee oneens
zeer mee oneens

14,81%

16,67%

Pies show counts
27,78%
mee eens
38,89%

neutraal

Vragen 18 tot en met 21: Kernwaarden
De vraag op welke manier de normen en integriteit beschreven in de gedragscode worden
gezien wordt door bijna iedereen, 83%, beantwoord met intrinsiek bepaald (vraag 18). De
normen en integriteit komen dus voort uit de gevoelens en ideeën van de leden hoe normen en integriteit zouden moeten zijn, niet andersom. De normen en integriteit in de gedragscode zijn dus niet opgelegd aan de leden, maar de ideeën van de leden zijn verwoord in de gedragscode.
Hoe z ie t u de norme n en inte griteit

Kenwaarden

Intrinsiek bepaald

extrinsiek bepaald
ondergeschikt aan bureauwaarden
ondergeschikt aan eigen ideeen
ondergeschikt aan bureauwaarden
extrinsiek bepaald

ondergeschikt aan eigen ideeen
anders

anders 5,17%
5,17%

3,45%
Pies show counts

3,45%

82,76%

Intrin siek bepaald

In de enquête is de respondenten gevraagd (vraag 19) aan welke onderdelen van de gedragscode zij het meeste waarde hechten. Er waren 7 antwoordmogelijkheden en de respondenten konden op een schaal van 1 tot en met 7 aangeven waar zij de meeste waarde
aan hechten, hierbij was 1 het meest belangrijk en 7 het minst. Onderstaande tabel geeft
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een overzicht van de waarden die de respondenten gemiddeld aan de verschillende onderdelen toekenden:
Meest belangrijke regulerende functie van de gedragscode
Integere opstelling bij de uitvoering van opdrachten
Integere opstelling bij de aanvaarding van opdrachten
Duidelijke afspraken over financiën
Discretie en geheimhouding bij en na aanvaarding/uitvoering van opdrachten
Goede, conform de gedragscode geldende, collegiale betrekkingen
Het werven van medewerkers van cliënten
Verantwoordelijkheid van adviseur voor eigen medewerkers

1,94
2,33
2,96
3,29
3,94
4,07
4,15

Op een schaal van 1 tot en met 7 kennen de respondenten de meeste waarde toe aan een
integere opstelling bij de uitvoering van opdrachten, direct gevolgd door een integere opstelling bij de aanvaarding van opdrachten. Aan het onderdeel van collegiale betrekkingen kent men, met een gemiddelde van 3,87, minder waarde toe. Ook verantwoordelijkheid van adviseur voor eigen medewerkers, en het niet werven van medewerkers van clienten wordt door de respondenten als minder belangrijke regulerende functie gezien.
Vervolgens is de respondenten gevraagd om aan te geven hoe vaak zich problemen voordoen in de praktijk omtrent de bovengenoemde onderdelen. Ook hierbij werd een schaal
gebruikt van 1 tot en met 7, hierbij was 1 het vaakst voorkomend en 7 het minste. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde waardes die door de respondenten
per onderdeel werden toegekend zijn:
Meest voorkomende problemen
Integere opstelling bij de uitvoering van opdrachten
Duidelijke afspraken over financiën
Integere opstelling bij de aanvaarding van opdrachten
Discretie en geheimhouding bij en na aanvaarding/uitvoering van opdrachten
Goede, conform de gedragscode geldende, collegiale betrekkingen
Verantwoordelijkheid van adviseur voor eigen medewerkers
Het niet werven van medewerkers van cliënten

3,27
3,76
3,88
3,92
4,42
4,80
5,04

De meeste problemen doen zich voor bij één van de zaken die men ppk het meest be
langrijk vond, een integere opstelling bij de aanvaarding van opdrachten. Van alle onderdelen geven de respondenten aan dat ze het minst vaak problemen zien voorkomen in de
praktijk met het onderdeel van collegiale betrekkingen, verantwoordelijkheid voor eigen
medewerkers en het niet werven van medewerkers van cliënten. Op een schaal van 1 tot
en met 7 kennen de respondenten deze onderdelen achtereenvolgens gemiddeld een
waarde toe van 4,42, 4,80 en 5,04.
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Bijna alle respondenten vinden dat de gedragscode duidelijk genoeg is over de geheimhoudingsplicht (vraag 20). Bij elkaar geeft in de 80% dit aan, de rest is neutraal.
Duide lijk genoeg ove r geheimhoudingsplicht
Zeer mee eens
mee eens
neutraal

