
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Werelden van verschil : hoe actoren in organisaties vraagstukken in
veranderprocessen hanteren en creëren

Werkman, R.A.

Publication date
2006

Link to publication

Citation for published version (APA):
Werkman, R. A. (2006). Werelden van verschil : hoe actoren in organisaties vraagstukken in
veranderprocessen hanteren en creëren. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/werelden-van-verschil--hoe-actoren-in-organisaties-vraagstukken-in-veranderprocessen-hanteren-en-creeren(b1b6627b-89c6-43ee-b90b-17ad380ddfc7).html


175

Hoofdstuk 6

Theoretische en methodische reflecties en 
vertrekpunten voor de case studies
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6.1  Inleiding
In het vorige hoofdstuk heb ik stilgestaan bij het vraagstuk hoe veranderprocessen 
in Nederlandse organisaties verlopen en welke belemmeringen en succesfactoren we 
daarin kunnen vinden. Deze vraagstukken heb ik onderzocht met behulp van een groot-
schalig surveyonderzoek. Ik heb inzicht gegeven in de patronen van perspectieven die 
terug te vinden zijn in veranderprocessen. Tegelijkertijd hebben de surveybevindingen 
nieuwe vraagstukken opgeroepen, die nieuwe theorie en nieuwe onderzoeksmethoden 
vergen om ze te beantwoorden. In dit zesde hoofdstuk beschrijf ik die nieuwe theorie 
en schets ik een nieuw onderzoeksmethodologisch perspectief dat kan bijdragen aan de 
beantwoording van de nieuwe onderzoeksvragen. Allereerst geef ik een korte terugblik 
op de bevindingen uit de grootschalige survey en de betekenis daarvan voor de praktijk 
van organiseren en veranderen. Ik reflecteer op de achter de survey en survey bevin-
dingen liggende veronderstellingen en mensbeelden. Vervolgens zoek ik de samenhang 
en gelijkenissen van deze beelden en veronderstellingen met de veronderstellingen die 
leven onder praktijkbeoefenaren en wetenschappers. Dergelijke veronderstellingen lig-
gen ten grondslag aan de manier waarop bijvoorbeeld managers en consultants veran-
derprocessen benaderen. Ze vormen hun epistemologische uitgangspunten, ofwel hun 
perspectieven op hoe de werkelijkheid te kennen is (Guba & Lincoln, 1989; Van Don-
gen, De Laat & Maas, 1996). Ik ga in op wat deze veronderstellingen betekenen voor 
de praktijk van organiseren en veranderen en de vraagstukken die deze mensbeelden 
en veronderstellingen kunnen opleveren. Ook ga ik in op de betekenis van dergelijke 
veronderstellingen voor de aard en bruikbaarheid van de onderzoeksbevindingen uit 
de survey. Ik besteed aandacht aan de vraagstukken die nu, na de survey, zijn blijven 
liggen en aan de nieuwe onderzoeksvragen die de onderzoeksbevindingen hebben 
opgeroepen. Ik reflecteer op en problematiseer de toegepaste surveymethodologie 
en herdefinieer de uitgangspunten die nodig zijn om de nieuwe onderzoeksvragen 
te beantwoorden. Ten slotte ga ik in op de vraag hoe de methodologie van survey 
feedback wringt met deze vraagstukken maar tegelijkertijd ook kan helpen deze vragen 
te beantwoorden. Ik eindig met de beschrijving van een nieuw perspectief op survey 
feedback als onderdeel van een methodiek die kan helpen om leren in veranderproces-
sen te stimuleren.

6.2  Terugblik en reflecties op de survey
De inzichten uit de survey hebben laten zien dat verandermanagers en machtsdragers 
een positiever perspectief hebben op hun eigen veranderaanpak dan andere organi-
satieleden. Zo denken zij aandacht te hebben voor het proces van veranderen, voor 
dialoog en voor onderhandeling. Door degenen lager in de hiërarchie wordt deze 
procesaandacht niet ervaren. Ook blijkt dat, hoe hoger in de organisatie het initiatief 
tot veranderen wordt genomen, hoe vaker wordt gekozen voor machtsstrategieën van 
veranderen. Vooral wanneer het initiatief tot veranderprocessen wordt genomen door 
de Raad van Bestuur of directie, zien we gebruik van machtsstrategieëen. In organisa-
ties waar weinig aandacht is voor dialoog en veranderingen vooral vanuit een machts-
perspectief worden gerealiseerd, blijkt de steun en inzet voor veranderingen relatief 
laag. Datzelfde geldt voor de uitkomstverwachting van veranderingen. De inzichten uit 
surveyonderzoek en de daarmee samenhangende organisatietheoretische perspectieven 
bieden interessante inzichten op wat ‘is’, binnen de kaders van de methodiek en de 
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gebruikte theorie. De bevindingen zijn boeiend, maar roepen ook nieuwe vragen op. 
Want, gegeven de ontevredenheid over de aanpak, de lage uitkomstverwachting en de 
ontbrekende steun en inzet, waarom hanteren verandermanagers dan toch vaak een 
ontwerpmatige of op macht gebaseerde aanpak? Waarom wordt er relatief weinig in 
dialoog veranderd? Waarop zijn deze keuzes gebaseerd, welke achterliggende redene-
ringen hanteren verandermanagers om veranderprocessen vorm te geven en te sturen 
en om op bepaalde manieren met anderen in de organisatie te interacteren? Hoe kun-
nen we deze keuzes verklaren? 

Reflectie op de aanpak en bevindingen uit het eerste deel van de studie leert me 
dat de in deel I gebruikte onderzoeksmethoden een ingang bieden voor begrip van 
wat er aan de hand is. Ik merk ook dat deze methoden weinig houvast bieden om de 
nieuwe onderzoeksvragen te beantwoorden. Een andere manier van denken, handelen 
en onderzoeken, maar ook andere theorie is nodig om achterliggende oorzaken, 
redenen en redeneringen zichtbaar te krijgen en te interpreteren. Maar ook beginnen 
deze nieuwe vraagstukken te wringen met de survey bevindingen en wat ik daarmee 
kan doen. Surveyonderzoek geeft inzicht in patronen en verbanden, maar helpt weinig 
om de betekenis achter die verbanden te interpreteren. Hoe kijk ik naar de resultaten? 
Welke betekenis wil ik geven aan de gevonden patronen en wat kan ik met deze inzich-
ten doen? Hoe kunnen ze toch helpen om verdere vragen te beantwoorden?

Ik ben nu op een moment in de studie terecht gekomen waarop ik inzicht heb 
gekregen in de ‘wat’ vraag, wat is er aan de hand in veranderprocessen. Deze inzichten 
roepen nieuwe vragen op, die te maken hebben met de redenen en redeneringen achter 
keuzes die actoren in veranderprocessen maken voor een bepaalde handelingswijze. 
Om die te achterhalen en begrijpen moet ik verder zoeken, in nieuwe theorie, maar 
ook in nieuwe manieren van onderzoek doen. De vragen die ik heb, veranderen als ik 
verder in het onderzoeksproces kom. Ik merk dat ik deze nieuwe vragen met de onder-
zoeksmethoden die ik heb gehanteerd, niet kan beantwoorden. Deze methode volstaat 
niet om te begrijpen waarom actoren in veranderprocessen bepaalde keuzes maken 
voor bepaalde aanpakken. Dat betekent dat ik de manieren van onderzoek doen die 
ik gewend was, zal moeten herzien en op zoek zal moeten naar nieuwe onderzoeks-
methoden. Ik heb een onderzoeksperspectief nodig dat mogelijkheden biedt tot steeds 
opnieuw evalueren en zoeken naar nieuwe verklaringen en nieuwe methoden.

6.3  Reflectief handelingsonderzoek
Reflectief handelingsonderzoek (Boonstra, 2000) kan behulpzaam zijn in het proberen 
te begrijpen van complexe problemen. Het helpt in het op gang brengen van interactie-
processen en het gezamenlijk zoeken naar handelingsalternatieven om vraagstukken te 
hanteren. Reflectief handelingsonderzoek is een manier van onderzoek doen gericht op 
actie, reflectie en kenniscreatie. Het maakt theorieontwikkeling over processen van ver-
nieuwen en leren mogelijk en helpt reflecteren op gebruikte onderzoeksmethoden en 
in het maken van keuzes voor nieuwe methoden. De nadruk in de benadering ligt met 
andere woorden op de combinatie van handelen en methodisch en theoretisch reflec-
teren op de gevolgen van het handelen. Dat gebeurt in twee cycli: de handelingscyclus 
en de reflectieve cyclus (Figuur 6.1). Reflectief handelingsonderzoek is een doorgaand 
proces van handelen, evalueren, reflecteren op gebruikte methoden, theorieën en ach-
terliggende veronderstellingen, leren en nieuwe handelingswijzen ontwikkelen.



178

Expliciteren

Theorie

Betwijfelen theorie

Expliciteren van

twijfel

Bijstellen theorie

Beslissen, toepassen
Evalueren,

reflecteren

Toepassen

Methoden

Methodisch

Reflecteren

Analyseren

Inzichten

Signaleren

Vraagstuk

Beslissen tot

toepassen
Evalueren,

reflecteren

Publiceren

Handelingscyclus

Reflectieve cyclus

Figuur 6.1: Ontwikkeling van praktijktheorie door reflectief handelingsonderzoek als dubbele 
lus (Boonstra, 2000)

De handelingscyclus: eerste orde leren in onderzoek
De handelingscyclus is gericht op het ontwikkelen en toepassen van een (nieuwe) 
methodologie. Het eerste deel van dit proefschrift was gericht op surveyonderzoek en 
vond vooral plaats binnen deze handelingscyclus: het toepassen en verbeteren van een 
methodiek om perspectieven op organiseren en veranderingen te achterhalen en het 
ontwikkelen van een nieuwe praktijktheorie. In dat eerste deel heb ik vooral gekeken 
naar bestaande theoretische perspectieven op organiseren en veranderen. Het uitgangs-
punt in dit deel van het onderzoek werd gevormd door literatuuronderzoek dat mij 
inzicht gaf in theorieën uit de organisatie- en de veranderkunde. Dergelijke inzichten 
liggen eveneens ten grondslag aan de ontwikkeling van de vragenlijst en aan de 
methodiek van survey feedback. Ook vormden ze mijn vertrekpunt om perspectieven 
in praktijkorganisaties te achterhalen. De gedachte achter het surveyonderzoek was om 
een beeld te krijgen van patronen of configuraties van organisaties in verandering.

De methodiek van survey feedback is onder meer toegepast in managementop-
leidingen, waarin samen met de deelnemers hun resultaten in de vorm van profielen 
werden besproken. Perspectieven op verandering werden inzichtelijk gemaakt en 
er werd samen nagedacht over handelingsalternatieven. Gezamenlijke reflectie in 
managementopleidingen op de methodiek en de toepassing daarvan gaf inzicht in het 
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functioneren en de mogelijkheden ervan. Vragen die de deelnemers stelden, opmerkin-
gen die ze maakten over de methodiek, opgedane ervaringen en andere organisatie- en 
veranderkundige theoretische inzichten vormden uitgangspunt voor aanpassing van de 
methodiek en het gebruik ervan. Het terugkoppelen van onderzoeksbevindingen heeft 
daarnaast geholpen in het zoeken naar goede manieren van presenteren en bespreek-
baar maken van onderzoeksbevindingen. Concluderend hebben gesprekken en reflec-
ties geleid tot verschillende wijzigingen aan de methodiek en tot betere toepassing van 
inzichten uit de theorie. Het onderzoek binnen de handelingscyclus is daarmee vooral 
gericht op dingen beter doen, fouten ontdekken en herstellen, ofwel eerste orde leren.

De reflectieve cyclus: tweede orde leren in onderzoek
Surveybevindingen geven boeiende inzichten in perspectiefverschillen, in wat er gebeurt 
en in waar veranderen lastig is. De survey bevindingen suggereren een discrepantie 
tussen de espoused theory en de theory in use van het management, ofwel een verschil 
tussen praat- en daadtheorieën. Dat biedt een boeiende verklaring voor dergelijke per-
spectiefverschillen. De bevindingen geven echter geen inzicht in het ‘waarom’ erachter. 
Boeiend is juist te onderzoeken waarom we deze discrepantie vinden, waarom veran-
derprocessen moeizaam verlopen, waarom bepaalde aanpakken overwegend worden 
gebruikt en hoe we kunnen leren anders te denken en anders te doen. Deze vragen 
intrigeren mij en bieden volgens mij mogelijkheden om tot diepere inzichten te komen 
in de achtergronden van een moeizaam verloop van veranderprocessen. 

Tijdens gesprekken met de deelnemers aan managementopleidingen valt mij op 
dat de survey veelal wordt gezien als een meetinstrument. Dat meetinstrument geeft 
niet zozeer inzicht in perspectieven op veranderen, maar in een objectieve situatie van 
verandering. Tijdens de bijeenkomsten krijg ik steeds meer de indruk dat er parallel-
len bestaan tussen de dominantie van sturende wijzen van veranderen die naar voren 
kwam in de surveybevindingen en de manier van kijken van deelnemers naar de pro-
fielen. Profielen van verandervermogen die teruggekoppeld worden aan deelnemers in 
seminars en bijeenkomsten, representeren in hun perspectief een ‘foto’ van de huidige 
situatie waarop sturende activiteiten kunnen worden ondernomen. Dit inzicht vormt 
aanleiding om na te denken over de mogelijkheden, maar ook over de beperkingen van 
survey feedback als methodiek om complexe veranderprocessen te begrijpen. Ik vraag 
me af hoe deelnemers naar de methodiek kijken en hoe ze met de profielen uit de 
vragenlijsten omgaan. Ook vraag ik me af hoe dit samenhangt met de achtergronden 
van de survey methodiek zoals ik die zelf uiteenzet. Het gevolg van deze bevinding is 
dat ik tijdens terugkoppelingen in seminars anders met de methodiek om ga. Ik besteed 
op een andere manier aandacht aan de manier waarop de profielen kunnen worden 
geïnterpreteerd. Probeer de achterliggende gedachten van de methodiek meer te expli-
citeren. Ga gesprekken aan over wat de methodiek nou eigenlijk is en ondervind dat 
juist dat erg lastig is. Soms volgen er discussies over de betekenis van de methodiek. 
Deelnemers zijn af en toe teleurgesteld, omdat ze hadden verondersteld een objectieve 
en academische meting te krijgen van het ‘verandervermogen’ van hun organisatie. 
Wanneer ze in groepjes uiteen gaan, merk ik dat gesprekken vaak gaan over ‘hoe je 
op negatieve aspecten kunt sturen om ze tot positieve aspecten te maken’. Er wordt 
vaak niet stilgestaan bij de betekenis van de profielen, bij mogelijke interpretaties, bij 
het eigen gedrag en bij manieren om in gesprek te gaan. Er wordt gezocht naar oplos-
singen, zonder de achterliggende gedachten achter de profielen te exploreren of te 
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kennen. Ik vraag me af waarom mensen dit doen en hoe ikzelf, maar ook de methodiek 
van survey feedback, daar misschien zelf aanleiding toe geeft.

De overeenkomst tussen hoe deelnemers aan seminars naar profielen kijken en 
zoeken naar relatief sturende interventies enerzijds en de uitkomsten uit de survey 
anderzijds is ontstellend. De survey bevindingen laten zien dat er veel variëteit is 
in veranderprocessen, vooral op de dimensie machtsstrategie - samen ontwikkelen. 
Desondanks blijkt dat veranderingen vaak sturend, ontwerpmatig en vanuit de top 
worden aangepakt. Mij intrigeert de vraag waarom dit patroon zo hardnekkig is en wat 
dit betekent voor het vastlopen van veranderprocessen. Wanneer ik de achtergronden 
en oorzaken van deze ervaringen probeer te begrijpen vanuit de bestaande theorie, 
valt me op dat daarin niet de antwoorden op mijn vragen te vinden zijn: de sturende 
en ontwerpmatige aanpak staat niet ter discussie, maar wordt als gegeven beschouwd, 
terwijl juist deze aanpak in mijn ervaring problematisch is. Ik besluit daarom de 
antwoorden elders te vinden: in nieuwe theorie, maar ook in nieuwe methoden en in 
een nieuwe onderzoekscontext. Blijven zoeken in bestaande theorie en met bestaande 
methoden binnen de gehanteerde wetenschapsparadigma’s en hooguit bijstellen van de 
theorie maakt het moeilijk iets nieuws te ontdekken en te begrijpen. Het zou betekenen 
dat we binnen een bepaald, vaststaand model blijven onderzoeken. Datgene wat buiten 
dit model valt, merken we niet op of kunnen we vanuit het model niet begrijpen. Dat 
betekent dat we zowel theoretisch als methodisch maar kleine stappen kunnen maken, 
binnen het model van waaruit we kijken, denken en handelen. Met een nieuwe zoek-
tocht naar nieuwe verklaringen in nieuwe literatuur begint de reflectieve cyclus. Wan-
neer de reflectieve cyclus wordt verbonden aan de op bestaande verklaringen gerichte 
handelingscyclus ontstaat nieuwe kennis (Boonstra, 2000).