Ge he imhouding
zeer mee oneens 1,75%
mee oneens

mee oneens
zeer mee oneens

1,75%

Zeer mee eens

neutraal

Pies show counts

14,04%

21,05%

61,40%

mee eens

Er heerst verdeeldheid over het vraagstuk van discretie (vraag 21). Sommige vinden dat
de discretie en geheimhouding moeilijker is geworden, anderen zijn het hier niet mee
eens en zien geen verschil door bijvoorbeeld veranderingen in de techniek. Toch vinden
de meeste respondenten dat discretie en geheimhoudingsplicht niet echt onder druk is
komen te staan, bij elkaar 42% tegen zo’n 20% dat het daar wel mee eens is.
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Discretie en geheimhoudingsplicht adviseur onder druk kom en te staa n
Zeer mee eens
mee eens
neutraal
mee oneens
zeer mee oneens
Zeer mee eens

zeer mee oneens

1,79%

mee eens
8,93%

16,07%

mee oneens

Pies show counts

33,93%
39,29%

neutraal

Vragen 22 tot en met 33: Tuchtrecht
Het grootste gedeelte van de respondenten weet wel hoe de tuchtregeling verbonden aan
de gedragscode van de Ooa werkt(vraag 22). Toch is er ook nog een behoorlijke groep
die daar niet van op de hoogte is. 59% weet het wel, 41% niet.
- 5 mensen noemen de gedragsregels als een plek om de werking van de geschillenregeling te vinden.
- 6 respondenten leren de werking tijdens de workshop of uit de gedragscode.
- 3 mensen hebben over de werking geleerd door het lezen van het blad M&C.
- 1 heeft de werking van de regeling geleerd door een collega aan te klagen.
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We et u hoe de tuchtre chtre ge ling werkt?
Ja
Nee

Pies show counts

Nee
41,07%
58,93%
Ja

Behalve dat niet iedereen weet hoe de tuchtrechtelijke geschillenregeling werkt, is de
mening of deze geschillenregeling eenvoudig toegankelijk is (vraag 23) ook nogal verdeeld. Ook hier vind 60% van de respondenten dat de gedragscode een eenvoudig toegankelijke geschillenregeling biedt, tegen 40% die dat niet vindt.
Bie dt de gedragscode e en e envoudig toe ga nke lijk tuchtrechtelijke ge schillenrege ling?
Ja
Nee

weet ik niet
geen mening

Pies show counts

Nee
40,00%
60,00%
Ja

Of het tuchtrecht de adviseur tegen ongegronde klachten beschermt (vraag 24) werd door
vele neutraal beantwoord, mede omdat er maar enkele zaken per jaar voorvallen, en er
dus logischerwijs niet door iedereen een mening kan worden gevormd. Toch is het percentage respondenten dat positief is over de beschermende functie van het tuchtrecht groter dan het percentage negatieve.
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Tuchtre cht be schermt te ge n onge gronde klachten
Zeer mee eens
mee eens
neutraal

mee oneens
zeer mee oneens
zeer mee oneens

3,57%

Zeer mee eens

1,79%

Pies show counts

mee oneens
mee eens
19,64%
32,14%

42,86%

neutraal

Op de vraag of het reglement van tuchtrechtspraak en de tuchtrechtelijke geschillenregeling zelf meer als pro-actief of meer als reactief worden gezien (vraag 25) is de uitkomst
vooral reactief. De tuchtrechtelijke geschillenregeling is dus geen instrument ter waarschuwing van tevoren, maar een reactie op gebeurde zaken.
Tuchtre cht e n regelem ent me er Pro-actief of mee r re actie f
Pro-actief

Reactief
weet ik niet
geen mening
anders

Pies show counts
Pro-actief
35,56%

64,44%
Reactief

Zoals hierboven te zien is vind dus 65 % van de respondenten dat het tuchtrecht meer Reactief is dan Pro-actief.