In dit zesde hoofdstuk ga ik op zoek naar de oorzaak van verschillen in perspectief 
op onderzoek, onderzoeksbevindingen en veranderaanpakken. Ook probeer ik hand-
vatten te vinden in de theorie die me helpen te begrijpen waarom verandermanagers 
vaak kiezen voor een planmatige veranderaanpak, die in veel gevallen machtskenmer-
ken kent. Ik maak in het hoofdstuk onderscheid tussen perspectieven op onderzoek 
zoals die door wetenschappers worden gehanteerd en gedoceerd en perspectieven 
op organiseren en veranderen zoals door praktijkbeoefenaren worden gehanteerd. 
Ik probeer te achterhalen hoe dergelijke wetenschapsperspectieven samenhangen 
met perspectieven op organiseren en veranderen. Ook probeer ik te ontdekken welke 
achtergronden en assumpties ten grondslag liggen aan de keuzes die in een veran-
derproces worden gemaakt en hoe dit een veranderproces beïnvloedt. In paragraaf 
6.4 beschrijf ik allereerst drie patronen die mij zijn opgevallen in perspectieven op 
onderzoek en het werken met de methodiek van survey feedback. Ik beschrijf de 
parallellen van deze patronen met drie leerperspectieven. In paragraaf 6.5 beschrijf 
ik vervolgens drie handelingspatronen van actoren in veranderende organisaties. In 
paragraaf 6.6 probeer ik deze patronen te begrijpen door de relatie te zoeken tus-
sen handelingspatronen en drie perspectieven op de werkelijkheid, organiseren en 
veranderen die wetenschappers en praktijkbeoefenaren hanteren. In paragraaf 6.7 
formuleer ik enkele nieuwe onderzoeksvragen die door de reflectie en theoretische 
exercitie in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen. Deze nieuwe vragen staan centraal 
in het derde deel van het proefschrift. Ik reflecteer op de onderzoeksmethodiek uit het 
eerste deel van de studie en herdefinieer de positie die ik inneem binnen het spectrum 
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van werkelijkheidsbeelden en bijbehorende perspectieven op onderzoeksmethoden in 
het derde deel van het proefschrift. 

6.4  Drie patronen in het werken met de methodiek van survey feedback
Tijdens het terugkoppelen van de bevindingen uit de survey, maar ook in de cases valt 
me op dat ik in grote lijnen drie patronen kan ontdekken. Deze hebben te maken met 
hoe de uitkomsten van de survey door mensen in de organisatie worden begrepen, 
welke acties er op grond daarvan worden genomen, welke dynamiek deze acties tot 
gevolg hebben en binnen welke dynamiek de acties plaatsvinden. De drie interactiepa-
tronen waren voor mij aanleiding om op zoek te gaan naar de achtergronden en ver-
klaringen voor het ontstaan van ingesleten denk- en handelingspatronen. In het zoeken 
naar verklaringen voor handelingspatronen in de theorie is het inzicht behulpzaam 
geweest dat het handelen van mensen relaties heeft met de werkelijkheidsdefinities die 
mensen hanteren over organiseren en veranderen. Om dit in beeld te brengen beschrijf 
ik in de volgende paragrafen de drie patronen die ik heb ervaren in het werken met de 
methodiek. Achtereenvolgens besteed ik aandacht aan:
●   Drie patronen in de manier van werken met de methodiek, het denken en hande-

len;
●  Drie achter deze patronen liggende perspectieven op de werkelijkheid van praktijk-

beoefenaren en wetenschappers;
●   De perspectieven op organiseren en veranderen vanuit deze werkelijkheidsbeelden.

Ik probeer te achterhalen hoe werkelijkheidsdefinities over organiseren en veranderen 
van praktijkbeoefenaren kleuring geven aan het interpreteren van de profielen van 
organiseren en veranderen die uit de survey naar voren komen en hoe deze werkelijk-
heidsdefinities richting geven aan het handelen van praktijkbeoefenaren.

6.4.1  Drie patronen 
Het werken met de surveyprofielen tijdens seminars en het bespreken van patronen of 
configuraties van profielen tijdens congressen, in expertiseplatforms en in case studies 
heeft mij verschillende ervaringen opgeleverd over hoe praktijkbeoefenaren naar 
de profielen kijken. Ook heeft het mij kennis opgeleverd over de mogelijkheden die 
praktijkbeoefenaren zien om de kennis uit de profielen in hun organisatie en verander-
proces te gebruiken. Volgens mij zijn er drie manieren van kijken naar en werken met 
de methodiek denkbaar:
1.  Survey resultaten als ‘meting’, als model of beschrijving van een situatie en als 

uitgangspunt voor sturing of interveniërende activiteiten vanuit de top of degenen 
met meer macht: (dezelfde) dingen beter doen, of ‘meer van hetzelfde’ (Watzlawick, 
Weakland & Fisch, 1974).

2.  Survey resultaten als leerhulpmiddel dat perspectiefverschillen zichtbaar en 
bespreekbaar kan maken, aanleiding is om samen na te denken over meervoudige 
werkelijkheden en deze te begrijpen en een ingang biedt voor andere manieren van 
handelen voor managers en medewerkers (dingen anders doen).

3.  Survey resultaten als in interactie geconstrueerde werkelijkheden die behulpzaam 
zijn voor reflectie op en gezamenlijke betekenisgeving aan bestaande werkelijk-
heidsdefinities over organiseren en veranderen en gezamenlijke creatie van nieuwe 
werkelijkheden (andere dingen doen), zie Figuur 6.2.
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Figuur 6.2: Drie patronen in het werken met de surveymethodiek

In het eerste patroon wordt de methodiek gezien als een meetinstrument. De metho-
diek maakt de ‘negatief en positief scorende aspecten’ van de organisatie en verande-
ringen inzichtelijk. Profielen uit de survey bieden mogelijkheden voor reflectie op de 
effectiviteit van verandermanagement. Het kan bijdragen aan een betere sturing vanuit 
het management. In het tweede patroon wordt de methodiek gezien als leerhulpmid-
del. Het geeft inzicht in perspectiefverschillen op de organisatie en het veranderproces. 
Door met elkaar in gesprek te gaan over de uitkomsten ontstaat over en weer begrip 
van elkaars perspectief. Dat biedt mogelijkheden om te werken aan nieuwe manieren 
van handelen voor zowel managers als medewerkers. Het derde patroon ten slotte is de 
methodiek input voor reflectie, dialoog en leren. Er wordt gereflecteerd op het waarom 



183

achter het eigen denken en handelen en op de manier waarop mensen omgaan met 
elkaar. Samen wordt er gezocht naar nieuwe uitgangspunten voor denken en hande-
len.

6.4.2  Eerste, tweede en derde orde leren
Boeiend zijn de parallellen tussen deze drie patronen en drie perspectieven op leren: 
eerste orde, tweede orde en derde orde leren.

6.4.2.1  Eerste orde leren: ontdekken en herstellen van fouten
In eerste orde leerprocessen worden fouten ontdekt en hersteld, vanuit een eigen 
arsenaal aan kennis en ervaring (Boonstra, 2000). Het doel is verbeteren, waarbij de 
dominante definitie van organiseren in stand wordt gehouden. Verbetering vindt plaats 
binnen de bestaande context, het bestaande handelingsmodel en de achterliggende 
assumpties (Van Dongen, De Laat & Maas, 1996). Wanneer resultaten van dergelijke 
sturende handelingen de bedoelde resultaten opleveren, dus kloppen met de achterlig-
gende assumpties die de handelingen bepalen en motiveren, worden ondernomen 
handelingen bekrachtigd (zie Figuur 6.3).

Figuur 6.3: Eerste orde leren (Argyris & Schön, 1978; Argyris, 2004; Nonaka & Takeuchi, 1995)

Als de resultaten van handelingen niet kloppen met de achterliggende assumpties en 
mensen stellen hun handelingsmodel bij met als doel verandering te realiseren, vindt 
er eerste orde leren plaats. Dan is geleerd dat onze handelingen niet effectief zijn en 
een nieuw handelingsmodel wordt uitgeprobeerd, binnen het heersende denkkader 
en de achterliggende assumpties. Deze manier van leren levert vooral korte termijn 
resultaten op (Argyris & Schön, 1978; Argyris, 1992; Korth, 2000). Het gaat om ver-
andering op het niveau van handelingsregels, die voorschrijven hoe organisatieleden 
zich moeten gedragen en aangeven wat er moet worden gedaan. De handelingsregels 
worden veranderd, maar niet de achterliggende assumpties achter de handelingsregels 
(Wierdsma, 2004).

6.4.2.2  Tweede orde leren: reflecteren op denken en handelen
Door profielen van organiseren en veranderen te bespreken, perspectiefverschillen 
proberen te begrijpen en het handelen op basis daarvan te herdefiniëren, wordt tweede 
orde leren gestimuleerd. In tweede orde leerprocessen stellen mensen hun eigen inter-
pretatie van een situatie en de achterliggende assumpties ter discussie en reflecteren op 
het eigen denken en handelen: de manier waarop zij observeren en interpreteren, pro-
blemen definiëren, analyseren en conceptualiseren, handelen en interacteren (Schön, 
1983; Boonstra, 2000; zie Figuur 6.4). 
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Figuur 6.4: Tweede orde leren (Argyris & Schön, 1978; Argyris, 2004; Nonaka & Takeuchi, 1995)

Bij tweede orde leren kijken we buiten onze denkkaders in het zoeken naar oplossingen 
en stellen we deze denkkaders bij. Daardoor maken we fundamentele veranderingen 
of vinden of creëren nieuwe problemen die opgelost moeten worden (Stacey, 1996; 
Korth, 2000). Het gaat er bijvoorbeeld om de espoused theories, de attitude of ‘waarden’ 
die we aanhangen en waarvan we vinden dat we die na (zouden) moeten streven, tot 
handelingsmodel te maken door nieuwe vaardigheden te leren en ons nieuwe waarden 
eigen te maken (Argyris, 2004). Dat betekent dat de onderliggende normen, beleid en 
doelstellingen, de governing variables, worden veranderd en we pas daarna onze acties 
veranderen (Argyris, 1992; Argyris & Schön, 1978). Het gaat hier om verandering op 
het niveau van de inzichten die ten grondslag liggen aan regels en de principes hierach-
ter: onze overtuigingen over organiseren, managen en veranderen achter het handelen, 
worden betwijfeld (Wierdsma, 2004). Er vindt een transitie of gedaanteverwisseling 
plaats, van een kenbare definitie of toestand van de organisatie naar een bekende en 
nieuwe toestand, over een bepaald tijdsbestek. Het gaat erom de oude manieren van 
handelen los te laten en te komen tot een nieuwe, gewenste toekomst (Ackerman, 
1986; Van Dongen, De Laat & Maas, 1996).

In de praktijk blijkt tweede orde leren moeilijk: het is lastig om routinematig te 
handelen naar onze espoused values. De reden daarvan is dat we ons vaak niet bewust 
zijn van het verschil tussen espoused values en values in use (Argyris, 2004). Het profiel 
wordt gezamenlijk geïnterpreteerd, er is aandacht voor verschil en er wordt gezocht 
naar nieuwe manieren van handelen. Toch worden de assumpties achter het handelen 
niet expliciet bespreekbaar gemaakt. Achterliggende veronderstellingen die ten 
grondslag liggen aan overtuigingen en principes die het handelen van het management 
sturen, worden daardoor niet veranderd. De vermeende noodzaak van kaderstelling 
bijvoorbeeld, wordt niet onderzocht en veranderd. Paradigma’s blijven bestaan. 
Multiparadigmatisch kijken leidt tot veelzijdige perspectieven doordat mensen vanuit 
verschillende paradigma’s naar de werkelijkheid kijken. Daardoor kunnen spanningen 
ontstaan en kan het lastig zijn om tot overeenstemming te komen over probleemdefini-
ties (Feltmann, 1984).

6.4.2.3   Derde orde leren: denken, handelen, reflecteren op leren 
gecombineerd

In het derde patroon wordt gereflecteerd op organiseren, veranderen en leren. Het gaat 
om leren over de manier waarop we leren: derde orde leerprocessen (Argyris, 1978; 
Argyris, 1996; Nonaka, 1995; Argyris, 2004, zie Figuur 6.5).
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Figuur 6.5: Derde orde leren (Argyris & Schön, 1978; Nonaka & Takeuchi, 1995; Argyris & Schön, 
1996; Argyris, 2004) 

Vanuit deze visie wordt gepleit voor een hoger abstractieniveau en wordt geconstateerd 
dat mensen vanuit bepaalde of verschillende paradigma’s naar de wereld kijken. Er 
wordt nagedacht over welke problemen en vraagstukken dit met zich meebrengt en 
hoe kaderverruiming of paradigmavernieuwing kan worden gerealiseerd (Feltmann, 
1984). De achterliggende veronderstellingen van actoren in veranderprocessen worden 
achterhaald en bespreekbaar gemaakt. Het ‘profiel’ uit de survey is een hulpmiddel om 
reflectie- en betekenisgevingprocessen op gang te brengen. Vanuit sociaal interpretatief 
perspectief (zie paragraaf 2.4) kunnen we de uitkomsten beschouwen als verschillende 
werkelijkheden die op basis van interactie zijn gecreëerd. De uitkomsten kunnen als 
hulpmiddel dienen voor het zichtbaar maken van assumpties van betrokkenen over 
organiseren en veranderen en over elkaar. Daarmee kan de methodiek bijdragen aan 
reflecteer- en leerprocessen op de eigen manieren van denken en handelen en in inter-
actie lerend vernieuwen (Boonstra, 2000). Derde orde leren sluit aan bij derde of n-de 
orde veranderprocessen, waarin sprake is van transformatie of evolutie.

6.4.2.4  Leren en de survey methodiek
Het eerste orde leerperspectief sluit aan bij het eerste patroon: Verandering wordt 
effectiever gemaakt door te sturen, vanuit de geldende werkelijkheidsdefinitie van het 
management. Survey bevindingen dragen bij tot eerste orde leren wanneer ze aanlei-
ding zijn tot reflectie op de effectiviteit van management en leiden tot afspraken over 
betere sturing. Er wordt gezocht naar manieren om situaties te verbeteren binnen de 
dominante definitie van organiseren en veranderen. 

Tweede orde leren vinden we terug in de tweede benadering van de survey metho-
diek. Door met elkaar in gesprek te gaan stellen mensen hun interpretatie van de ver-
andercontext ter discussie en leren de interpretaties van anderen begrijpen. Er wordt 
geaccepteerd dat anderen op een andere manier naar dezelfde werkelijkheid kijken. 
Dat zorgt voor een besef van een meervoudige werkelijkheid. Mensen reflecteren op 
het eigen handelen en stellen het handelen bij: er worden andere dingen dan voorheen 
gedaan. 

In het derde perspectief ten slotte vindt er in dialoog reflectie plaats op de manier 
waarop mensen met elkaar omgaan en de werkelijkheidsdefinities die de omgang beïn-
vloeden. Mensen stellen hun samen gecreëerde werkelijkheidsdefinities ter discussie en 
creëren in een gezamenlijk leerproces nieuwe definities van organiseren en veranderen. 
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Er is het besef dat mensen samen een eigen werkelijkheid hebben gemaakt en in dia-
loog een nieuwe werkelijkheid kunnen maken.

6.5  Drie handelingspatronen

6.5.1  Patroon I: dezelfde dingen beter doen

In deze paragraaf behandel ik respectievelijk de perspectieven van praktijkbeoefenaren 
op het profiel van organiseren en veranderen, achterliggende assumpties en het hande-
lingsmodel binnen het patroon van dezelfde dingen beter doen.

Box 6.1: Een gesprek in één van de case organisaties
In een businessunit van een organisatie worden door de medewerkers van een 
bepaalde afdeling verschillende problemen ervaren. Onderzoek laat zien dat een 
deel van de problemen zich concentreert rond de regels en richtlijnen die aan hun 
werk verbonden zijn, rond het nakomen van de door het moederbedrijf opgelegde 
voorschriften, rond de kwaliteit van de door het moederbedrijf geleverde produkten 
en rond de verhoudingen tussen de business unit enerzijds en de moederorganisatie 
anderzijds. Ook het management van de businessunit loopt tegen deze problemen 
aan. In een gesprek met het managementteam van de gehele organisatie, waarvan ook 
de directie deel uitmaakt, probeert de lijnmanager van de businessunit de problemen 
aan de orde te krijgen en bespreekbaar te maken, met als bedoeling om samen na te 
denken over oplossingen.

Deelnemer Gesprek

Topmanager ‘Het probleem kan misschien wel opgelost worden, maar niet binnen een 
maand. Dan kun je beter stoppen met zenden en vragen: ‘kom je er verder 
mee’. En beseffen dat het binnen een maand misschien niet opgelost kan wor-
den. Je maakt een keuze voor een bepaalde focus. Dat betekent dat je niet al 
je produktverbeteringen op kunt pakken’.

Lijnmanager ‘Dan moet je dus als MT doorcommuniceren welke keuzes je maakt. Als het 
gebeurt, moet je kijken op voorhand hoe je het kunt oplossen, samen met de 
mensen’

Topmanager Het probleem is dat iedereen een bepaald perspectief heeft over de ander: 
het zijn allemaal lulletjes’.

Topmanager ‘Daar zijn we allemaal schuldig aan. Daar moeten we met elkaar over praten’.

Topmanager ‘Dus met elkaar in gesprek gaan ..’

Topmanager ‘Maar met mate, want als we er te veel tijd aan besteden dan ..’

Topmanager ‘Dat heb ik gedaan: ik heb gekeken naar de tijd, ik heb mensen toegevoegd en 
toen heb ik richtlijnen voor het gesprek opgesteld’.

Topmanager ‘Dat heb ik ook gedaan, maar dat was nu juist waar de vergadercultuur van-
daan kwam’.

Topmanager ‘Wat gaan we nu concreet doen?’
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 Deelnemer Gesprek

Topmanager ‘De vraag is: kunnen we het volhouden om het bespreekbaar te maken. Ik wil 
het wel, maar kunnen we het wel. Wat ik probeer te zeggen is dat we niet 
voor die keuze komen te staan. Als ik een keuze moet aangeven, moet ik zeg-
gen: ‘ik weet het niet’.

Lijnmanager ‘Hoe zit het met de vorige vraag: moet je als directie beslissingen nemen of 
doe je het met elkaar’.

Topmanager ‘Het is geen probleem om bij elkaar te komen.

Topmanager ‘Het is actueel, herkenbaar, zit ook in andere delen van de organisatie’.

Topmanager ‘Ik zie veel overeenkomsten, dus we kunnen met elkaar aan de slag’.

Topmanager ‘Maar we moeten wel verder, hebben niet de keuze om er lang bij stil te staan’.

Perspectief op profiel van organiseren en veranderen
Het patroon dat ik tijdens de samenwerking met mensen in de organisaties overwegend 
heb ervaren, is een patroon waarin het ‘profiel’ van organiseren en veranderen dat uit 
de ingevulde vragenlijsten ontstaat, wordt gezien als een objectieve weergave van de 
werkelijkheid op basis waarvan interventies kunnen worden gepleegd in het proces (zie 
Box 6.122). Het profiel geeft inzicht in de negatief en positief geëvalueerde kenmerken 
van de organisatie en het veranderproces en wordt door top of middenmanagement 
gezien als informatie over de situatie in de organisatie die behulpzaam kan zijn om 
veranderingen beter te sturen en te regelen. Het doel van deze sturende activiteiten 
is om de ‘werkelijkheid’ in het profiel te veranderen naar een door het management 
meer gewenste werkelijkheid. Dit doet het management vanuit haar veronderstellingen 
over ‘wat zou moeten’. Het hoger management corrigeert het systeem daar waar zij dat 
nodig achten en op zo’n manier dat het systeem weer voldoet aan de door hen gestelde 
eisen. Mensen en organisaties worden in dit perspectief gezien als onafhankelijk en 
gescheiden van elkaar. De organisatie wordt gezien als een ‘ding, een entiteit die te 
besturen valt en mensen in de organisatie worden gezien als capaciteitsleveranciers 
(Hosking, 1999; Hosking, 2004; zie paragraaf 2.2.4).

Mijn ervaring is dat terugkoppeling van de resultaten vanuit dit perspectief, zo 
die al plaatsvindt, gebeurt vanuit een ander oogmerk dan vanuit de gedachte om 
perspectiefverschillen bespreekbaar te maken en betekenis te geven aan definities 
van organiseren en veranderen. Terugkoppeling wordt meer gezien als een verplich-
ting die is gemaakt naar medewerkers toe. Daarnaast dient terugkoppeling om de 
sturingsinformatie verder te verhelderen en concretiseren en nieuwe initiatieven van 
het management te legitimeren. Het perspectief op de uitkomsten, de veranderingen 
en de maatregelen die nodig zijn, blijft eenzijdig. Interpretatie van het profiel vindt 
plaats vanuit de betekenis die het management er aan toekent. De activiteiten die zij 
vervolgens onderneemt, zijn bedoeld om management van veranderingen effectiever te

22 Alle voorbeelden in dit proefschrift zijn letterlijke weergaven van gesprekken in één van de zeven case 
organisaties.
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maken door het veranderproces op het veranderproces op een betere manier te gaan 
sturen vanuit een machtsperspectief. Het gaat hier om logische aanpassingen van nor-
male activiteiten: verbeteren of corrigeren van ‘wat is’ (Ackerman, 1986) of ‘meer van 
hetzelfde’. Dit wordt gedaan binnen de bestaande ‘dominante logica’ die het handelen 
stuurt: het paradigma, cognitieve model of schema dat overtuigingen, theorieën, vaar-
digheden en criteria bevat die door persoonlijke ervaringen zijn ontwikkeld (Bouwen, 
1995; Prahalad & Bettis, 1996).

Achterliggende assumpties: monoparadigmatisch
Dit handelingsmodel of de logica die het handelen bepaalt, is niet altijd gelijk aan de 
theorie of waarden die mensen beweren na te streven. Het handelingsmodel is een 
soort programma dat handelen stuurt en er voor zorgt dat het routinematig wordt. 
We hoeven ons handelen hierdoor niet iedere keer ter discussie te stellen en niet na 
te denken over verschillende handelingsmogelijkheden (Argyris, 2004). Mensen kijken 
vanuit de veronderstellingen die binnen deze logica passen, naar het profiel dat uit het 
onderzoek resulteert. Vanuit deze zelfde logica wordt vervolgens nagedacht over de 
manier waarop omgegaan wordt met de resultaten. Het handelingsmodel zorgt er voor 
dat we snel kunnen handelen, maar heeft als keerzijde dat we niet stilstaan bij wat we 
doen. We laten de bestaande uitgangspunten die ons handelen sturen intact, omdat 
we anders de controle verliezen (Argyris, 2004). Vernieuwing van de organisatie biedt 
mogelijkheden voor een nieuw perspectief op organiseren, maar zo’n nieuw perspectief 
kan vanuit de dominante logica niet worden begrepen. Pogingen tot vernieuwend han-
delen stranden vervolgens door onbegrip en door vaste routines in technologie en men-
selijk handelen (Fruytier, 1994; Boonstra, 2000). De manier van handelen bevestigt het 
handelingsmodel en dit hindert ons te leren. Leren blijft hier beperkt tot eerste orde 
leren: We blijven hetzelfde doen, weliswaar steeds beter, maar binnen het bestaande 
handelingsmodel (Argyris, 2004). De manier van omgaan met onderzoeksresultaten 
door het verandermanagement, binnen het bestaande handelingsmodel representeert 
een monoparadigmatisch perspectief (Feltmann, 1984), dat in dit geval ingevuld wordt 
vanuit machtsdenken. Een monoparadigmatisch perspectief zoekt oplossingen voor pro-
blemen binnen de veronderstellingen van het eigen paradigma. Dat komt bijvoorbeeld 
tot uiting in meer aandacht voor klassieke bestuurskundige modellen, meer aandacht 
voor het interne of externe politieke krachtenveld en bestaande sturingsmodellen, 
Het handelingsmodel: verbeteren van de effectiviteit van acties

Er wordt vanuit een monoparadigmatisch en op macht gebaseerd denkparadigma 
veel vertrouwen gesteld in de opinie van experts die inzicht hebben in de te besturen 
entiteit en die adviezen kunnen geven over correctieve acties en interventies. Een 
veronderstelling is bijvoorbeeld dat het, om innovatie mogelijk te maken, nodig is om 
macht en invloed te verkrijgen om weerstand tegen verandering te overwinnen (vgl. 
Pfeffer, 1992). Deze ‘traditionele’ denkwijze over organiseren en veranderen legt een 
sterke nadruk op externe controle door managers. De bedoeling hiervan is om versto-
ringen te vermijden door het design van de organisatie of het veranderproces en de 
bijbehorende procedures en systemen aan te scherpen en te perfectioneren (Wierdsma, 
2004). Communicatie is in dit perspectief ‘beter uitleggen van wat we aan het doen 
zijn’ (Hajer, 2000). Het management poogt mensen er met behulp van informatie en 
argumenten van te overtuigen dat een verzoek of voorstel uitvoerbaar en relevant is 
om de door haar gestelde doelen te behalen, door verklaringen, logische argumenten 
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en feitenbewijs te geven (Yukl, 2004). Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer gegevens 
uit een analyse of onderzoek worden gebruikt om beslissingen te onderbouwen of te 
legitimeren met als doel mensen te overtuigen en perspectiefverschillen tegen te gaan. 
Vooral externe experts kunnen hierbij behulpzaam zijn door gegevens te verzamelen en 
fungeren (soms louter) als legitimatie voor impopulaire maatregelen. Degenen met de 
informatie en kennis over feiten zijn degenen die in staat zijn invloed uit te oefenen. 
Soms worden dergelijke gegevens gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze ver-
zameld werden. Manipulatie en presentatie van feiten en analyse zijn vaak elementen 
van een strategie om effectief macht uit te oefenen (Pfeffer, 1992). De eisen van het 
management en opvattingen over ‘wat zou moeten’ en ‘hoe het zou moeten’ staan 
daarbij niet ter discussie. Er is weinig aandacht voor perspectiefverschillen, veronder-
stellingen van verschillende betrokkenen over organiseren en veranderen en interactie-
processen van betekenisgeving tussen perspectieven. Ingrijpen vindt planmatig plaats, 
ook wanneer medewerkers wel worden betrokken bij dit proces.

6.5.2  Patroon II: dingen anders doen
Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde perspectieven van praktijkbe-
oefenaren op het profiel van organiseren en veranderen, achterliggende assumpties en 
het handelingsmodel binnen het patroon van dingen anders doen.

Box 6.2: Een gesprek in één van de case organisaties
Medewerkers in een team klagen al een tijd over gebrek aan mogelijkheden om 
gedachten en ideeën in te brengen over veranderingen en over het taboe dat er lijkt te 
bestaan op het geven van kritiek op de veranderplannen van het management. Na een 
periode waarin argumenteren de boventoon voert, besluit het management het over 
een andere boeg te gooien en te luisteren naar de tegenwerpingen van medewerkers. 
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst wordt aan de hand van citaten samen gesproken 
over de klachten van medewerkers over het gebrek aan inbreng en mogelijkheden 
voor kritiek en de verandering daarin. 

Deelnemer Gesprek

Medewerker ‘Het gaat nu veel beter, veel van de negatieve citaten die je hebt laten zien 
geven vooral de situatie van twee maanden geleden weer’.

Medewerker ‘Ik herken de citaten anders heel goed!’

Medewerker ‘Ja, maar je bent er ook een tijd niet geweest en hebt de ontwikkeling van de 
laatste tijd niet meegemaakt’.

Medewerker ‘Wat vinden jullie als externen er nu van dat de stemming nu zo anders is?’

Lid onderzoeks-
groep

‘Tja, we waren eigenlijk uitgegaan van wat er in augustus is besproken en had-
den allebei het gevoel dat er een boel uitgepraat moest worden..’

Medewerker ‘Hoe kan dat, dat het nu zo anders gaat?’

Lid projectgroep ‘Ja, wij hebben als projectgroep natuurlijk ook wel gemerkt dat het niet zo 
goed ging, we hebben onze ogen niet in onze zak. Veel van de dingen die jullie 
aangaven, ja, daar hadden jullie ook best wel gelijk in. Daar hebben we van 
geleerd’.
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Deelnemer Gesprek

Medewerker ‘Wat ik mooi vind is dat je op het gebied van dit project nu je mond open 
mag doen en mag zeggen wat je vindt zonder dat iemand je neersabelt’.

Medewerker ‘Eerder waren we uit elkaar gespat, ieder zat ergens anders. Nu zijn we meer 
naar elkaar toe gegroeid. De één wel meer dan de ander, maar het gebeurt 
wel’.

Perspectief op profiel van organiseren en veranderen
In het tweede patroon wordt het profiel uit de survey gezien als patroon dat verschil-
lende opvattingen over de werkelijkheid zichtbaar maakt (zie Box 6.2). Op basis 
van het profiel wordt de werkelijkheid bespreekbaar gemaakt en een andere aanpak 
gekozen. Ook hier geeft het profiel inzicht in wat betrokkenen wèl en wat zij niet goed 
vinden in de organisatie en het veranderproces. Verder geven de profielen inzicht in 
perspectiefverschillen van groepen in de organisatie. De resultaten worden gezien als 
subjectieve interpretatie van de werkelijkheid van verandering. Het laat verschillen in 
die werkelijkheden zien en vormt een uitgangspunt voor gezamenlijke betekenisgeving 
en begrip. Door met elkaar in gesprek te gaan over profielen en perspectiefverschil-
len, krijgen betrokkenen zicht op elkaars perspectieven. Dit kan bijdragen aan het 
creëren van wederzijds begrip, samenwerking en eensgezindheid. Er ontstaat inzicht in 
vraagstukken en wordt samen nagedacht over oplossingen voor problemen en verbete-
ractiviteiten.

Achterliggende assumpties: multiparadigmatisch
We kunnen in dit tweede patroon verschillende manieren van kijken herkennen: 
functionalistische, maar ook interpretatieve en humanistische inzichten. Interpretatieve 
inzichten herkennen we in de nadruk op het bestaan van subjectieve werkelijkheden. 
Er wordt van uit gegaan dat er verschillende subjectieve perspectieven bestaan op de 
organisatie en het veranderproces. De manier van werken is er op gericht om proble-
men op te lossen door de subjectief beleefde werkelijkheden te veranderen naar een 
meer gewenste werkelijkheid of door meer begrip te creëren voor verschil of compro-
missen te sluiten. Door deze perspectiefverschillen bespreekbaar te maken, wordt het 
ontstaan van wederzijds begrip en een gedeeld perspectief beoogd. Vaak vervult het 
management hierin een leidende rol en geeft de kaders aan waarbinnen de gewenste 
werkelijkheid wordt geformuleerd. Hierin zien we functionalistische uitgangspunten 
terug. De nadruk op, onder andere, persoonlijke ontplooiing, ontwikkeling en ‘zelfac-
tualisatie’ van medewerkers, zoals bijvoorbeeld binnen Human Resources benaderingen, 
reflecteert humanistische denkwijzen. De werkwijze representeert hiermee manieren 
van denken en handelen vanuit verschillende paradigma’s, een multiparadigmatisch 
perspectief.

Het handelingsmodel: nieuwe actieperspectieven
Een dergelijke multiparadigmatische werkwijze vinden we onder meer terug in het ont-
wikkelperspectief (zie paragraaf 1.4.2.3) op organiseren en veranderen. Hierin wordt 
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er samen betekenis gegeven aan de resultaten en samen nagedacht over oplossingsal-
ternatieven. Het doel van deze activiteiten is om de ‘werkelijkheid’ te veranderen naar 
een meer gewenste werkelijkheid. Voorbeelden van deze aanpak geeft Bennebroek 
Gravenhorst (Bennebroek Gravenhorst, 2002a). Het is de bedoeling om veranderingen 
effectiever te maken door andere activiteiten te gaan ondernemen dan voorheen en 
door medewerkers meer in het proces te betrekken. De nadruk ligt op gezamenlijkheid, 
het betrekken van medewerkers in het meedenken over alternatieve handelingswijzen 
en gebruik te maken van hun kennis. Het management geeft participatief sturing 
aan veranderprocessen en mensen worden uitgedaagd om mee te denken en mee te 
sturen, bijvoorbeeld in projectgroepen. Het management bepaalt de grenzen aan de 
oplossingsrichtingen en schept de kaders waaraan oplossingen moeten voldoen. Deze 
manier van omgaan met de profielen is goed bruikbaar in tweede orde veranderproces-
sen (Boonstra, 2000), waarin mensen in organisaties kunnen kiezen tussen verschil-
lende mogelijke definities van de organisatie.

6.5.3  Patroon III: andere dingen doen
Hier komen aan de orde de perspectieven van praktijkbeoefenaren op het profiel van 
organiseren en veranderen, achterliggende assumpties en het handelingsmodel vanuit 
een perspectief van andere dingen doen en nieuwe werkelijkheden creëren.

Perspectief op profielen van organiseren en veranderen
Vanuit het derde patroon wordt het profiel van verandervermogen gezien als een inter-
subjectieve interpretatie van veranderen. Evenals in het patroon ‘dingen anders doen’ 
wordt er erkend dat elk van de betrokkenen een eigen perspectief heeft op de organisatie 
en het veranderproces en worden deze perspectieven gedeeld. Met andere woorden: 
mensen accepteren dat ze een bepaalde manier van kijken hebben of hadden tijdens 
het invullen van de vragenlijsten en delen deze perspectieven met elkaar. Het profiel 
wordt gezien als een samen met bepaalde anderen uit de ‘groep’ ofwel intersubjectief 
gecreëerde werkelijkheid. Er vindt gezamenlijke reflectie plaats op verandering, proces-
sen en op de manier waarop actoren daarin samenwerken. Op basis daarvan gaan zij 
samen andere dingen doen23. Aan de verschillende werkelijkheden liggen bepaalde 
assumpties ten grondslag. Een belangrijk verschil met het vorige patroon is dat deze 
achterliggende assumpties expliciet worden gemaakt. Dat gebeurt door ze bespreek-
baar te maken in het proces van samen reflecteren op de onderzoeksresultaten. Het 
profiel wordt niet meer gezien als een objectieve weergave van de werkelijkheid of 
subjectieve interpretatie van een werkelijkheid. Het wordt gezien als een hulpmiddel ten 
behoeve van het creëren van een werkelijkheid, een intersubjectieve interpretatie van 
veranderen als iets dat je samen doet. De bedoeling van het bespreekbaar maken van de 
resultaten vanuit dit perspectief is om de achtergronden van gecreëerde werkelijkheden te 
achterhalen en begrijpen en het samen ter plekke creëren van een nieuwe werkelijkheid.

Achterliggende assumpties: metaparadigmatisch
Er wordt van uit gegaan dat mensen en groepen in organisaties op basis van hun 
ervaringen in interactie met anderen, een eigen werkelijkheid hebben gecreëerd van 

23 Het datamateriaal bood geen gesprek dat volledig en representatief was voor ‘andere dingen doen’ 
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waaruit zij denken en handelen. Die werkelijkheid ontstaat op grond van allerlei erva-
ringen die mensen en groepen hebben met anderen en waaraan zij gezamenlijk een 
betekenis toekennen. Deze intersubjectieve betekenissen die mensen aan hun wereld 
geven, hangen samen met bijvoorbeeld de manier waarop zij in die wereld staan, 
keuzes maken, omgaan met elkaar en samenwerken of juist niet samenwerken aan 
veranderingen. Dit proces gaat verder dan reflecteren op de principes die het handelen 
richten. Het proces vindt niet plaats vanuit een specifiek paradigma en maakt eveneens 
geen gebruik van veronderstellingen vanuit verschillende paradigma’s. Het reflecteert 
op de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het denken en handelen, dus het 
paradigma van waaruit de deelnemers aan het proces kijken: het is metaparadigma-
tisch (Feltmann, 1984; Van Dongen, De Laat & Maas, 1996).

Het handelingsmodel: nieuwe werkelijkheden creëren
Bij ‘andere dingen doen’ gaat het om verandering van een kenbare definitie en con-
structieregels naar een niet gekende definitie en spelregels, een totaal nieuwe toestand 
(van zijn). Dit wordt aangewakkerd door een verandering in de overtuiging en het 
bewustzijn van mensen van wat mogelijk en nodig is in de organisatie. Zo’n nieuwe 
toestand is onbekend tot hij vorm begint te krijgen. Het ontstaat veelal uit het onver-
mogen om, vanuit de huidige denk- en handelwijze, om te gaan met eisen vanuit de 
omgeving (Ackerman, 1986; Van Dongen, De Laat & Maas, 1996). Dergelijke processen 
zijn niet te sturen of af te dwingen. Ze kunnen plaatsvinden wanneer gedachten voor 
vernieuwing worden verspreid en gedeeld in politieke en sociale interactieprocessen 
die vaak in conflict zijn met formele organisatieprocedures. Leren en vernieuwen 
vallen hier samen in een interactief proces van actoren. Feedbackprocessen worden 
zichtbaar, interactie tussen actoren komt op gang en verschillende stemmen klinken 
vanuit meervoudigheid en variëteit. In dit proces worden betekenissen en veronderstel-
lingen zichtbaar en komen er processen van handelen, reflecteren en leren op gang. In 
dialoog wordt er gezamenlijk betekenis gegeven (Boonstra, 2000) en worden nieuwe 
werkelijkheden gecreëerd.