59

Bijna 40% van de respondenten vindt de klachtenafhandeling toereikend (vraag 26), 15 %
is het hier mee oneens en 45% is neutraal.
De huidige wijze van kla chta fhande ling is toe reike nd
Zeer mee eens
mee eens
neutraal
mee oneens
zeer mee oneens
zeer mee oneens

3,70%

mee oneens

12,96%

mee eens
38,89%

44,44%

neutraal

35 % van de respondenten vinden de klachtenafhandeling ook toegankelijk (vraag 27),
18% is het hier mee oneens. Ook hier is weer een groot gedeelte, 46 %, neutraal.
De huidige wijze van kla chta fha ndeling is toeganke lijk
Zeer mee eens
mee eens

neutraal
mee oneens
zeer mee oneens
zeer mee oneens

5,56%

Zeer mee eens

7,41%

mee oneens

12,96%

mee eens
27,78%

46,30%

neutraal
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Opvallend is dat 26% van de respondenten aangeeft dat de procedure van klachtenafhandeling te lang duurt (vraag 28) . Een erg groot gedeelte, 71%, is neutraal. Dit is opvallend
omdat in een van de volgende vragen, door een heel groot gedeelte van de respondenten
wordt aangegeven dat een maximum termijn van 6 maanden aanbevelenswaardig is.
proce dure van klachtenafha ndeling m idde ls het tuchtre cht duurt te lang
Zeer mee eens
mee eens
neutraal
mee oneens
zeer mee oneens

mee oneens

1,92%
Zeer mee eens

17,31%
mee eens

9,62%

71,15%

neutraal

Over de “hoogte” van de drempel om een klacht in te dienen (vraag 29) zijn de respondenten erg verdeeld, 21 % vindt dat de drempel te hoog is, 23 % vindt van niet. Ook hier
is weer een erg groot gedeelte, bijna 56% neutraal.

zeer mee oneens

3,85%

Zeer mee eens

mee oneens

7,69%

De dre mpel om ee n klacht in te die ne n is te hoog
Zeer mee eens
mee eens
neutraal

mee eens

19,23%

mee oneens
zeer mee oneens

13,46%

Pies show counts

55,77%

neutraal
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Bij ee n kla cht is het duidelijk waa r bezwa ar a angete kend ka n worden
Zeer mee eens
mee eens

neutraal
mee oneens
zeer mee oneens
zeer mee oneens

3,85%

Zeer mee eens

3,85%

mee oneens

mee eens

13,46%
28,85%

50,00%

neutraal

32% van de respondenten weet waar bezwaar kan worden aangetekend (vraag 30), 18%
van de respondenten vindt dit niet duidelijk en precies de helft is bij dit antwoord neutraal.
De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de wijze waarop de Commissie
van Toezicht omgaat met de klachten (vraag 31). Toch is hier een zeer groot gedeelte
neutraal over, waarschijnlijk omdat ze er persoonlijk nog niet mee in aanraking zijn gekomen.
Door de CvT nie t in be ha ndeling genome n klachten worde n ook serie us ge nomen
Zeer mee eens
mee eens
neutraal

mee oneens
zeer mee oneens

mee oneens

1,92%

Zeer mee eens

1,92%

mee eens

15,38%

80,77%

neutraal
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Slechts een klein gedeelte, zo’n 11 % vind de stap naar de CvT te groot (vraag 32) , 60 %
is, wellicht vanwege bovenstaande reden, neutraal en de rest, en zo’n 28 % vind de stap
naar de CvT niet te groot.