6.6  Drie perspectieven op de werkelijkheid, organiseren en veranderen
Opvallend in de drie manieren van kijken die uit het werken met de profielen naar 
voren is gekomen, is de spanning tussen ‘objectief ’ en ‘subjectief ’ kijken. In de case 
studies merk ik dit wanneer er een neiging bestaat bij verandermanagers om de bevin-
dingen te zien als een bevestiging van hun vermoedens van wat er objectief gaande is. 
Ze zien de profielen dan als een uitgangspunt om harder te gaan sturen. Ik merk ook 
dat wanneer er de neiging bestaat om de bevindingen voor waar aan te nemen, het 
vervolgens moeilijk is voor verandermanagers om te bedenken hoe ze met de resul-
taten om kunnen gaan. In beide gevallen lijkt er niets te veranderen. Dat is voor mij 
een stimulans om op zoek te gaan naar andere perspectieven en manieren van omgaan 
met onderzoek en onderzoeksbevindingen. Naarmate mijn perspectief op onderzoek 
verandert, merk ik dat het lastiger wordt om tot overeenstemming te komen over de 
uitgangspunten van de methodiek en het bespreekbaar maken van de bevindingen. Ik 
merk ook dat het moeilijk is om te praten over terugkoppeling van onderzoeksresultaten 
en over leren en reflecteren wanneer de methodiek in de organisatie wordt gezien als 
een meetinstrument en van mij wordt verwacht dat ik informatie lever op basis waar-
van het management de veranderingen kan bijsturen en problemen kan aanpakken. 
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De literatuur helpt me om meer inzicht te krijgen in waar deze verschillende manieren 
van kijken vandaan komen en helpt me om te begrijpen hoe ze de manier van denken 
en handelen van mensen in organisaties, maar ook mijn eigen manieren van onderzoek 
doen en de rol die ik als onderzoeker inneem, beïnvloeden. In de volgende paragrafen 
en in het case onderzoek probeer ik deze spanning tussen verschillende manieren van 
kijken verder te problematiseren. Achtereenvolgens komen aan de orde perspectieven 
op de werkelijkheid, perspectieven op organiseren en perspectieven op veranderen.

6.6.1 Perspectieven op de werkelijkheid
Opvallend in de manieren waarop mensen in organisaties naar de methodiek kijken is 
de wijze waarop zij het resulterende profiel zien: als een objectieve weergave van de 
werkelijkheid, als een subjectieve interpretatie van verandering, of als een intersubjec-
tieve interpretatie van de werkelijkheid. Daarmee kom ik op inzichten die de werkelijk-
heid benaderen vanuit objectieve, subjectieve en intersubjectieve interpretaties (zie 
Wierdsma, 2004).

Burrell en Morgan (Burrell & Morgan, 1979) beschrijven de epistemologische assump-
ties met betrekking tot veronderstellingen van wetenschappers over de essentie van het 
fenomeen dat ze bestuderen onder meer aan de hand van de vraag ‘ligt de te bestuderen 
werkelijkheid buiten het individu en is het daarmee objectief van aard, of is het te bestu-
deren fenomeen het product van menselijk bewustzijn, dus subjectief?’ Perspectieven op 
de aard van mensen en de relatie tussen mensen en hun omgeving, als subject of object 
van onderzoek, hangen hier direct mee samen. Vanuit een objectivistisch perspectief 
wordt verondersteld dat mensen op situaties reageren op een mechanistische of zelfs 
deterministische manier. Mensen en hun ervaringen worden gezien als het product van 
hun omgeving en mensen kunnen worden geconditioneerd, beïnvloed en gemanipuleerd 
door externe omstandigheden. Subjectieve perspectieven anderzijds beschouwen mensen 
als de creator van hun omgeving, als master in plaats van puppet. Burrell en Morgan 
combineren deze perspectieven op de werkelijkheid en op de aard van de mens in vier 
sociologische paradigma’s die ten grondslag liggen aan de manier waarop theoretici en 
praktijkbeoefenaren de wetenschap, de sociale wereld, organisaties en veranderprocessen 
benaderen. Deze zijn gebaseerd op twee centrale dimensies (zie Figuur 6.6). De eerste 
dimensie zet een subjectief perspectief op de wereld waarin verhalen en betekenisgeving 
belangrijk zijn, af tegen een perspectief van een objectief te kennen wereld waarin het 
draait om structuren, patronen, methoden en oorzakelijke verbanden. Op deze dimensie 
ligt in dit hoofdstuk de nadruk. De tweede dimensie contrasteert regulatie met radicale 
verandering. Op de dimensie regulatie - radicale verandering richt regulatie zich op de 
status quo, sociale orde, consensus, sociale integratie en cohesie, solidariteit, bevrediging 
van individuele of systeembehoeften en de actuele werkelijkheid. Radicale verandering 
richt zich op radicale verandering, structureel conflict, manieren van overheersen, tegen-
stellingen, emancipatie, deprivatie en potentialiteit. De vier verschillende paradigma’s of 
veronderstellingen van theoretici en praktijkbeoefenaren over de werkelijkheid die uit de 
twee dimensies ontstaan, zijn behulpzaam bij het begrijpen van theoretische uitgangspun-
ten en de achterliggende assumpties daarvan.
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Figuur 6.6: Vier sociologische paradigma’s die ten grondslag liggen aan de manier waarop de 
wetenschap en de sociale wereld benaderd kunnen worden (ontleend aan Burrell & Morgan, 
1979, p. 22)

6.6.1.1  Functionalistische perspectieven
Functionalistische perspectieven scheiden het subjectieve en het objectieve en gaan 
ervan uit dat er buiten de mens een objectief te kennen werkelijkheid is (Wierdsma, 
1999). Objectieve kennis bestaat uit de logische inhoud van theorieën, veronderstel-
lingen en gissingen. De betekenis van deze objectieve wereld is niet afhankelijk van de 
subjectieve interpretatie van mensen, maar staat daar los van. Vanuit functionalistische 
wetenschapsopvattingen kunnen ‘metingen’ worden gebruikt om deze feiten en de 
relaties ertussen te ontdekken en vast te leggen, in oorzakelijke verbanden, wanneer 
ze voldoende onderbouwd en geëxpliciteerd zijn. Wanneer kennis voorspelbaar, ver-
klaarbaar, betrouwbaar en objectief is, wordt daaraan grote waarde gehecht. Ze streven 
naar generieke kennis, kennis uit een specifieke context die toegepast wordt in andere 
contexten. De objectieve kennis wordt weergegeven in een theorie of model, dat kan 
worden getoetst aan de werkelijkheid en een bepaalde mate van waarheid of validiteit 
representeert. Dat model of de theorie representeert een objectieve waarheid die in 
elke situatie toepasbaar is. Ze ontkennen daarom de invloed van (sociale) context, 
tijd of observator (Wierdsma, 1999, Wierdsma, 2004). ‘De omgeving’ wordt vanuit dit 
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perspectief gezien als monolithisch, singulier en vaststaand. Door ‘de omgeving’ apart 
te benoemen wordt al gesuggereerd dat omgeving los staat van mensen en hun denken 
en handelen (Weick, 1995). Ook het perspectief dat in functionalistische benaderingen 
gehanteerd wordt op individuen, groepen en organisaties is singulier, als een soort 
context of ‘ding’ waarin activiteiten en intergroepsrelaties plaatsvinden. Context wordt 
gezien als gescheiden van de activiteiten zelf, als een soort entiteiten met een eigen 
bestaansrecht. Daardoor kan ook verandering gezien worden als een ‘ding’ dat gepland 
kan worden en ‘gedaan’ moet worden: een entiteit, in plaats van als ‘iets’ dat je samen 
doet, een proces (zie Hosking, 2002; Hosking, 2004).

Deze manier van denken en handelen suggereert dat ‘het over anderen gaat’, acto-
ren of objecten buiten onszelf. Daarmee ontlokt het de gedachte van een subject-object 
onderscheid, hoewel het over ons éigen denken en handelen gaat. Doordat wij onszelf 
(subject) en anderen (object) als gescheiden zien, gaan we er, als bijvoorbeeld ver-
andermanagers of organisatieadviseurs, van uit dat wij alleen met anderen te maken 
hebben door de eigenschappen die wij aan anderen toeschrijven, zoals emotionaliteit 
en de dingen die anderen vervolgens doen en die invloed op onze plannen hebben, 
zoals ‘weerstand’ tegen verandering. Het gevolg van de subject-object scheiding binnen 
functionalistische perspectieven is dat actoren zichzelf positioneren als een objec-
tieve observator die ‘het vertelt zoals het is’ en anderen als observeerbare en kenbare 
objecten. Vanuit functionalistische benaderingen zien managers, leidinggevenden en 
organisatieadviseurs zichzelf als (handelende) subjecten en de organisatie wordt een 
object waarop hun handelen is gericht. Managers bijvoorbeeld veronderstellen dat zij 
zelf sociale werkelijkheden kunnen maken, bijvoorbeeld door een nieuwe cultuur of 
een nieuwe manier van denken en werken voor te gaan schrijven. Hiermee denken 
actoren vanuit objectieve perspectieven anderen te kunnen beïnvloeden alsof ze ken-
bare en vormbare objecten zijn (zie Hosking, 2002; Hosking, 2004). De context waarin 
verandering plaatsvindt wordt als gescheiden gezien van de veranderactiviteiten. Deze 
zelfde context beperkt vervolgens het handelen van zowel managers als van anderen 
in de organisatie en wordt gezien als een objectieve werkelijkheid. Paradoxaal is dat 
deze werkelijkheid (mede) is gecreëerd in en door het handelen van bestuurders en 
managers zelf, zoals bij ‘weerstand’ tegen verandering (Weick, 1995).

We vinden het functionalistische paradigma bijvoorbeeld terug in de organisatie-
kunde. Het komt overeen met onder meer systeemstructuralistische en deterministische 
perspectieven in de manier waarop theoretici en praktijkbeoefenaren naar de organisa-
tie kijken: als verzameling van misschien wel onderling samenhangende, maar vooral 
te beheersen en sturen aspecten. De wetenschappelijke benadering is erop gericht om 
te verklaren en te voorspellen wat er gebeurt in de sociale wereld door te zoeken naar 
wetmatigheden en oorzakelijke verbanden tussen elementen buiten de context. Vanuit 
dit perspectief staat reguleren centraal en worden vraagstukken en situaties vanuit een 
functionalistisch perspectief beschouwd. Er worden rationele verklaringen gezocht voor 
problemen. De benadering is gericht op problemen en op praktische en beheersbare 
oplossingen, ook voor sociale aangelegenheden24.

In het eerste patroon in Figuur 6.2, ‘dezelfde dingen beter doen’, wordt uitgegaan 
van functionalistisch georiënteerde organisatiekundige veronderstellingen. Dit patroon 
biedt een helder voorbeeld van het ‘entiteit-denken’: mensen in organisaties verworden 
tot vanzelfsprekende te gebruiken elementen die vervangbaar, uitwisselbaar en inpas-
baar zijn in de organisatie (Buchanan & Huczynski, 1985; Hosking, 1999; Hosking, 
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2004) en die gemobiliseerd kunnen worden. De veronderstelling achter dit patroon is 
dat bepaalde mensen, zoals leiders, adviseurs en expert wetenschappers, er zijn om ‘te 
onderzoeken’, ‘kenbaar te maken’ en, op basis van deze kennis, ‘noodzakelijke acties 
en veranderingen te ontwerpen en implementeren’. Negatieve (re)acties van mensen 
op het handelen van bestuurders die zich uiten in een negatief survey patroon worden 
gezien als weerstand tegen de geplande verandering waartegen actie ondernomen 
moet worden. Het is de vraag of dergelijke objectiverende manieren van kennisontwik-
keling vanuit een afstandelijke en beschouwende positie behulpzaam zijn, ook wanneer 
zij zijn ontwikkeld vanuit een praktijkoriëntatie (Van Ruler, 2003).

6.6.1.2  Interpretatieve perspectieven
Interpretatieve perspectieven gaan uit van vrijheid in de keuze van een veranderaan-
pak afhankelijk van wat de context vraagt. Ze zijn weliswaar gericht op regulatie, maar 
vanuit een subjectivistisch perspectief. De uitgangspunten die zij hanteren zijn volun-
taristisch. Theoretici en praktijkbeoefenaren onderkennen het ontstaan en bestaan van 
subjectieve belevingswerelden en processen. Ze zoeken begrip van en verklaringen voor 
die wereld in het referentiekader van mensen en proberen daar mee om te gaan door in 
aanpak te variëren. Ook gebeurtenissen worden geïnterpreteerd vanuit referentiekaders 
van deelnemers in plaats van het referentiekader van de observator of onderzoeker van 
actie. Mensen zien vanuit dit perspectief de wereld met andere woorden als een sociaal 
proces dat wordt gecreëerd door de betrokkenen vanuit hun referentiekaders25.

Vanuit een cognitief psychologisch perspectief wordt ons gedrag ook beïnvloed door 
dergelijke referentiekaders, ook wel schemata (Bartlett, 1932; Fiske & Taylor, 1991), 
conceptuele ‘frames’ (Emery, 2004) of mentale modellen (Kess, 1992) genoemd. Men-
tale modellen sturen ons daadwerkelijke gedrag en worden geconstrueerd in ons geheu-
gen op basis van interactie met anderen. De taal die we daarbij gebruiken, fungeert 
als een soort indicator in het construeren van mentale modellen. Woorden en zinnen, 
maar ook betekenissen die we op andere manieren hebben afgeleid zijn de ‘seintjes’ 
die de constructie van zulke mentale modellen oproepen. In gesprekken construeren 
we actief een betekenis in de vorm van een mentaal model in ons geheugen. We slaan  
meestal alleen betekenissen op, de kern of strekking van wat we hebben gehoord of 
gelezen. Die betekenissen passen we vervolgens elders toe, in andere situaties. Daarbij 
integreren we verschillende (delen van) betekenissen en construeren we nieuwe bete-
kenissen afgeleid uit nieuwe gesprekken. Het construeren van mentale modellen in het 
geheugen is een constructief, dynamisch proces: we leiden steeds nieuwe betekenissen 
af, die we opnemen in onze weergave van een situatie (Kess, 1992).

24 Het radicaal structuralistische paradigma heeft haar objectieve benadering van de wetenschap gemeen 
met het functionalisme, maar de doelen die actoren binnen dit paradigma stellen zijn anders: zij zijn gericht 
op radicale verandering en benadrukken structureel conflict, manieren van domineren, tegenstellingen en 
deprivatie. De benadering is gericht op radicale verandering, eveneens vanuit het objectieve perspectief 
van de kenbare wereld. De uitgangspunten binnen het radicaal structuralistische paradigma zijn realistisch, 
positivistisch en deterministisch. Ze leggen een sterke nadruk op het ontwikkelen van kennis over 
wetmatigheden en waarheden en op universele regels of wetten voor het formuleren van logische conclusies. 
De maatschappij wordt volgens actoren binnen dit perspectief gekarakteriseerd door fundamentele conflicten 
die radicale veranderingen veroorzaken door politieke en economische crises. Deze meer sociologische 
invalshoek is in deze studie niet aan de orde.
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Mentale modellen als perspectieven op de werkelijkheid
Zoals het mentale model aangevuld wordt door informatie uit de buitenwereld, zo 
beïnvloedt het model ook hoe we naar de buitenwereld kijken. Daardoor besteden we 
selectieve aandacht aan boodschappen en horen daardoor eerder boodschappen die 
aansluiten bij ons mentale model (Kess, 1992). We maken onder meer gebruik van per-
soonsschema’s, zelfschema’s, rolschema’s, schema’s van gebeurtenissen en procedurele, 
sociale schema’s (Fiske & Taylor, 1991). Herkenbare patronen die we tegenkomen in 
nieuwe situaties brengen automatisch het gebruik van een eerder model, dat we heb-
ben ontwikkeld in soortgelijke situaties, naar boven. Dat betekent dat de modellen heel 
snel kunnen worden gebruikt, wat het voor ons mogelijk maakt om snel te handelen. 
We veranderen en verbeteren onze mentale modellen continu in lijn met onze kennis, 
uit het verleden en het heden en met onze wetenschap van, over en uit elk gesprek 
op elk bepaald moment. We voegen nieuwe informatie aan het mentale model toe 
en veranderen of verwijderen oude informatie. De context van de constructies die 
zijn geproduceerd in eerdere interactieprocessen die we hebben met andere mensen 
bepaalt en stuurt ons gedrag. Het is ons referentiekader geworden van waaruit we de 
werkelijkheid begrijpen.

Gevolgen van handelen op basis van werkelijkheidsbeelden
Mentale modellen zijn onze manier van omgaan met de complexiteit van de werkelijk-
heid. Ze hebben een selecterend effect op de manier waarop we informatie waarnemen. 
Dat heeft als voordeel dat we informatie uit onze omgeving snel kunnen ordenen en 
structureren. Het nadeel is dat we informatie die buiten ons mentale model valt minder 
snel zullen zien. We zijn daarnaast geneigd missende informatie in het model zelf in 
te vullen, vanuit de geldende logica binnen het mentale model. Dat kan de bedoelde 
betekenis opleveren, maar ook de betekenis waarvan wij denken dat die bedoeld werd, 
of de betekenis die we gebruikt hebben om de informatie te begrijpen (Kess, 1992). 
Wanneer er weinig relevante informatie beschikbaar is, beïnvloedt het mentaal model
nog sneller onze oordelen en evaluaties, doordat bepaalde verwachtingen geactiveerd 
worden. Mentale modellen versimpelen de werkelijkheid, kleuren de waarneming, 
gaan vaak verder dan de beschikbare informatie toelaat en kunnen allerlei verte-
keningen tot gevolg hebben. Daardoor kunnen ze leiden tot stereotype beelden die 
vervolgens bepalen hoe we met anderen omgaan (Koomen & Van der Heuvel, 1991). 

25 Binnen het radicaal humanistische paradigma zijn actoren gericht op radicale verandering vanuit een 
subjectivistisch perspectief. Ten grondslag aan de manier van kijken naar de werkelijkheid vanuit dit paradigma 
ligt de assumptie dat de werkelijkheid niet een hard gegeven is maar gecreëerd wordt door het menselijke 
bewustzijn. Radicaal humanisten kijken naar de wereld vanuit een nominalistisch, anti-positivistisch en 
voluntaristisch perspectief. Nominalisme veronderstelt dat de sociale werkelijkheid bestaat uit concepten en 
labels die mensen hanteren om de werkelijkheid te structureren en te begrijpen. Anti-positivisme zet zich af 
tegen de positivistische uitgangspunten van een ware werkelijkheid die te beschrijven en te meten is met de 
juiste methoden. Voluntarisme veronderstelt dat mensen keuzevrijheid hebben manier waarop zij hun werk 
en leven invullen, en mensen in organisaties hebben keuzevrijheid in de koers die ze ontwikkelen. Ze worden 
daarin volgens dit perspectief niet beperkt door bijvoorbeeld allerlei omgevingsontwikkelingen. Radicaal 
humanisten proberen de beperkingen van bestaande sociale indelingen te overstijgen en leggen daarbij de 
nadruk op menselijk bewustzijn. Deze meer sociologische invalshoek is in deze studie niet aan de orde.
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Mensen in organisaties bouwen dergelijke kennis op wanneer zij reageren op de 
situaties die zij tegenkomen. Tijdsdruk, een contextfactor in veel veranderprocessen 
(Bennebroek Gravenhorst, 2002a) zorgt er voor dat we sneller teruggrijpen op mentale 
modellen omdat tijdsdruk ervoor zorgt dat er een teruglopende capaciteit is om infor-
matie te verwerken (Koomen & Van der Heuvel, 1991). Ten grondslag aan conceptu-
ele schema’s of modellen die ons handelen en onze methoden sturen, liggen bepaalde 
assumpties (Bodenhausen, 1988) over onszelf, over anderen en over de omgeving. Ze 
vormen een soort ‘toolkit’ van kennis en ervaringen, interpretaties en veronderstellin-
gen, waarop ons denken en handelen is gebaseerd.

Mentale modellen en handelingsroutines.
Het voorgaande betekent dat (een deel van) ons gedrag wordt beïnvloed door 
ervaringen vanuit het verleden waarvan we ons op dat moment niet bewust zijn. Dit 
niet-bewuste, geautomatiseerde gedrag is diep ingebed in menselijk gedrag. Het ligt 
aan de basis van ons handelen en de beslissingen die we nemen (Stacey, 1996). Maar 
de cognitief-psychologische invalshoek van mentale modellen kunnen we niet los zien 
van onze sociale interacties als we willen begrijpen hoe wij denken en handelen. Onze 
sociale interacties met de omgeving spelen een cruciale rol als we willen begrijpen 
hoe wij denken en handelen. Communicatie, interactie met anderen in onze omgeving 
beïnvloedt en vormt ons cognitieve systeem en in interactie met onze omgeving passen 
we ons continu aan (Maturana, 1997). Cognitie en sociale interactie zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. De communicatie heeft zowel binnen de groep mensen 
waarmee wij interacteren als in de psychologie van de leden van de groep invloed en 
is ‘multi-voiced en multi-layered’ van aard. Communicatie beperkt zich niet tot één 
groep van interacterende mensen: er zijn altijd verschillende groepen die naast elkaar 
functioneren en elkaar beïnvloeden en we maken van verschillende van deze groepen 
deel uit (Engeström, 1990; Van Dongen, De Laat & Maas, 1996). 

Denken en handelen vinden dus niet louter plaats vanuit een subjectief ervaren 
werkelijkheid. We kunnen de werkelijkheid beschrijven als een sociaal proces dat wordt 
gecreëerd door de betrokkenen vanuit hun referentiekaders, dus als intersubjectief. 
We delen onze ervaringen en creëren ervaringen in interactie met anderen, waardoor 
routines ontstaan. Door routines en dagelijkse rituelen ontstaan kaders die bepalen hoe 
we denken en handelen en welke keuzes we maken. Handelen in het dagelijkse sociale 
leven gaat vaak onopgemerkt, omdat het diep geworteld is in ons ‘praktisch bewust-
zijn’. Praktisch bewustzijn kunnen we zien als ‘stilzwijgende’ kennis die ons handelen 
stuurt. We hebben ons praktisch bewustzijn niet op een actieve en bewuste manier 
paraat tijdens sociale activiteiten. Ook al verloopt ons handelen onopgemerkt, het is 
eerder ‘niet-bewust’ dan onbewust: We putten voor het geven van redenen voor ons 
handelen uit hetzelfde reservoir als van waaruit wij handelen. We weten die stilzwij-
gende kennis uit ons praktisch bewustzijn kundig toe te passen, maar kunnen de kennis 
niet logisch beredeneren, hoewel er geen (cognitieve) barrières zijn die discursief en 
praktisch bewustzijn van elkaar scheiden. We kunnen actie ondernemen en continu 
blijven ondernemen door ons praktische bewustzijn. Het ontstaat in en geeft sturing 
aan de continuïteit van onze dagelijkse activiteiten (Giddens, 1991).

Figuur 6.7 maakt schematisch inzichtelijk hoe dit handelen ontstaat en in stand 
wordt gehouden (Weick, 1995). Allerlei gebeurtenissen in onze omgeving beïnvloeden 
het ontstaan van een wereldbeeld, het mentale model op basis waarvan wij naar de 
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wereld kijken, gebeurtenissen interpreteren en vanuit die interpretatie handelen. Wan-
neer wij meermaals achtereen vanuit ons wereldbeeld bepaalde gebeurtenissen inter-
preteren en daarnaar handelen, ontwikkelen we aan de hand van de feedback van ons 
handelen, een handelingstheorie, die bepaalt hoe wij met toekomstige gebeurtenissen 
omgaan. Dit is een dynamisch proces waarin wordt gereflecteerd op de interne wereld-
beelden, de betekenis die men daaraan geeft en de afstemming met de omgeving, 
het standpunt in de samenleving (Van Ruler, 2003). De handelingstheorie beïnvloedt 
ons wereldbeeld, of het mentale model van waaruit wij denken en handelen. Het 
wereldbeeld kan bevestigd worden wanneer datgene wat er gebeurt in reactie op ons 
handelen, de feedback van het handelen, klopt met ons wereldbeeld. Het wereldbeeld 
kan ook ontkracht worden wanneer de feedback van ons handelen niet klopt met 
ons wereldbeeld. De handelingstheorie en ons handelingsrepertoire leiden tot het 
ontstaan van een metaniveau dat onze handelingen samenbrengt en feedback van 
nieuwe handelingen beïnvloedt vervolgens dit metaniveau via het handelingsmodel. 
Dit proces is niet alleen retrospectief, maar ook prospectief. Onze interpretaties van 
de gebeurtenissen in onze omgeving zijn selectief; we zijn op sommige dingen meer 
gericht dan op andere. De betekenissen die we aan gebeurtenissen toekennen, worden 
geplaatst in kaders van culturen, verhalen die we vertellen en in assumpties achter ons 
handelen. Dit is een retrospectief proces. Maar wanneer we de gebeurtenissen eenmaal 
een betekenis gegeven hebben, interpreteren we andere en nieuwe gebeurtenissen 
vanuit ditzelfde kader: we creëren betekenissen van gebeurtenissen ook prospectief 
(Van Es, 2000).

Onze achtergrond uit jarenlange training en (hoger of academisch) onderwijs heeft 
invloed gehad op de ontwikkeling van de wereldbeelden of mentale modellen van 
waaruit we kijken en denken en heeft bijgedragen aan het handelingsmodel van waar-
uit wij handelen. We hebben een bepaalde manier van denken, schrijven en redeneren 
geleerd. Communicatie hebben we vastgelegd en geprofessionaliseerd in gedragscodes 
en voorschriften over coaching, counseling, teamwork, of leidinggeven. We zijn mensen 
op een rationele en instrumentele manier gaan zien. Daardoor proberen we grip te krij-
gen op onszelf en de wereld van menselijke actie door onszelf en interactieprocessen 
te zien als een logisch ‘probleem’ dat in kaart kan worden gebracht en moet worden 
opgelost (Shaw, 2002). Mentale modellen maken tweede orde leren moeilijk, omdat we 
ons er meestal niet van bewust zijn en ze daarom niet betwijfelen (Stacey, 1996). De 
vraag is hoe we de aard en invloed van mentale modellen op ons denken en handelen 
kunnen begrijpen en de principes waarop organiseren en veranderen zijn gebaseerd, 
kunnen veranderen. Omdat interpretaties van externe informatie subjectief zijn, 
wordt informatie extern en geobjectiveerd door ons handelen: we handelen naar onze 
assumpties over de werkelijkheid en daardoor worden deze assumpties over de werke-
lijkheid gewaarborgd. De omgeving of context van een organisatie is verbonden met 
ons eigen handelen en reflecteert ons en onze bedoelingen. Op deze manier beperkt 
de sociale wereld en beperken wij zelf ons handelen en onze oriëntaties (Weick, 1995). 
Met andere woorden: onze interpretaties en de achterliggende mentale modellen 
beïnvloeden de manier waarop we met situaties omgaan en de gevolgen daarvan inter-
preteren we vanuit het perspectief waarop ons mentaal model is gebaseerd: een soort 
self-fulfilling prophecy, die tot geobjectiveerde werkelijkheid wordt gemaakt. Volgens 
het interpretatieve perspectief zouden we daartoe eerst de assumpties moeten ontdek-
ken die ten grondslag liggen aan de keuzen die we maken. Juist deze assumpties maken 
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leren moeilijk. Veronderstellingen rond de noodzaak van stabiliteit en het uitoefenen 
van controle kunnen funest zijn voor creatieve leerprocessen en innovatie. Juist deze 
assumpties hinderen in het vinden van de moed om los te laten. Door te reflecteren op 
het handelen, kunnen we gedrag begrijpen, leren en nieuwe handelingsmogelijkheden 
uitproberen (Stacey, 1996; Weick, 1979; Taylor, 2003; Miller, 2002).

Figuur 6.7: Stimulus respons model van hoe mensen in organisaties interacteren met hun 
omgeving (ontleend aan Weick, 1995, p.122).

6.6.1.3  Intersubjectieve perspectieven
In het voorgaande werd duidelijk dat subjectieve perspectieven bruikbare inzichten 
verschaffen over de invloed van subjectieve constructen op het denken en handelen in 
veranderen. Tegelijkertijd zoekt het de antwoorden op vraagstukken veelal binnen het 
individu en kennis als de imperfecte weergave die het individu maakt van de wereld. 
Dit is opmerkelijk omdat werkelijkheid en kennis pas betekenis krijgen door taal en 
menselijke interactie; door het er samen met elkaar over te hebben. Werkelijkheden 
van personen, organisaties, culturen en relaties, worden geconstrueerd en gereconstru-
eerd in doorlopende processen. Organisaties en mensen in organisaties zijn geen geïso-
leerde entiteiten maar sociale werkelijkheden die doorlopend worden geconstrueerd in 
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relationele processen (Hosking, 2002). Betrokkenen hebben elkaar nodig om betekenis 
te geven aan hun wereld: ze ontwikkelen in interactie met elkaar betekenis (Wierdsma, 
1999). 

Vanuit een intersubjectief perspectief kunnen we de werkelijkheid beschouwen als 
een sociale constructie waarover binnen een groep mensen overeenstemming bestaat. 
Mensen geven betekenis in interactieprocessen en deze interactieprocessen zelf zijn 
ook betekenisvol. Deze betekenissen richten het handelen en creëren context door de 
gezamenlijke ervaringen die mensen met elkaar delen. Deze context is in interactie ont-
staan en vormt het referentiekader van waaruit zij de werkelijkheid begrijpen. Alleen 
door aandacht te hebben voor die in interactie gecreëerde context en de subjectieve en 
intersubjectieve betekenissen die mensen daaraan geven, kunnen we interactieproces-
sen begrijpen. Dit stelt ons ook in staat om nieuwe betekenissen aan ons denken en 
handelen te geven en aan de complexiteit van veranderprocessen. Door deze processen 
ontstaat een context waarin tweede en derde orde leerprocessen kunnen plaatsvinden 
(Boonstra, 2000). Communicatie gaat volgens het intersubjectieve perspectief niet over 
een sociale wereld zoals in het objectieve perspectief, maar is het creëren van onze 
eigen sociale wereld (Taylor & Van Every, 2000): Mensen en hun omgeving creëren 
elkaar als gevolg van de keuzen die ze maken over producten of diensten, klanten en 
concurrenten etc. De uitkomsten daarvan beïnvloeden en veranderen weer het mentale 
model, wat daarop volgende strategische keuzen beïnvloedt.

In Figuur 6.8 wordt dit proces van handelen, interacteren, reflecteren en interprete-
ren schematisch weergegeven: Ons handelen wordt beïnvloed door onze achterliggende 
redenaties, die zijn ontstaan uit onze subjectieve interpretaties van gebeurtenissen. 
Maar handelen doen we meestal niet alleen: communiceren en handelen vinden plaats 
in interactie met anderen. Betekenis geven aan de gevolgen van ons handelen doen we 
ook in interactie: we creëren een gedeelde werkelijkheid in interactie met elkaar. Ieder 
van ons geeft daaraan weer zijn of haar subjectieve interpretatie. Door samen met 
anderen te communiceren en betekenis te geven, worden onze redenaties versterkt, 
maar ook aangepast of ter discussie gesteld. Dit proces verloopt cyclisch: We geven 
steeds nieuwe subjectieve interpretaties aan gebeurtenissen en maken deze ‘objectief ’ 
door ons handelen in steeds doorgaande input-output cycli. Hoewel de gecreëerde 
werkelijkheden geen waarheden zijn, zijn de gevolgen die uit die intersubjectieve 
interpretaties van de werkelijkheid ontstaan, wèl ‘waar’. Mensen communiceren en 
interacteren immers met elkaar op basis van hun interpretatie van de werkelijkheid en 
de uitkomsten van die interacties zijn waar in hun gevolgen. Wel geeft ieder vervolgens 
vanuit zijn of haar eigen interpretatie betekenis aan de gevolgen. Interpreteren en 
handelen gebeuren steeds in interactie met anderen, die dezelfde cycli van objectieve 
gebeurtenissen, subjectieve interpretaties en handelen doormaken. De interpretaties 
die in dit interactieve proces worden gegenereerd, worden gedeeld door verschillende 
mensen: een gedeeld perspectief op de wereld ontstaat (Porac, Thomas & Baden-Fuller, 
1989; in Weick, 1995).



202

Figuur 6.8: Reflecteren en handelen als cyclisch proces

In de praktijk kunnen we ons dit proces zo voorstellen: de waarden en overtuigingen 
die managers hebben over hoe je een bedrijf leidt, beïnvloeden de strategische keuzes 
die ze maken. Omdat managers in continue interactie met elkaar zijn, komen deze 
overtuigingen vaak overeen. Ze delen de overtuigingen en creëren samen een werke-
lijkheid in de organisatie waarin ze van deze overtuigingen een ‘objectieve’ situatie 
maken. Overtuigingen worden nog verder verspreid in netwerken waarmee managers 
te maken hebben, zoals netwerken van klanten, toeleveranciers en concurrenten 
(Weick, 1995; zie ook paragraaf 5.3.1.2) en worden daarmee binnen het netwerk door 
de leden daarvan gedeeld. Ooit was iedereen binnen dit netwerk het er over eens dat 
deze overtuigingen in interactie werden gemaakt. Maar naar verloop van tijd worden 
ze een extern gespecificeerde objectieve werkelijkheid en vormen uitgangspunt voor 
vooraf vastgestelde rollen en ‘handelingsroutines’ voor groepen mensen in de organi-
satie (Ring & Van de Ven, 1989), ook voor diegenen die buiten het netwerk vallen. 
Met andere woorden: zulke in interactie gecreëerde betekenissen worden naar verloop 
van tijd geïnstitutionaliseerd en geobjectiveerd, bijvoorbeeld in de vorm van regels, 
procedures en afspraken, waaraan iedereen geacht wordt zich te houden. Wanneer dit 
eenmaal is gebeurd, is het lastig te bedenken waar deze regels en procedures ook al 
weer vandaan kwamen en waarom ze zijn ontstaan en worden ze zelden ter discussie 
gesteld: ze worden een objectief beleefde werkelijkheid.

6.6.2  Perspectieven op organiseren
De hiervoor beschreven perspectieven op hoe we de werkelijkheid kunnen kennen, 
bieden boeiende uitgangspunten voor een beschrijving van hoe praktijkbeoefenaren 
zoals managers en organisatieadviseurs, vanuit deze werkelijkheidsbeelden kijken naar 
de organisatie en de praktijk van organiseren. Interessant is hoe deze werkelijkheids-
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beelden kleuring geven aan de manier waarop zij met vraagstukken omgaan, maar ook 
hoe zij mensen in de organisatie zien en benaderen. In het navolgende worden enkele 
van deze manieren van organiseren beschreven.

6.6.2.1  Positioneel organiseren
Positioneel organiseren gaat uit van een scheiding tussen subject en object en veron-
derstelt een kenbare wereld. De gedachte van een objectieve, kenbare wereld uit zich 
in de manier waarop naar mensen en organisaties wordt gekeken. Positionele macht 
is macht die wordt ontleend aan de positie die een actor inneemt in een organisatie. 
Positioneel organiseren uit zich in een hiërarchische rangordening van mensen op posi-
ties (Wierdsma, 1999) en wordt dan ontleend aan de positie die de actor ten aanzien 
van een ondergeschikte inneemt in de hiërarchie. Anderzijds kan positionele macht ook 
worden ontleend aan het netwerk dat actoren hebben (Hosking & Morley, 1991).