De stap naa r de commissie van Toe zicht is te groot
Zeer mee eens
mee eens
neutraal
mee oneens
zeer mee oneens
zeer mee oneens

5,66%

Zeer mee eens
3,77%
mee eens 7,55%

mee oneens
22,64%

60,38%

neutraal

Een van de duidelijkste uitkomsten uit deze enquête was, dat er mogelijk een maximale
behandelingstermijn voor tuchtzaken zou moeten komen (vraag 33). 78% van de respondenten was het met deze stelling eens tot zeer eens. Negatieve geluiden over dit idee hebben we in het geheel niet gehoord, er waren wel een aantal respondenten neutraal over
deze stelling, zo’n 22 %.
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Ee n ma x be ha ndelingstermijn va n, bv 6 ma ande n, voor tuchtza ke n zou wenselijk zijn
Zeer mee eens
mee eens
neutraal
mee oneens
zeer mee oneens
Zeer mee eens

neutraal

18,87%

22,64%

58,49%

mee eens

Vragen 34 tot en met 36: Totaalbeeld en overige opmerkingen
Driekwart van de respondenten was tevreden tot zeer tevreden over de gedragscode zoals
deze er nu is. 22 % is neutraal, en slechts 3 % ontevreden (vraag 34).
Hoe tevreden bent u me t de ge dra gscode van de Ooa zoa ls die er nu is?
Zeer tev reden
tev reden
neutraal
ontev reden
zeer ontev reden
ontevreden

3,64%

Zeer tevreden

7,27%

neutraal

21,82%

67,27%

tevreden
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Op de vraag of de gedragscode voldoet aan de drie gestelde doelen (vraag 35), antwoorden de respondenten veruit positief. 89% van de respondenten vindt dat de gedragscode
aan de gestelde doelen voldoet, slecht 11 % vindt van niet.