Positioneel organiseren wordt gekenmerkt door de machine als metafoor voor het 
ontwerp van een organisatie (Morgan, 1986). De manier van kijken naar verandering 
is het verlaten van de bekende ‘oude’ stabiliteit en het transformeren naar een nieuwe 
gewenste stabiliteit. Verandermanagement wordt gezien als een implementatieproces 
van een nieuw ontwerp. Sturing vindt plaats door resultaten te vergelijken met de 
beoogde doelen. Als de resultaten afwijken van deze norm, sturen verandermanagers 
de verandering bij zodat de beoogde doelen uiteindelijk wel kunnen worden gereali-
seerd. Daartoe wordt geprobeerd de werkelijkheid transparant te maken en dynamiek 
en complexiteit te begrijpen en reduceren. Dat doet men door een representatief model 
te ontwikkelen dat de regelmaat van de werkelijkheid reflecteert. Het management 
baseert haar model op kennis over wetmatigheden die zij over de jaren heen verzameld 
heeft. Dit resulteert in voorschriften, verklaringen en voorspelling. Leidinggevenden 
worden geacht deze kennis van wetmatigheden om te zetten in beslissingen en maatre-
gelen, die organisatieleden geacht worden te volgen en uit te voeren (Wierdsma, 1999). 
Positioneel organiseren betekent dat actoren die macht bezitten, ervoor kunnen zorgen 
dat anderen niet de gelegenheid krijgen om te participeren in het besluitvormingspro-
ces (Hosking & Morley, 1991). We vinden positionele manieren van organiseren onder 
organisatiekundige benaderingen. Ook in de veranderkunde zijn organiseerprocessen 
wel gebaseerd op positionele uitgangspunten, die tot uiting komen in achterliggende 
overtuigingen over de vermeende noodzaak tot sturing en kaderstelling door leiding-
gevenden, ookal wordt hier veel ruimte gelaten voor eigen inbreng. 

6.6.2.2  Transactioneel organiseren
Een organisatie werkt in het transactionele perspectief als een dynamisch netwerk: 
mensen zijn met elkaar verbonden door een netwerk van gedeelde activiteiten, afhan-
kelijkheden in hun activiteiten en gedeelde betekenissen. Wanneer mensen wederzijds 
afhankelijk zijn in hun activiteiten, creëren zij betekenissen die in meer of mindere 
mate gedeeld worden en waaraan de betrokkenen in het netwerk refereren wanneer zij 
hun activiteiten coördineren. De betekenissen die zij samen ontwikkelen, hangen sterk 
af van de context en plaats waarin zij plaatsvinden. Die activiteiten leveren niet alleen 
de producten of diensten op, maar ook de organisatie. De organisatie kunnen we zien 
als context voor en product van deze processen. Het is een netwerk van wederzijds 
afhankelijke activiteiten en relaties, geen kenbaar en stuurbaar object (Wierdsma, 
1999). Daarmee onderscheidt het zich van positionele manieren van organiseren. 
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Organisaties worden gekenmerkt door verschillende van die netwerken van mensen die 
nauw met elkaar samenwerken. Mensen maken deel uit van een of meerdere netwerken 
die in een bepaalde mate met elkaar te maken hebben, met elkaar moeten samenwer-
ken, elkaar kunnen beconcurreren om mensen en middelen of van elkaar afhankelijk 
zijn. Elk hebben zij bepaalde perspectieven op de werkelijkheid van organiseren en 
veranderen en willen zij elkaar en de omgeving beïnvloeden. Dit kan spanningen ople-
veren tussen groepen mensen of werksystemen in organisaties (zie Hoebeke, 1994). 
In transactioneel organiseren worden activiteiten, relaties en betekenissen ontwikkeld, 
behouden en veranderd. Veranderen lukt alleen als de betrokkenen bereid en in staat 
zijn om te kijken naar de werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven. Leren kan 
worden gestimuleerd door een context te creëren die reflectie op interactieprocessen en 
in elkaar grijpende gebeurtenissen toestaat (Wierdsma, 1999; Wierdsma, 2004; Stacey, 
1996). Transactioneel organiseren vinden we onder veranderkundige benaderingen.

6.6.2.3  Transformationeel organiseren
Evenals in het transactionele perspectief wordt de organisatie vanuit een transforma-
tioneel perspectief niet gezien als een te sturen entiteit en organisatieleden worden 
niet gezien als te coachen of leiden in de gewenste richting. Ook veronderstelt het 
transformationele perspectief dat een organisatie een dynamisch netwerk is waarin 
mensen met elkaar verbonden zijn door een netwerk van gedeelde activiteiten, afhan-
kelijkheden in hun activiteiten en gedeelde betekenissen. Organiseren is het geheel 
van activiteiten van betrokkenen die zij retrospectief structureren (Brown, 1992). Het 
transformationele perspectief op organiseren onderscheidt zich echter in haar streven 
positionele veronderstellingen zichtbaar te maken en te veranderen en in haar nadruk 
op gelijkwaardigheid. Uitgangspunt in het transformationele organiseren zoals ik dat 
hanteer is dat een niet-hiërarchische werkomgeving wordt gecreëerd. Vanuit dit uit-
gangspunt wordt er naar gestreefd om hiërarchie zichtbaar te maken en te veranderen. 
Binnen de context van transformationeel organiseren is geen sprake van positioneel 
onderscheid. Mensen verschillen van elkaar en dat verschil wordt onderkend en geac-
cepteerd. Organiseren is erop gericht om te gaan met verschillen tussen individuen, op 
een niet-positionele manier. Transformationeel organiseren beoogt hiërarchisch verschil 
te minimaliseren om politieke effecitiviteit te maximaliseren en te komen tot samen-
werkingsrelaties middels netwerkprocessen (Brown, 1992). Organiseren is interacteren 
en zelforganiseren. Dit proces ontstaat wanneer mensen in een groep gedragspatronen 
produceren, maar geen hiërarchie binnen die groep kennen of worden gestuurd door 
een van buiten opgelegde autoriteit (Stacey, 1996).

6.6.3  Perspectieven op veranderen
De inzichten vanuit theorieën over wereldbeelden en de bijbehorende perspectieven 
op organiseren bieden spannende uitgangspunten om te kijken naar de verschillende 
mogelijke perspectieven op veranderen die (mensen in) organisaties kunnen hanteren. 
Interessant is hoe werkelijkheidsbeelden en perspectieven op organiseren, de manier 
waarop veranderprocessen tot stand komen en worden gemanaged en gestuurd, beïn-
vloeden.
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6.6.3.1  Ontwerpen

Planmatig veranderen en veranderen vanuit een machtsstrategie

Planmatige en machtsstrategieën (zie paragraaf 2.5) sluiten aan bij organisatiekundige 
perspectieven gebaseerd op functionele uitgangspunten en de principes van positioneel 
organiseren. Bij planmatige strategieën leiden rationele besluitvorming, kennis en een 
nadruk op uitgewerkte plannen en een nieuw ontwerp voor de nieuwe organisatie de 
aanpak op een rationele en probleemgerichte manier. Het uitgangspunt is het vinden 
van een praktische, beheersbare en controleerbare oplossing voor vraagstukken. Der-
gelijke processen zijn vaak discontinu en intentioneel. De organisatie beweegt weg van 
de bekende evenwichtstoestand (divergentie) naar een geplande toekomstige situatie. 
Dat gebeurt in afzonderlijke, geplande fasen (Weick & Quinn, 2004). Verandering is 
een opeenvolging van fasen van unfreezing, moving en refreezing (zie Lewin, 1947), 
gebaseerd op een gefaseerd plan. Wanneer het hoger management akkoord is met de 
blauwdruk starten er rondes langs de management lagen bedoeld om de verandering te 
verkopen. Daarna volgt vaak een stoelendans om managementposities in te vullen. Ten 
slotte wordt de blauwdruk geïmplementeerd (Boonstra, 2000; Wierdsma, 2004).
Bij machtsstrategieën ligt de nadruk op een strakke sturing en beheersing van het 
proces in een expertmatige aanpak. Het topmanagement initieert, stuurt en controleert 
de veranderingen. leggen de nadruk op conflicten en crisis. Manieren van domineren 
in conflict en machtsuitoefening nemen een belangrijke rol in als manier van omgaan 
met fundamentele conflicten. Een andere manier van omgaan met conflicten biedt het 
onderhandelingsperspectief. Hier gaat het niet zozeer om domineren, maar om het 
komen tot een oplossing, een compromis. Daarbij wordt wel vanuit de eigen veronder-
stellingen geredeneerd en worden steeds de eigen belangen in het oog gehouden.

6.6.3.2  Ontwikkelen

Programmatische strategieën en dialoog

Programmatische strategieën en dialoog bieden een alternatief voor planmatige en op 
macht gebaseerde benaderingen van verandering. Verandering is hier niet een vanuit 
machtsdenken vormgegeven proces, maar is meer een gezamenlijke reis waarin de 
richting in overleg wordt bepaald en er stap voor stap wordt veranderd (Wierdsma, 
2004). Het gaat om een continue en zich evoluerende verandering. Kleine continue 
veranderingen of aanpassingen die tegelijkertijd over eenheden heen in een onderlinge 
afhankelijkheid worden gecreëerd, kunnen een cumulerend effect hebben en daardoor 
substantiële verandering veroorzaken (Weick & Quinn, 2004). De aanpak start vaak 
met een gezamenlijke analyse van problemen en oplossingsrichtingen en de werkwijze 
is afhankelijk van het procesverloop. Er is aandacht voor verandering van structuur, 
cultuur en individueel gedrag. De veranderingsmanager treedt op als facilitator die 
veranderingen begeleidt en samen met betrokkenen naar oplossingen zoekt. Deskundi-
gen ondersteunen het proces door hun ervaring in te brengen (Boonstra, 2000).

In dit proces wordt subjectief en intersubjectief betekenis gegeven aan verschillende 
werkelijkheden. De programmatische strategie erkent het bestaan van verschillende 
perspectieven. Wel zijn de kaders van verandermanagers leidend. Mensen worden ver-
leid om te leren denken en handelen zoals de verleiders zelf doen. Ook dialoog zoals 



206

geformuleerd in het eerste deel van dit proefschrift stelt kaderstelling door managers 
en een planmatige aanpak niet per definitie ter discussie. Het gaat om een interactieve 
overlegaanpak waarin ruimte is voor ieders ideeën over verandervoorstellen en een 
gezamenlijke aanpak. Taal, interactie in de vorm van dialoog is in dit proces een 
middel om betekenis te geven aan perspectieven op veranderen. Actoren in verander-
processen hebben nieuwsgierigheid naar de werkelijkheden van anderen. Verschillende 
meningen worden ingebracht en gehoord in een interactief proces van gezamenlijk 
betekenis geven. Degenen die handelen kunnen vervolgens hun acties aanpassen en 
ondersteunen met hun interpretatie van deze betekenis (Wierdsma, 2004). Dergelijke 
benaderingen worden gekenmerkt door een multiparadigmatisch perspectief: hoewel 
er een sterke nadruk ligt op het gezamenlijk met mensen in de organisatie veranderen, 
baseert ook een veranderkundige benadering als de ontwikkelaanpak zich deels op 
functionalistische uitgangspunten.

Wierdsma biedt een perspectief op organisatieverandering als ‘trektocht’. De 
gedachte van verandering als een trektocht representeert tegelijkertijd een variant op 
de ontwikkelbenadering als ‘meer van hetzelfde’. De benadering beoogt, in tegenstel-
ling tot positionele verandering, niet de inhoud van verandering te definiëren en 
verandering te plannen en ontwerpen, maar uitsluitend een context voor verandering 
te creëren. De dialoog gaat over de werkwijze, de manier van veranderen, de eigen 
gedrags- en interactiepatronen in relatie tot de beoogde werkelijkheid. Het gaat om 
vraagstukken als wie neemt er deel aan het proces, hoe kunnen behoeften en veronder-
stellingen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt worden, hoe leren mensen reflecteren op 
hun veronderstellingen en hoe leren ze hun eigen perspectief niet als doorslaggevend 
zien. Er wordt gereflecteerd op het proces en op de eigen veronderstellingen van de 
spelers. Het gaat er om dat betrokkenen een actieve rol hebben in het creëren van de 
context waarin zij samenwerken en die invloed ook (h)erkennen (Wierdsma, 2004). 
Hoewel deze benadering slechts beoogt een context te creëren waarin verandering kan 
plaatsvinden, lijkt binnen die context vervolgens een proces plaats te vinden dat ver-
gelijkbaar is met ontwikkelbenaderingen. Er is sprake van een beoogde werkelijkheid 
waar men naar toe wil en de manier waarop men die werkelijkheid hoopt te bereiken 
is door in dialoog te gaan over aanpak en verdeling van taken. Daarbij gaat het er om 
dat men keuzes maakt over wie er deelneemt aan dit proces en hoe men samen het 
proces vormgeeft. Dit vraagstuk heeft wellicht te maken met de scheiding binnen de 
benadering van de context van de inhoud en het proces van verandering. Na reflectie 
definieert men gezamenlijk nieuwe criteria die uitgangspunt zijn voor de aanpak van 
verandering, een kader op basis waarvan rationele actie wordt ondernomen. Deze 
lijken los te staan van de mensen die het kader hebben gecreëerd en er betekenis aan 
geven. Uitgangspunt is dat de subjectieve interpretaties van mensen van verandering 
imperfect zijn; de bedoeling is dat mensen leren reflecteren op hun eigen veronder-
stellingen. Vanuit reflectie op de eigen veronderstellingen creëren actoren samen een 
werkbare consensus die als (nieuw) uitgangspunt dient voor het handelen: een nieuwe, 
gedeelde werkelijkheid.

Zowel ontwerpbenaderingen als ontwikkelbenaderingen worden gekenmerkt door 
een perspectief van evenwicht en besturing in een proces waarin verandering plaats-
vindt van een stabiele beginsituatie naar een stabiele eindsituatie. Het is een proces 
van ‘ontdooien, veranderen en weer bevriezen’ dat zich afspeelt binnen de kaders van 
de bestaande organisatie, een zoektocht naar de nieuwe, ideale en ware werkelijkheid, 
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die wordt gekenmerkt door positionele uitgangspunten en een nadruk op het veran-
deren van ‘de ander’. In dit patroon van veranderen zien we dat leden van het hoger 
management de organisatie en haar omgeving als een te kennen en te meten ding 
beschouwen vanuit een objectief perspectief op de werkelijkheid. Ze proberen aan de 
hand van verzamelde informatie voorspellingen te doen over de toekomst en nemen op 
basis daarvan sturende maatregelen. De manier van denken lijkt te veronderstellen dat, 
als we de systematische aard van een organisatie en haar omgeving maar goed genoeg 
kennen, we vanzelf haar gedrag kunnen controleren. De vraag is of dit sturingsperspec-
tief voldoet in een ambigue, dynamische en complexe situatie (Stacey, 1996; Boonstra, 
2000).

6.6.3.3  Lerend vernieuwen

Processen van zelforganisatie: meervoudige stemmen in dialoog 

Derde orde leren is moeilijk te begrijpen. Het gebeurt wanneer we onze eigen mentale 
modellen en, samen met anderen, onze gezamenlijke mentale modellen gaan betwijfe-
len. Derde orde leren is niet voorbehouden aan een bepaalde groep mensen maar vindt 
plaats in alle hiërarchische niveaus. Derde orde leren is niet te sturen en innovativiteit 
kan niet worden gepland door politieke interactie en groepsleren. Actoren uit hogere 
hiërarchische niveaus kunnen evenmin bepalen of derde orde leren vereist is. Het kan 
alleen ‘ontstaan’. Derde orde leren heeft te maken met de mate van onzekerheid en 
ambiguïteit in de situaties waarin mensen zich bevinden. Het is een proces van zelf-
organisatie, politieke interactie en groepsleren waarin innovatieve ideeën en nieuwe 
strategische richtingen ontstaan. Bij zelforganisatie communiceren mensen binnen een 
werksysteem spontaan met elkaar, gaan plotseling met elkaar samenwerken en coördi-
neren die samenwerking gemeenschappelijk. Dat kan zelfs gebeuren in bureaucratische 
organisaties, wanneer mensen uit verschillende afdelingen of niveaus ontdekken dat ze 
dezelfde doelen steunen en daaraan werken.

Zelforganisatie ontstaat wanneer mensen een groep vormen die gedragspatronen 
produceert, ondanks de afwezigheid van formele hiërarchie binnen die groep of 
van buiten opgelegde autoriteit. Bepaalde gedachten en ideeën ontstaan, enthousi-
asme, voorstellen worden gedaan in een korte tijd. Soms verandert het onderwerp van 
gesprek abrupt en hervormen de groepen zich spontaan. Dit proces organiseert zichzelf 
op een spontane manier. Deze zelforganiserende groepen handelen in conflict met 
hiërarchie en worden beperkt door hiërarchie, maar vervangen de bestaande hiërarchie 
niet, zoals zelfsturende teams dat doen (Stacey, 1996). Dynamiek en vernieuwing wor-
den gestimuleerd wanneer veel verschillende actoren met verschillende gezichtspunten 
interacteren, er veel interactie is en verschillen zichtbaar zijn, communicatie en feed-
back snel rondgaat. Het ontstaat uit en leidt tot spanningen en conflicten. Gevoel en 
veronderstellingen bij verandering zijn bespreekbaar en onzekerheden kunnen worden 
geuit en gehanteerd in een proces van zelforganisatie (Boonstra, 2000).