Vindt u da t de ge dra gscode aa n de geste lde doele n voldoe t?
Ja
Nee

Nee

11,32%

88,68%

Ja

Wel wordt een aantal aanpassingen van de code voorgesteld.
Allereerst vindt men dat de drempel om klachten in te dienen verlaagd moet worden. Er moet ook meer bekendheid worden gegeven aan de plek waar de klacht
ingediend kan worden.
De opzet van de artikelen wekt de indruk van een juridische en statische wetgeving terwijl gedragscode context relevant zou moeten zijn en qua taal heel anders
opgezet zou kunnen worden. Er wordt hier echter niet aangegeven op welke manier dit zou kunnen gebeuren.
Op het gebied van de formulering van de artikelen geeft een andere respondent
een korte toelichting bij art 3.5; ad art.5: aandacht voor opdr. op basis van detachering; ad 5.3: formuleren als "kan aangeven"; art 7 en 8 roepen veel vragen op
en er zijn lastig voorbeelden bij te bedenken; art. 10 is niet echt duidelijk over collegiale relaties met niet-leden Ooa/ROA.
De gedragscode door middel van cases en vraagstellingen aan de leden voorleggen. De resultaten hiervan laten scoren zodat spelenderwijs de gedragscode onder
de aandacht blijft.
Er wordt ook gevraagd om de passage over het in dienst nemen van medewerkers
van cliënten te schrappen. Dit is volgens de respondent volstrekt onrelevant bij de
overheid, maar misschien mogelijk ook wel in het bedrijfsleven. Als het wel relevant is dan heeft de cliënt het al geregeld in de arbeidsvoorwaarden met de werknemer.
Ook wordt gevraagd om veranderingen ten aanzien van de veranderende werkomgeving van organisatieadviseurs (bijv. ook in interim-opdrachten). Welke veranderingen wordt echter niet aangegeven door deze respondent.
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Als laatste wordt er gevraagd om eenvoudiger taalgebruik (ook ten behoeve van
opdrachtgevers).
Een klein aantal mensen vindt dat de beroepspraktijk niet is veranderd (vraag 36).
Veel respondenten zijn wel van mening dat de beroepspraktijk is veranderd. Op welke
onderdelen volgt hieronder:
De verscheidenheid is toegenomen. De toename van specialisatie leidt tot versnippering van vakgebied en onzichtbaarheid. Het is tegenwoordig meer gericht
op resultaat dan op inspanning; vaker inhuur voor uitvoeren bepaalde werkzaamheden dan voor klassiek organisatieadvies. Van inspanningsverplichting gaat het
steeds meer naar resultaatverplichting.
De eisen worden professioneler en de standaarden zijn aangetrokken, dit wordt als
positief ervaren.
De organisatieadviseur is meer risiconemend geworden, in de zin van (gevoelsmatig) medeverantwoordelijk voor het resultaat.
Er zijn meer aanbestedingen, het vak is commerciëler geworden en specialisten
als accountant zijn aan het bewegen richting de adviesprofessie, de vraag is of zij
voldoende geschoold zijn.
Opdrachtgevers hebben de neiging meer van de adviseur te vragen dan contractueel afgesproken.
Er zijn steeds meer communicatie kanalen, globalisering. Integriteit moet een
scherper punt van aandacht worden. Het aantal kleinere bureau’s is gegroeid.
Veranderingen in de beroepspraktijk moeten in de gedragscode steeds worden
'
bijgewerkt'ongeacht de aard van de veranderingen. Daarmee wordt de code ook
een meer levend element.
Noodzaak van hergroepering met andere adviesberoepen is hard nodig.
Vraag 37: verdere op- of aanmerkingen
Het starten van een tuchtrechtprocedure kent misschien een drempel maar dat is
ook goed. Het moet als een uiterst middel gebruikt worden als adviseur en cliënt
er niet uitkomen; alleen voor echt serieuze conflicten.
Een respondent is van mening dat zijn normen bij het werk waarschijnlijk scherper zijn dan die in de code. Hij voorkomt conflicten en de klant heeft volgens hem
altijd gelijk. “Voor het overige voldoet de gedragscode naar mijn idee goed. Ik
zou er dus niet te veel aan veranderen. De gedragscode is de belangrijkste reden
voor mijn lidmaatschap van de OOA (kwaliteitsborging). Bij negatieve verandering zal ik dus mijn lidmaatschap opzeggen.”
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Bijlage III
Vragenlijst enquête
Deze enquête is opgesteld in opdracht van het bestuur van de Orde van organisatiekundigen en adviseurs. Het bestuur heeft de wens geuit om de gedragscode voor organisatiekundigen en adviseurs te evalueren. De enquête zal ongeveer 40 tot 45 minuten van uw
tijd in beslag nemen. Uw medewerking wordt door het bestuur van de Ooa zeer op prijs
gesteld.
De gedragscode van de Ooa kent een drietal doelen:
o “het geven van voorlichting en inzicht over de professionele positie en opstelling van de leden van beide beroepsorganisaties in de maatschappij en de
normen die zij jegens opdrachtgevers en andere betrokkenen bij hun werk als
organisatieadviseur in acht wensen te nemen”
o “het geven van aanwijzingen voor de verhouding tussen beroepsbeoefenaren
onderling”
o “het bieden van een eenvoudig toegankelijke tuchtrechtelijke geschillenregeling”
Op basis van deze drie doelen zijn de vragen in deze enquête opgesteld. De enquête start
met enkele inleidende vragen.
Inleidende vragen
1.

Wat is uw geslacht?
o Man
o Vrouw

2.

Wat is uw leeftijd?
o
o
o
o

3.

25-35
36-45
46-55
56 en ouder

Hoe lang bent u al lid van de Ooa?
o
o
o
o
o

0-5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
20 jaar of langer
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4.

In welke hoedanigheid bent u werkzaam in de adviesbranche?
o
o
o
o

5.

Als zelfstandige organisatieadviseur (freelancer/eigen bureau)
Als werknemer van een organisatieadviesbureau aangesloten bij de Roa
Als werknemer van een organisatieadviesbureau niet aangesloten bij de Roa
Anders, namelijk……………………………………………………………………………

Wat is uw motivatie om lid te zijn van de Ooa?

Bereikbaarheid, begrijpelijkheid en bruikbaarheid.
Hieronder vindt u een aantal open en gesloten vragen die direct dan wel indirect onderdeel uitmaken van het eerste doel van de gedragscode.
6.

Op welke manier heeft u kennis gemaakt met de gedragscode?

7.

Kunt u een concreet voorbeeld geven van hoe u de gedragscode gebruikt?

8.

Wat zou de belangrijkste functie van de gedragscode volgens u moeten zijn?

9.

Hoe ziet u de gedragscode? Hieronder kunt u met een schaal van 1 tot 5 aangeven
wat u de belangrijkste functie van de gedragscode vindt, beginnende met 1 voor
meest belangrijk, en 5 voor minst belangrijk.

__
__
__
__
__
__

Als onderwijsinstrument voor beginnende organisatieadviseurs
Als leidraad bij de uitvoering van het beroep van organisatieadviseur
Als bescherming tegen de eventuele klachten van de opdrachtgever
Als keurmerk voor de kwaliteit van de professie
Als “unique selling point” naar de opdrachtgevers toe
Anders, namelijk,…..

10.

Als adviseur maak ik kenbaar aan mijn opdrachtgevers dat ik lid ben van de Ooa.
Ja
Soms
Nee

11.

Wanneer ik aangeef aan mijn opdrachtgevers dat ik lid ben van de Ooa deel ik ook
mede dat er een gedragscode is waar ik me als adviseur aan houdt.
Ja
Soms
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Nee
12.

Waarom geeft u wel/soms/niet aan de opdrachtgever aan dat u lid bent van de Ooa
en derhalve de gedragscode van de Ooa onderschrijft?

Hieronder volgen een vraag en een aantal stellingen die te maken hebben met het functioneren van de gedragscode in de dagelijkse praktijk.
13.

Wanneer maakt u vooral gebruik van de gedragscode? …..

14.

Als organisatieadviseur heb ik in het uitvoeren van mijn werk de gedragscode bij
me.
Altijd

15.

af en toe

nooit

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

De gedragscode is voor mij als organisatieadviseur goed te lezen.
Zeer mee eens

17.

soms

Als organisatieadviseur weet ik de gedragscode altijd te vinden, danwel op internet, danwel op papier.
Zeer mee eens

16.

vaak

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

De inhoud van de gedragscode is voor mij als organisatieadviseur parate kennis.
Zeer mee eens

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

Kernwaarden
Hieronder volgen een aantal stellingen en “score” vragen die vooral op de eerste 2 doelen
van de gedragscode van toepassing zijn.
18.

Op welke wijze ziet u de “normen” en “integriteit” zoals deze in de eerste twee
doelen bedoeld zijn het meest?
Als intrinsiek bepaald, de code sluit aan bij mijn persoonlijke “normen” en “integriteit”.
Extrinsiek bepaald, mijn “normen”, “ethische waarden” en “integriteit” zijn gevormd door hetgeen in de code staat beschreven.
Ondergeschikt aan de waarden van het bureau waar ik werk.
Ondergeschikt aan mijn eigen ideëen
Anders,namelijk,…..
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19.

In de gedragscode zijn zaken omtrent de opstelling van de adviseur geformuleerd.
Kwesties als discretie, geheimhouding en collegiale betrekkingen komen hier in
voor. U kunt hieronder invullen aan welke onderdelen u het meeste waarde hecht
(links), en welke onderdelen u in de praktijk veel terug ziet komen bij problemen
(rechts). Gebruikt u hier een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 voor u het meest belangrijk/vaakst voorkomend is, en 7 het minst.
Integere opstelling bij de aanvaarding van opdrachten
Integere opstelling bij de uitvoering van opdrachten
Discretie en geheimhouding bij en na aanvaarding/uitvoering van opdrachten
Verantwoordelijkheid van adviseur voor eigen medewerkers
Het niet werven van medewerkers van cliënten
Duidelijke afspraken over financiën
Goede, conform de gedragscode geldende, collegiale betrekkingen

20.

De gedragscode is duidelijk genoeg over hoe een adviseur met zijn/haar geheimhoudingsplicht behoort om te gaan.
Zeer mee eens

21.