In mijn ervaring zijn er duidelijke parallellen te ontdekken in de besproken perspec-
tieven op de werkelijkheid, in manieren van organiseren en veranderen en in methoden 
van onderzoeken en begeleiden van veranderingen. Deze uiten zich in drie patronen. 
Figuur 6.9 biedt een overzicht van de werkelijkheidsbeelden en denk- en handelwijzen 
die in dit hoofdstuk aan de orde zijn geweest. Ook de bij de werkelijkheidsbeelden 
behorende perspectieven op onderzoek wordt in elk van de drie kolommen weergege-
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ven. In de linker kolom worden respectievelijk de epistemologische uitgangspunten, 
methodologie van organiseren en veranderen en de rol van de veranderaar en de 
onderzoeker vanuit een objectief werkelijkheidsbeeld uiteengezet. De middelste kolom 
laat epistemologische uitgangspunten, methodologieën en rollen vanuit een subjectief 
perspectief zien. In de rechterkolom ten slotte worden intersubjectieve epistemologi-
sche assumpties, methodologieën en rollen uiteengezet. 

Figuur 6.9: Drie verschillende manieren van denken, handelen en onderzoeken

6.7   Methodische reflectie en herdefiniëring van uitgangspunten voor 
onderzoek

In deze paragraaf reflecteer ik op de onderzoeksmethodiek die ik in het eerste deel van 
de studie heb toegepast en herdefinieer de positie die ik inneem binnen het spectrum 
van werkelijkheidsbeelden en bijbehorende perspectieven op onderzoeksmethoden. De 
aanleiding tot deze reflectie zijn verschillende nieuwe onderzoeksvragen die naar voren 
komen naar aanleiding van de bevindingen in de eerste twee delen van het proefschrift. 
Werken met surveylijsten als onderzoeksmethodiek biedt me onvoldoende handvaten 
om deze nieuwe vragen te beantwoorden en daarnaast zoek ik nieuwe feedbackmo-
gelijkheden daar de surveymethodiek zoals ik die tot nu toe heb gehanteerd, in mijn 
perspectief niet meer voldoet. De manier van kijken naar en werken met de methodiek 
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heeft ook te maken met mijn eigen ontwikkeling in het gebruik van de methodiek en 
de manier waarop ik daar als reflectief handelingsonderzoeker mee omga. Hieraan 
besteed ik in hoofdstuk 7 meer aandacht.

6.7.1  Nieuwe onderzoeksvragen
Na de voorgaande theoretische exercitie en reflectie komen allerlei nieuwe onderzoeks-
vragen op. Organisatiekundige benaderingen lijken vooral eerste orde leerprocessen op 
te roepen en bieden begrensde mogelijkheden voor leren en veranderen in organisaties. 
Veranderkundige en sociaal interpretatieve benaderingen bieden inzichten in de ach-
tergronden van het denken en handelen, in de dynamiek van veranderprocessen en van 
het ontwikkelen van gedeelde betekenissen. Ook werd uit het voorgaande duidelijk dat 
de processen waarin leren onmogelijk wordt gemaakt, ondoorzichtig zijn. Hoe kunnen 
we inzicht krijgen in wat er in dergelijke processen aan de hand is?

Mij intrigeert de vraag of we bepaalde redeneringen of perspectieven kunnen 
achterhalen bij actoren in veranderprocessen, of we kunnen ontdekken hoe deze het 
verloop van veranderprocessen in organisaties beïnvloeden en of er mogelijkheden zijn 
om een context te creëren waarin reflectie op deze redeneringen of assumpties en leren 
mogelijk worden. Ik wil onderzoeken hoe mentale modellen en assumpties helpen om 
meer inzicht in het moeizame verloop van veranderprocessen te krijgen. Hoe ontstaan 
deze overtuigingen of paradigma’s en hoe beïnvloeden ze het denken over en werken 
aan veranderprocessen? Hoe kunnen we assumpties in veranderprocessen leren herken-
nen? Hoe hangen deze werkelijkheidsbeelden samen met de manier waarop actoren 
keuzes maken en handelen? Hoe kunnen mensen reflecteren op hun assumpties? Hoe 
kunnen zij hun veronderstellingen en de gevolgen daarvan signaleren? Hoe kunnen 
mensen in organisaties gezamenlijk zoeken naar handelingsalternatieven en leren met 
toekomstige veranderingen om te gaan? Hoe kan er een context worden gecreëerd 
waarin nieuwe werkelijkheden kunnen worden gecreëerd?

Deze nieuwe onderzoeksvragen zijn niet alleen aanleiding tot reflectie op de 
theorie. Ook de onderzoeksmethoden zoals ik die tot nu toe in het proefschrift heb 
gehanteerd, hebben herziening nodig. In deze laatste paragraaf stel ik daarom de bruik-
baarheid van surveyonderzoek ter discussie en breng ik mijn nieuwe uitgangspunten 
voor onderzoek naar voren. In de casestudies die in het achtste hoofdstuk beschreven 
worden, besteed ik vervolgens aandacht aan de nieuwe vraagstukken vanuit nieuwe 
onderzoeksmethoden en ga ik in op wat de nieuw opgedane inzichten betekenen voor 
innoveren en leren in organisaties.

6.7.2  Het gebruik van survey lijsten in onderzoek
Er zijn verschillende manieren van kijken mogelijk naar survey resultaten. Vanuit 
een organisatiekundig perspectief zouden we survey resultaten zien als waren het 
werkelijkheden waarop gestuurd kan worden. De uitkomsten worden gezien als een 
objectief ‘plaatje’ van de organisatie en het veranderproces. Op basis van dit plaatje 
kunnen positieve en negatieve elementen worden gedefinieerd die aanleiding vormen 
tot (betere) sturing en beheersing van veranderingen door het hoger management. 
Vanuit dit perspectief kadert surveyonderzoek de visie op de organisatie en op 
veranderen in en stuurt. Het fundamentele vraagstuk met functionalistische organisa-
tiekundige onderzoeksperspectieven is dat het studieobject voor vanzelfsprekend wordt 
aangenomen. De betekenis van het onderzoeksobject wordt niet ter discussie gesteld, 
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maar er wordt vanuit gegaan dat ‘dingen’ zijn, wat ze over het algemeen verondersteld 
worden te zijn. Dit betekent dat objectieve onderzoekers niet proberen te ontdekken 
wat bestaat, dat wordt voor vanzelfsprekend aangenomen. Een bepaald, vaak door de 
opdrachtgever of van tevoren in hypothesen gedefinieerd probleem staat centraal en 
de onderzoeksbevindingen worden gebruikt om inzicht te krijgen in dat probleem en 
kunnen dienen als uitgangspunt voor interventie. Het onderzoek is vaak gebaseerd op 
een beperkt aantal variabelen die helpen om de werkelijkheid te versimpelen tot een 
overzichtelijk aantal kenbare en beheersbare aspecten, die helpen om het vraagstuk te 
begrijpen en verklaren (Taylor & Van Every, 2000)

Deze benadering kent een gevaar wanneer onderzoekers of adviseurs het perspec-
tief van de opdrachtgever op een vraagstuk als uitgangspunt nemen voor onderzoek. 
Het door de opdrachtgever aangegeven probleem, zoals weerstand, representeert de 
werkelijkheid die niet ter discussie wordt gesteld. Onderzoekers of adviseurs houden 
zich bezig met het bestuderen of tegengaan van het gedrag dat dit probleem veroor-
zaakt. Wanneer de probleemanalyse wordt gedeeld is de kans groot dat onderzoekers 
of adviseurs het wereldbeeld van de opdrachtgever delen en binnen de context of het 
wereldbeeld van de opdrachtgever onderzoeken en handelen. Onderzoek vindt plaats 
vanuit de assumpties die het denken en handelen van opdrachtgever en onderzoeker 
sturen. Deze assumpties worden niet betwijfeld. Wanneer de onderzoeker vanuit een 
functionalistisch perspectief de zelf opgestelde hypothesen als uitgangspunt neemt 
voor onderzoek, vindt onderzoek plaats vanuit de assumpties die het denken en hande-
len van de onderzoeker sturen. Onderzoek probeert ‘objectieve’ en concrete bewijzen te 
verzamelen die bestaande assumpties bevestigen en vaak bedoeld zijn om de opdracht-
gever concrete sturingsmogelijkheden te bieden. Onderzoek kan dan voorbij gaan aan 
de werkelijkheid van de verandercontext, die inzicht kan geven in daadwerkelijke 
vraagstukken, in handelingspatronen en hoe deze elkaar in stand houden. ‘Organisatie’ 
of ‘bedrijf ’ wordt dan een ‘ding’, een entiteit (Hosking & Morley, 1991) dat kan worden 
gemeten en kan groeien, of sterven, of veranderen. Weerstand tegen verandering kan 
worden gemeten, bestreden, verkleind of vermeden en veranderbereidheid kan worden 
vergroot, mits de juiste onafhankelijke variabelen met de juiste proporties worden 
verkleind of juist vergroot. Mensen en processen worden variabelen, kenmerken, ‘ware’ 
dingen die we kunnen onderzoeken.

Intersubjectieve benaderingen betwijfelen juist de betekenissen die we normaal 
gesproken als vanzelfsprekend aannemen, zoals weerstand tegen verandering. Deze 
benaderingen proberen te begrijpen hoe mensen woorden gebruiken op basis van 
gevestigde meningen, zónder ervan uit te gaan dat wat iemand beweert al duidelijk is 
(Taylor & Van Every, 2000). Onderzoek kan in deze perspectieven helpen om verschil-
lende contexten en werkelijkheden van veranderen inzichtelijk te maken, te begrijpen 
waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen en nieuwe werkelijkheden te 
creëren. Onderzoeksresultaten kunnen een ingang bieden om in gesprek reflectie op 
werkelijkheden en de achterliggende assumpties mogelijk te maken. Woorden zijn geen 
verpakkingen van betekenissen èn geen weergave van ons innerlijk. Survey resultaten 
worden niet gezien als weergave van de werkelijkheid maar als intersubjectieve inter-
pretaties van veranderen en uitgangspunt voor een brede dialoog. 

Een vragenlijst biedt onvoldoende mogelijkheden om de achterliggende veronder-
stellingen achter werkelijkheidsbeelden te achterhalen. Het achterhalen van veron-
derstellingen vergt een manier van onderzoek doen die ruimte laat voor het tot uiting 
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komen van de assumpties van betrokken actoren en ruimte biedt voor actoren om daar-
over met elkaar in gesprek te gaan. Naturalistic inquiry geeft inzicht in de processen 
achter de in surveydata gevonden patronen en biedt mogelijkheden en methodieken 
om redenaties van actoren binnen bepaalde verandercontexten te ontdekken. Beschrij-
vingen van specifieke details uit de onderzoekscontext en analyse van narratieven 
maken ingewikkelde relaties zichtbaar (Erlandson et. al, 1993). 

Naturalistic inquiry middels case study onderzoek, feedback methodieken en nar-
ratieven analyse kan daarnaast bijdragen aan replicatie van onderzoeksbevindingen en 
daarmee aan robuuste bevindingen. Het betekent dat combinaties van methodologieën 
worden toegepast of wordt gevarieerd in databronnen of in datasoort om een bepaald 
fenomeen te bestuderen. Variatie in methoden draagt bij aan de interpretatie van 
kwantitatieve resultaten, interpretatie van complexe sociale processen en een grotere 
validiteit of werkelijkheidsgetrouwheid van onderzoeksbevindingen (Jick, 1979; Pog-
son, Bott, Ramakrishnan & Levy, 2002). 

6.7.3  Uitgangspunten voor onderzoek in de casestudies
In de casestudies hanteer ik hanteer ik als uitgangspunt dat mensen hun eigen realiteit 
construeren op basis van hun individuele en gezamenlijke ervaringen die ze delen. 
Deze intersubjectief gecreëerde werkelijkheid helpt hen te begrijpen en verklaren wat 
er aan de hand is. Als we de realiteit zien als een construct, dan leiden verschillende 
realiteiten tot verschillen in interpretatie. Verschillen in interpretatie kunnen leiden 
tot verschillen van mening. Het onderzoeken van meervoudige meningen van actoren 
vergt directe interactie met anderen, waarbij ruimte wordt gegeven aan dialoog en 
reflectie op waarden en normen achter de acties van mensen. Sociaal interpretatieve 
perspectieven kunnen ons helpen om ons ervan bewust te worden dat er interpreta-
ties en perspectieven zijn buiten onze eigen perspectieven. Besef daarvan kan ons 
bewustzijn van mogelijke acties vergroten en ons in staat stellen om perspectieven van 
anderen te begrijpen. Hiervan kunnen we leren en het biedt mogelijkheden om samen 
nieuwe werkelijkheden te creëren. Het is een proces van wederzijds begrip waarin plu-
riformiteit en doorgaande interactie mensen toestaan om nieuwe betekenissen aan hun 
denken en handelen toe te kennen en aan de complexiteit van organiseren en de daar-
uit voortvloeiende problemen. Gezamenlijke probleemervaring ontstaat in een dialoog 
tussen alle betrokkenen over hun perspectieven op opduikende problemen en mogelijke 
oplossingen. Ervaringen uit dit proces kunnen resulteren in nieuwe actiepatronen die 
bijdragen aan de dynamiek van innoveren (Boonstra, 2000). Om aan een dergelijk 
proces bij te kunnen dragen, is het eerst nodig om het perspectief op organiseren en 
veranderen nader uit te diepen en te onderzoeken hoe organiseren en veranderen en 
de vraagstukken die daarin ontstaan, kunnen worden begrepen. Daarnaast is het nodig 
om een nieuwe manier van onderzoek doen te definiëren, die mogelijkheden biedt om 
verschillen in interpretaties en werkelijkheidsbeelden te achterhalen en die helpt een 
context te creëren waarin reflecteren en leren worden gestimuleerd.

Reflectief handelingsonderzoek
Eerder heb ik betoogd dat reflectief handelingsonderzoek ons kan helpen om nieuwe 
kennis te ontdekken en tweede orde leren helpen stimuleren doordat mensen hun eigen 
interpretatie van een situatie en de achterliggende assumpties gaan betwijfelen. In de 
voorgaande hoofdstukken zijn vooral de handelingscyclus en een vorm van reflectie 



die vooral subjectief en interpretatief van aard was. Nu zijn de interactieve kenmerken 
van reflectief handelingsonderzoek van belang. Uitgangspunt is, dat organisaties en 
organiseerprocessen door communicatie in interactie ontstaan. We hebben continue 
communicatie nodig om te ontwikkelen, onze interpretaties van intersubjectiviteit uit 
te wisselen, gedeeld begrip te creëren en de kracht en mogelijkheden van verschillende 
visies te begrijpen en waarderen (Weick, 1995). In zo’n interactief onderzoeksproces 
wordt kennis gegenereerd doordat we reflecteren op onze handelingen en op de manier 
waarop we nieuwe kennis genereren. Op deze manier werken we samen aan het 
begrijpen van ambigue problemen en brengen we interactieprocessen op gang in een 
gezamenlijke zoektocht naar handelingsalternatieven om met problemen op te gaan.

De tweede studie wordt gekenmerkt door een combinatie van handelingsonderzoek 
en reflectief onderzoek in de reflectieve cycli van handelingsonderzoek (zie paragraaf 
6.3). Het handelingsonderzoek wordt gekenmerkt door het meermaals toepassen van 
onderzoeksmethodieken in case organisaties en te reflecteren op de methodieken en de 
aanpak. Ik gebruik de inzichten uit de studie steeds om de aanpak en achterliggende 
assumpties bij te stellen. Het proces van ontwikkeling en verfijning pas ik niet alleen 
toe in de ontwikkeling van de theorie en concepten, maar ook in de manieren van data 
verzamelen, juist omdat deze dataverzameling plaatsvindt in interactie (Boonstra, 
2000). In het volgende hoofdstuk werk ik het perspectief dat ten grondslag ligt aan het 
tweede deel van de studie verder uit en bespreek ik de onderzoeksmethodiek die ik heb 
gebruikt om processen van organiseren en veranderen beter te leren begrijpen. Natu-
ralistic inquiry biedt mogelijkheden en methodieken om redenaties van actoren binnen 
bepaalde verandercontexten te ontdekken. Het geeft inzicht in de processen achter de 
in surveydata gevonden patronen. De interpretatie van bevindingen en inzichten wordt 
zowel beperkt als verrijkt door context. Interpretatie wordt beperkt als de context gaat 
naar een grotere specificiteit. Tegelijkertijd beschrijft de opeenstapeling van specifieke 
details uit de contextbeschrijving en narratieven ingewikkelde relaties die de lezer 
plaatsvervangend in de situatie brengt. Dat maakt deze manier van onderzoek boeiend, 
inzichtelijk, beeldend en divers tegelijkertijd (Erlandson et. al, 1993).

6.8  Samenvatting 
In het vierde en vijfde hoofdstuk heb ik mij de vraag gesteld waarom actoren in 
veranderprocessen vaak kiezen voor planmatige en machtsaanpakken van veranderen 
en heb ik me afgevraagd welke redenaties er achter het handelen van actoren in veran-
derprocessen te vinden zijn. Ook heb ik geconcludeerd dat, hoewel surveybevindingen 
boeiende inzichten geven in perspectiefverschillen, in wat er gebeurt en in waar 
veranderen lastig is, ze geen inzicht geven in het ‘waarom’ erachter. Ik heb aangegeven 
dat ik, om redenaties achter het handelen te achterhalen, nieuwe theorie en andere 
onderzoeksmethoden nodig heb die mogelijkheden bieden tot het zoeken naar nieuwe 
verklaringen. Reflectief handelingsonderzoek (Boonstra, 2000) is hierbij behulpzaam. 
Het is gericht op het op gang brengen van interactieprocessen, zoeken naar hande-
lingsalternatieven in probleemsituaties, op reflecteren en op leren. Reflectief hande-
lingsonderzoek vindt plaats in twee cycli: de eerste cyclus is gericht op het handelen en 
het toepassen van methodologie in een handelingscyclus. Wanneer bestaande theorie 
echter niet voldoet, is nieuwe theorie nodig. Wanneer we zouden blijven zoeken in 
bestaande theorie zouden we immers niets nieuws ontdekken. De tweede, reflectieve 
cyclus richt zich daarom op reflectie op theorie, onderzoeksmethoden en handelings-
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wijzen en leren. Het zesde hoofdstuk representeert een exercitie van reflectief hande-
lingsonderzoek. Het doel is om de epistemologische veronderstellingen te onderzoeken 
achter de survey en achter het handelen van praktijkbeoefenaren en wetenschappers 
in veranderprocessen. Zulke veronderstellingen beïnvloeden de manier waarop mana-
gers en consultants veranderprocessen benaderen en helpen mij om de mensbeelden 
achter de survey en de survey bevindingen te begrijpen. Het hoofdstuk vormt daarmee 
een theoretische en methodologische reflectie op het onderwerp van onderzoek, de 
onderzoeksvragen en de wijze van onderzoeken van de onderzoeksvragen. Niet alleen 
schetst het daarmee de ontwikkeling die ik in de studie heb doorgemaakt; het vormt 
ook een breekpunt in de wijze van kijken en onderzoeken.