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

Is de discretie en geheimhoudingsplicht van een adviseur onder druk komen te
staan/moeilijker geworden sinds 1998? (bezien in het licht van ontwikkelingen in
data-opslag en data-verzending zoals internet, e-mail, laptops, memorycards etc.)
Zeer mee eens

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

Toelichting indien gewenst:
Tuchtrecht
Hieronder volgen een aantal open vragen en stellingen die te maken hebben met de tuchtrechtelijke geschillenregeling.
22.

Weet u hoe de tuchtrechtelijke geschillenregeling in zijn werk gaat?
Ja
Nee
Zo ja uit welke bron weet u dat:

23.

Biedt de gedragscode naar uw mening een eenvoudig toegankelijke tuchtrechtelijke geschillenregeling? Licht toe.
Ja, …..
Nee, …..
Weet ik niet
Geen mening
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24.

De gedragscode en het daaraan verbonden tuchtrecht beschermt mij tegen ongegronde klachten van opdrachtgevers.
Zeer mee eens

25.

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

Is het tuchtrecht en tuchtrechtreglement naar uw mening meer pro-actief, dus
voorkomt het problemen, of meer reactief, dus lost het ontstane problemen op?
Pro-actief
Reactief
Weet ik niet
Geen mening
Anders, namelijk,……….

26.

De huidige wijze van klachtenafhandeling is toereikend.
Zeer mee eens

27.

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

Door de commissie van Toezicht niet in behandeling genomen klachten worden
ook serieus genomen.
Zeer mee eens

32.

mee eens

Bij een klacht is het duidelijk waar bezwaar aangetekend kan worden.
Zeer mee eens

31.

Zeer mee oneens

De drempel om een klacht in te dienen is te hoog.
Zeer mee eens

30.

mee oneens

De procedure van klachtenafhandeling middels het tuchtrecht duurt te lang.
Zeer mee eens

29.

neutraal

De huidige wijze van klachtenafhandeling is naar mijn idee toegankelijk voor de
opdrachtgever/cliënt.
Zeer mee eens

28.

mee eens

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

De stap naar de commissie van Toezicht is te groot.
Zeer mee eens

mee eens

neutraal
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mee oneens

Zeer mee oneens

33.

Een maximale behandelingstermijn van, bijvoorbeeld 6 maanden, voor tuchtzaken
zou wenselijk zijn.
Zeer mee eens

mee eens

neutraal

mee oneens

Zeer mee oneens

Algemene vragen over de gedragscode
34.

Hoe tevreden bent u met de gedragscode van de Ooa zoals die er nu is?
Zeer tevreden

35.

tevreden

neutraal

ontevreden

Zeer ontevreden

Vindt u dat de gedragscode aan de gestelde doelen voldoet? Op welke punten zou
u eventueel aanpassingen of uitbreidingen van de gedragscode willen zien?
Ja, ………………
Nee, ………….

36.

In welke opzichten vindt u dat de beroepspraktijk voor organisatieadviseurs de
afgelopen jaren veranderd is?

37.

Heeft u verder nog op- of aanmerkingen?
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Bijlage IV
Respondentenlijst interviews
-

De heer Willem Bekkers, partner Wijn & Stael advocaten, voorzitter begeleidingscommissie, interview afgenomen op 4 mei 2006 door Vincent van Thuijl en Jorrit
Wardenaar en op donderdag 15 juni 2006 door Luuk Houtepen en Jorrit Wardenaar.

-

De heer Rob Wagenaar, organisatieadviseur en voorzitter van het bestuur van de Ooa,
lid begeleidingscommissie, interview afgenomen op vrijdag 5 mei 2006 door Thomas
Groenink en Anne-Maartje Ordelman.

-

De heer Martijn van der Meulen, verricht promotieonderzoek naar professionalisering
en het gebruik van gedragscodes, interview afgenomen op woensdag 10 mei 2006
door Ijde Leijstra

-

De heer Henk van Luijk, hoogleraar bedrijfsethiek, lid begeleidingscommissie, interview afgenomen op dinsdag 30 mei 2006 door Luuk Houtepen en Ijde Leijstra.