In deze paragraaf vat ik de inzichten uit het zesde hoofdstuk samen in enkele 
conclusies over de betekenis van de inzichten voor veranderprocessen in organisaties 
en voor het doen van onderzoek naar veranderende organisaties. In het hoofdstuk 
onderscheid ik in grote lijnen drie patronen in het werken met de survey feedback 
methodiek. Deze hangen samen met drie perspectieven op de werkelijkheid van 
wetenschappers en praktijkbeoefenaren en met drie perspectieven op organiseren en 
veranderen (Tabel 6.1).

Tabel 6.1: drie patronen in perspectieven op organiseren, veranderen en survey feedback

Patroon I Patroon II Patroon III

Perspectief op de 
werkelijkheid

Objectief werkelijk-
heidsbeeld 
Functionalistisch para-
digma

Subjectief werkelijk-
heidsbeeld 
Interpretatief paradigma

Intersubjectief werke-
lijkheidsbeeld 
Intersubjectief paradig-
ma

Patronen in perspec-
tieven op organise-
ren

Positioneel organiseren Transactioneel organise-
ren

Transformationeel orga-
niseren

Patronen in perspec-
tieven op veranderen

Ontwerpen: 
planmatig en volgens 
macht veranderen

Ontwikkelen:
programmatisch veran-
deren

Lerend vernieuwen: 
meervoudige stemmen 
in dialoog

Patronen in het wer-
ken met de survey 
feedback methodiek

Survey als meetinstru-
ment onderzoeker als 
expert

Survey als leerhulpmid-
del onderzoeker als 
facilitator

Survey als methodiek 
tbv werkelijkheidscrea-
tie

Drie patronen in het werken met de survey feedback methodiek
Het patroon ‘dezelfde dingen beter doen’ In dit patroon wordt de onderzoeksmethodiek 
gezien als een meetinstrument dat ‘negatief en positief scorende aspecten’ van de 
organisatie en veranderingen inzichtelijk maakt. Profielen bieden mogelijkheden 
voor reflectie op de effectiviteit van verandermanagement en kunnen bijdragen aan 
een betere sturing vanuit het management. Er is een parallel te ontdekken met eerste 
orde leerprocessen, die tot doel hebben fouten te ontdekken en te herstellen binnen de 
kaders van de dominante definitie van organiseren (Boonstra, 2000; Van Dongen, De 
Laat & Maas, 1996). Het zoeken van oplossingen binnen de veronderstellingen van het 
eigen paradigma en het perspectief op onderzoeksresultaten representeren een mono-
paradigmatisch perspectief (Feltmann, 1984). Het handelen is gericht op het verbete-
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ren van de effectiviteit van acties. Er wordt belang gehecht aan externe controle door 
managers bedoeld om fouten te vermijden door het perfectioneren van het ontwerp 
van de organisatie, het veranderproces, van procedures en systemen (Wierdsma, 2004). 
Survey bevindingen zijn aanleiding tot reflectie op de effectiviteit van management en 
leiden tot afspraken over betere sturing. 

Het patroon ‘dingen anders doen’ In het patroon ‘dingen anders doen’ wordt de 
methodiek gezien als leerhulpmiddel dat inzicht geeft in perspectiefverschillen op de 
werkelijkheid van organiseren en veranderen. Door in gesprek te gaan over perspectie-
ven ontstaat begrip, een meer gedeeld perspectief en mogelijkheden om te werken aan 
nieuwe manieren van handelen. Het doel is om problemen op te lossen door de subjec-
tief beleefde werkelijkheid te veranderen naar een meer gewenste werkelijkheid. Deze 
wordt vaak geformuleerd binnen de kaders die door het management zijn opgesteld. 
Dit multiparadigmatische denken (Feltmann, 1984) vinden we onder meer terug in het 
ontwikkelperspectief. Het sluit aan bij het tweede orde leerperspectief. Mensen hebben 
besef van een meervoudige werkelijkheid, stellen hun eigen interpretatie van een situ-
atie en de achterliggende assumpties ter discussie, reflecteren op het eigen denken en 
handelen en stellen denkkaders bij (Schön, 1983; Boonstra, 2000).

Het patroon ‘andere dingen doen’ In dit patroon wordt de methodiek gezien als een 
hulpmiddel ten behoeve van het creëren van een werkelijkheid, een intersubjectieve 
interpretatie van veranderen als iets dat je samen doet. Profielen worden beschouwd 
als verschillende werkelijkheden die op basis van interactie zijn gecreëerd. Ze dienen 
als hulpmiddel voor het zichtbaar maken van assumpties over organiseren, veranderen 
en elkaar en bieden input voor reflectie, dialoog en leren. Er wordt gereflecteerd op 
het waarom achter het eigen denken en handelen en op de manier waarop mensen 
omgaan met elkaar. Samen wordt er gezocht naar nieuwe uitgangspunten voor denken 
en handelen. Er wordt niet gedacht en gehandeld vanuit een specifiek paradigma en 
eveneens geen gebruik gemaakt van veronderstellingen uit verschillende paradigma’s. 
In plaats daarvan worden paradigma’s van waaruit deelnemers aan het proces kijken, 
gereflecteerd: het is metaparadigmatisch (Feltmann, 1984; Van Dongen, De Laat & 
Maas, 1996). Dit patroon sluit aan bij het derde orde leerperspectief. Mensen stellen 
hun samen gecreëerde werkelijkheidsdefinities ter discussie en creëren in een geza-
menlijk leerproces nieuwe definities van organiseren en veranderen (Boonstra, 2000): 
er worden andere dingen gedaan. 

Drie theoretische benaderingen
Opvallend in de drie manieren van kijken die uit de patronen naar voren komt is onder 
meer de spanning tussen ‘objectief ’ en ‘subjectief ’ kijken. De literatuur helpt me om 
meer inzicht te krijgen in waar deze verschillende manieren van kijken vandaan komen 
en hoe ze de manier van denken en handelen van mensen in organisaties, maar ook 
mijn eigen manieren van onderzoek doen en rol als onderzoeker beïnvloeden. In grote 
lijnen onderscheid ik een samenhang met drie benaderingen: organisatiekundige, 
veranderkundige en sociaal intepretatieve benaderingen.

Functionalistische benaderingen Functionalistische benaderingen benaderen de 
werkelijkheid vanuit objectieve interpretaties. Ze scheiden het subjectieve en het objec-
tieve en gaan ervan uit dat er buiten de mens een objectief te kennen werkelijkheid 
is (Wierdsma, 1999). Objectieve kennis bestaat uit de logische inhoud van theorieën, 
veronderstellingen en gissingen. De betekenis van deze objectieve wereld is niet afhan-
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kelijk van de subjectieve interpretatie van mensen, maar staat daar los van. ‘Metingen’ 
kunnen in dit perspectief worden gebruikt om deze feiten en de relaties ertussen te 
ontdekken en vast te leggen in oorzakelijke verbanden. Kennis moet voorspelbaar, 
verklaarbaar, betrouwbaar, objectief en generiek zijn en toegepast kunnen worden in 
andere contexten.

Interpretatieve benaderingen Interpretatieve benaderingen benaderen de werkelijk-
heid vanuit subjectieve interpretaties. Uitgangspunt is dat verschillende betrokkenen 
veranderprocessen op verschillende manieren ervaren en intepreteren. Dat maakt het 
belang van een weloverwogen keuze voor een procesaanpak groot. Het ontstaan van 
subjectieve belevingswerelden en processen, vanuit een eigen werkelijkheidsbeeld of 
paradigma betekent dat het nodig is de wereld te begrijpen zoals die wordt ervaren 
op het niveau van subjectieve ervaringen. Begrip van en verklaringen voor die wereld 
worden gezocht in het referentiekader van mensen. Gedrag wordt beïnvloed door 
schemata of mentale modellen die worden aangevuld door informatie uit de buiten-
wereld en beïnvloeden hoe mensen naar de buitenwereld kijken, daardoor selectief 
kijken en handelingsroutines ontwikkelen (Giddens, 1991; Stacey, 1996; Kess, 1992) 
Interpretaties van externe informatie zijn subjectief en informatie wordt extern en 
geobjectiveerd in en door het handelen: mensen handelen naar assumpties over de 
werkelijkheid en daardoor worden deze assumpties gewaarborgd. De omgeving of con-
text van een organisatie is volgens veranderkundige benaderingen dus verbonden met 
ons eigen handelen en reflecteert mensen en hun bedoelingen. Op deze manier beperkt 
de sociale wereld en beperken mensen zelf het handelen en hun oriëntaties (Weick, 
1995). Negatieve reacties van organisatieleden op veranderprocessen reflecteren in 
deze redenatie onhandig handelen van verandermanagers en illustreren de noodzaak 
van een keuze voor een andere aanpak. 

Intersubjectieve perspectieven Intersubjectieve perspectieven benaderen de werke-
lijkheid vanuit intersubjectieve interpretaties. Vanuit dit perspectief is een beperking 
van het subjectieve perspectief dat zij antwoorden op vraagstukken vooral binnen het 
individu zoekt en kennis ziet als de imperfecte weergave die het individu maakt van 
de wereld. Werkelijkheid en kennis krijgen pas betekenis in en door taal en mense-
lijke interactie. Communicatie, interactie met anderen in onze omgeving beïnvloedt 
en vormt ons cognitieve systeem en in interactie met onze omgeving passen we ons 
continu aan (Maturana, 1997). Cognitie en sociale interactie zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Werkelijkheid is een sociale constructie waarover binnen een groep 
mensen overeenstemming bestaat, zoals binnen de in de survey gevonden patronen of 
configuraties. Mensen geven in interactieprocessen betekenis, betekenissen richten het 
handelen en creëren context door de gezamenlijke ervaringen die mensen met elkaar 
delen. Context is dus in interactie ontstaan en vormt het referentiekader van waaruit 
mensen de werkelijkheid begrijpen. Alleen door aandacht te hebben voor die in inter-
actie gecreëerde context en de subjectieve en intersubjectieve betekenissen die mensen 
daaraan geven, kunnen we interactieprocessen begrijpen en nieuwe betekenissen geven 
aan denken en handelen en aan de complexiteit van veranderprocessen. Betekenissen 
worden naar verloop van tijd geïnstitutionaliseerd en geobjectiveerd middels regels, 
procedures en afspraken, waaraan iedereen geacht wordt zich te houden (Ring & Van 
de Ven, 1989), maar waarvan velen niet (meer) weten waar ze vandaan kwamen en 
waarom ze zijn ontstaan. Ze worden zelden ter discussie gesteld en gaan een objectief 
beleefde werkelijkheid vormen.
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Drie perspectieven op organiseren en veranderen
Ten slotte bieden werkelijkheidsperspectieven boeiende uitgangspunten voor begrip 
van hoe praktijkbeoefenaren kijken naar processen van organiseren en veranderen. In 
het hoofdstuk onderscheid ik de volgende perspectieven:

Positioneel organiseren, machtsstrategieën en planmatig veranderen 
Positioneel organiseren sluit aan bij het functionalistische denken. Het gaat uit van 
een scheiding tussen subject en object en veronderstelt een kenbare wereld. Positio-
neel organiseren uit zich in een hiërarchische rangordening van mensen op posities 
(Wierdsma, 1999) en wordt dan ontleend aan de positie die de actor ten aanzien van 
een ondergeschikte inneemt in de hiërarchie. Planmatige en machtsstrategieën van ver-
anderen passen bij ontwerpbenaderingen en sluiten aan bij het functionele paradigma 
en positioneel organiseren. Rationele besluitvorming, kennis en een nadruk op uitge-
werkte plannen en een nieuw ontwerp voor de nieuwe organisatie sturen de aanpak op 
een rationele en probleemgerichte manier. Het uitgangspunt is een praktische, beheers-
bare en controleerbare oplossing voor vraagstukken en processen zijn vaak discontinu 
en intentioneel. Verandering is een opeenvolging van fasen van unfreezing, moving en 
refreezing, gebaseerd op een gefaseerd plan.

Transactioneel organiseren en programmatisch veranderen 
Transactioneel organiseren daarentegen veronderstelt een werkelijkheid die in 
beweging is en sluit aan bij het interpretatieve denken. Een organisatie werkt in dit 
perspectief als een dynamisch netwerk: mensen zijn met elkaar verbonden door een 
netwerk van gedeelde activiteiten, afhankelijkheden in hun activiteiten en gedeelde 
betekenissen. In transactioneel organiseren worden activiteiten, relaties en betekenis-
sen ontwikkeld, behouden en veranderd. Veranderen lukt alleen als de betrokkenen 
bereid en in staat zijn om te kijken naar de werkelijkheid vanuit verschillende per-
spectieven. Verandering is programmatisch van aard: een gezamenlijke reis, waarin 
de richting in overleg wordt bepaald (Wierdsma, 2004). Het gaat om een continue en 
zich evoluerende veranderingen die in onderlinge afhankelijkheid worden gecreëerd, 
een cumulerend effect hebben en daardoor substantiële verandering veroorzaken. Het 
perspectief sluit aan bij ontwikkelbenaderingen van veranderen.

Beide benaderingen lijken verandering te zien als proces van ‘ontdooien, verande-
ren en weer bevriezen’ binnen de kaders van de bestaande organisatie, een zoektocht 
naar de nieuwe, ideale en ware werkelijkheid. Daarin spelen degenen die de werkelijk-
heid en haar imperfectie menen te kennen, als beïnvloedende actoren een rol vanuit 
een meer of minder sturend perspectief. De vraag is echter of we gedrag daadwerkelijk 
kunnen controleren als we de systematische aard van een organisatie en haar omgeving 
kennen en of een sturingsperspectief voldoet in een ambigue, dynamische en complexe 
situatie (Stacey, 1996; Boonstra, 2000).

Transformationeel organiseren en dialoog
Een transformationeel perspectief op organiseren en veranderen als dialoog pleit voor 
interactie als zelforganisatie en veranderen als derde orde leren. Zelforganisatie ont-
staat wanneer mensen een groep vormen die gedragspatronen produceert, ondanks de 
afwezigheid van formele hiërarchie binnen die groep of van buiten opgelegde autori-
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teit. Zelforganiseren wordt derde orde leren wanneer we onze eigen mentale modellen 
en, samen met anderen, onze gezamenlijke mentale modellen gaan betwijfelen. Derde 
orde leren is niet te sturen en innovativiteit kan niet worden gepland. Veranderen is 
lerend vernieuwen: bepaalde gedachten en ideeën ontstaan, enthousiasme, voorstellen 
worden gedaan in een korte tijd. Veel verschillende actoren met verschillende gezichts-
punten interacteren, er is veel interactie, verschillen zijn zichtbaar en communicatie en 
feedback gaan snel rond (Boonstra, 2000).

In dit hoofdstuk heb ik uitgelegd dat de survey wellicht boeiende inzichten biedt, 
maar tegelijkertijd onvoldoende mogelijkheden biedt om interpretaties en interacties 
te achterhalen, ook omdat deze deels beïnvloed worden door overtuigingen waarvan 
we ons onbewust zijn. Juist overtuigingen zijn boeiend, omdat ze het handelen beïn-
vloeden en interacties zijn boeiend omdat ze betrokken zijn in de creatie en bevestiging 
van overtuigingen. Er blijven nu twee vraagstukken liggen die reflectie op methoden 
en een keuze voor nieuwe methoden in reflectief handelingsonderzoek vergen. Een 
eerste vraag is of de interpretatie van de bevindingen uit de survey juist is en bevestigd 
kan worden. Een tweede vraag is hoe overtuigingen en interacties in kaart gebracht 
en geïnterpreteerd kunnen worden, gegeven het vaak onbewuste karakter ervan en de 
discrepantie tussen espoused theories en theories in use. 

In het vorige hoofdstuk concludeerde ik dat nader onderzoek naar de oorzaken 
voor een moeizaam verloop van veranderprocessen wenselijk is, zowel om de 
gevonden perspectiefverschillen in de praktijk te toetsen als om het denken, de moti-
vaties en de redenaties achter perspectieven van actoren in veranderprocessen en het 
resulterende handelen te achterhalen. Variatie in onderzoeksmethoden kan bijdragen 
aan de interpretatie van complexe sociale processen en aan een grotere validiteit of 
werkelijkheidsgetrouwheid van onderzoeksbevindingen. Het betekent dat combinaties 
van methodologieën worden toegepast om een bepaald fenomeen te bestuderen (Jick, 
1979; Pogson, Bott, Ramakrishnan & Levy, 2002). Behalve surveybevindingen valide-
ren, is mijn doel om dieper inzicht te krijgen in processen in veranderende organisaties 
en om redenaties en interacties in veranderprocessen zichtbaar te maken. Mijn keuze 
is om aan de hand van multipele diepgaande case studies en combinaties van kwalita-
tieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden de bevindingen uit de survey te valideren 
en zicht te krijgen op processen en redenaties in veranderende organisaties. Ik heb 
uitgelegd dat mijn uitgangspunt voor het vervolg van de studie is dat werkelijkheden 
constructen zijn waarover lokaal overeenstemming bestaat en dat organisaties en orga-
niseerprocessen in en door communicatie in interactie ontstaan. Er zijn drie vragen die 
me nu boeien: zijn er bepaalde redeneringen te achterhalen bij actoren in veranderpro-
cessen? Is te ontdekken hoe deze het verloop van veranderprocessen in organisaties 
beïnvloeden? Is er een context te creëren waarin reflectie op deze redeneringen of 
assumpties en leren mogelijk worden? 