-

De heer Rolf Sterk, organisatieadviseur, bestuurslid van de ROA met de portefeuille
gedragscode, Public Relations en professionalisering, interview afgenomen op dinsdag 6 juni 2006 door Anne-Maartje Ordelman en Nadine Schenk

-

De heer Pieter Jan van Delden, organisatieadviseur, geen lid van de Ooa, lid begeleidingscommissie, interview afgenomen op woensdag 7 juni 2006 door Freek Delhez
en Anne-Maartje Ordelman.

-

De heer Nic van Dijk, organisatieadviseur, oud voorzitter van de Ooa, interview afgenomen op donderdag 8 juni 2006 door Freek Delhez en Luuk Houtepen.

-

Mevrouw Marianna Kranenburg, oud bestuurslid Ooa, lid Commissie Toelating en
Toetsing, interview afgenomen op maandag 12 juni 2006 door Ijde Leijstra en Freek

-

De heer Jan Gieszen, organisatieadviseur en als zodanig lid van de Ooa, interview
afgenomen op dinsdag 13 juni 2006 door Thomas Groenink en Vincent van Thuijl.

-

Mevrouw Caroline de Monchy, organisatieadviseur en als zodanig lid van de Ooa,
telefonisch interview afgenomen op donderdag 15 juni 2006 door Nadine Schenk.

-

De heer Arjan van Dijk, organisatieadviseur en als zodanig lid van de Ooa, telefonisch interview afgenomen op vrijdag 16 juni door Susan van Wersch

-

De heer René Kottman, bestuursvoorzitter Ballast Nedam, van 1991-1993 voorzitter
van de ROA, interview afgenomen op vrijdag 16 juni 2006 door Anne-Maartje Ordelman en Nadine Schenk.
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-

De heer Dick van Ginkel, organisatieadviseur en bestuurslid van de Ooa met de portefeuille activiteitenprogramma, interview afgenomen op vrijdag 16 juni 2006 door Anne-Maartje Ordelman en Nadine Schenk.

-

De heer Jan Streefkerk, organisatieadviseur en als zodanig lid van de Ooa, interview
afgenomen op vrijdag 16 juni 2006 door Anne-Maartje Ordelman en Nadine Schenk.
De heer Lucas van Meer, lid Commissie van Toezicht, interview afgenomen op vrijdag 16 juni 2006 door Freek Delhez en Jorrit Wardenaar.

-

De heer Lucas van Meer, lid Commissie van Toezicht, interview afgenomen op vrijdag 16 juni 2006 door Freek Delhez en Jorrit Wardenaar.
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Bijlage V
Topiclijst interviews
De volgende topics zijn tijdens de interviews aan de orde gesteld:
Gedragscode
- Het ontwikkelingsproces van de gedragscode uit 1998
- Aanleiding voor het evalueren van de huidige code
-

Doelen van de code
Functie van de gedragscode
Gebruik van de gedragscode
Tevredenheid over de huidige code
Sterke en zwakke punten binnen de code

-

Veranderende beroepspraktijk
Aansluiting huidige code bij beroepspraktijk
Professionaliseren
Branchecode
Verhouding Ooa code en te ontwikkelen ROA code

Tuchtrecht
- Bekendheid met tuchtrecht
- Toegankelijkheid van het tuchtrecht
- Functie en gebruik van huidig tuchtrecht
- Sterke en zwakke punten in huidige tuchtrechtregeling
- Tevredenheid tuchtrecht
- Denkbare verbeteringen betreffende het tuchtrecht
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Bijlage VI
Samenstelling focusgroepen
De focusgroep met leden van de gedragscode commissie vond plaats op donderdag 8 juni
2006 te Soest
De volgende mensen hebben deel genomen aan de focusgroep:
-

Frans van der Storm
Frans van Elk
Louwrens Verroen
Erica Hehenkamp
Peter van Engeldorp Gastelaars

Vanuit het onderzoeksteam waren de volgende mensen aanwezig:
-

Thomas Groenink
Luuk Houtepen
Susan van Wersch
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