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Samenvatting, conclusies en discussie deel III
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10.1  Inleiding
Het tweede deel van het proefschrift laat zien dat het verandervermogen van veel 
Nederlandse organisaties gering is. Het is de vraag waarom slechts 20 procent van 
de Nederlandse organisaties kiest voor interactieve veranderwijzen en innovatieve 
configuraties, terwijl 80 procent veelal planmatig, onduidelijk of vanuit machtsoverwe-
gingen verandert, met een twijfelachtig resultaat. Ook is een vraag waarom bureaucra-
tische organiseerprincipes zo dominant zijn. Welke achterliggende veronderstellingen 
vinden we onder actoren in de gevonden configuraties en tot welke handelingswijzen 
leiden deze? Hoe komen we tot een context waarin reflecteren op denken en handelen 
en leren mogelijk wordt?

Deze vragen staan centraal in het derde deel van het proefschrift en komen terug in 
acht doelstellingen:
1.  Toetsing van patronen en wetmatigheden in veranderaanpakken en verandercon-

texten.
2.  Nader inzicht verkrijgen in keuzes van verandermanagers voor een specifieke aan-

pak van verandering.
3.  Nader inzicht verkrijgen in perspectieven en perspectiefverschillen van actoren in 

veranderprocessen op veranderaanpakken, veranderstrategieën en verandercontex-
ten.

4.  Ontdekken van redenaties achter keuzes van verandermanagers in de aanpak van 
veranderprocessen.

5. Ontdekken van interactiepatronen tussen actoren in veranderprocessen.
6. Nader begrip verkrijgen van het moeizame verloop van veranderprocessen.
7. Herkennen en hanteren van lastige vraagstukken in veranderprocessen.
8.  Komen tot een perspectief voor verbetering van veranderprocessen door ontwikke-

ling van methodische inzichten die kunnen bijdragen aan verbetering. Daaronder 
valt ook de toepassing van survey feedback als hulpmiddel in handelingsonderzoek.

Om deze vragen te beantwoorden heb ik diverse diepgaande case studies uitgevoerd. 
Zeven verschillende organisaties verwikkeld in tweede orde veranderprocessen vormen 
de context van onderzoek in dit deel van dit proefschrift: een politieregio, een schade 
expertisebureau, een regiokantoor van de belastingdienst, een sociaal-culturele instel-
ling, een ICT-afdeling van een verzekeringsorganisatie, een politieteam en een verkoop- 
en service organisatie van laad- en lossystemen. 

In het onderzoek maak ik gebruik van multipele onderzoeksmethoden. Reflec-
tief handelingsonderzoek en naturalistic inquiry biedt het uitgangspunt voor de 
onderzoeks aanpak. Multipele methoden en methodieken dragen bij aan een rijk beeld 
van vraagstukken in veranderprocessen. Documentenanalyses geven een beeld van 
de context van de organisatie en de veranderingen. Gesprekken met organisatieleden 
geven een indruk van de processen en problematieken. Vragenlijsten bieden inzicht 
in perspectieven en perspectiefverschillen op organiseren en veranderen. Ook leggen 
ze overtuigingen van organisatieleden over het proces van veranderen en gehanteerde 
veranderstrategieën bloot. Besprekingen van perspectieven en perspectiefverschillen 
met verschillende betrokken organisatieleden in workshops, teamdagen, mini-conferen-
ties en feedbackbijeenkomsten bieden rijke en boeiende inzichten in assumpties en in 



371

manieren van interacteren. Samenwerking met onderzoeksgroepen en mijn dagboeken 
met observaties, twijfels en opmerkelijkheden dragen bij aan reflectie op vraagstukken 
in veranderingen, het onderzoeksproces én op methoden om te komen tot een context 
waarbinnen actoren met elkaar in gesprek kunnen over veranderingen. Analyse van 
narratieven en causal loop modelling bieden inzicht in assumpties achter het handelen 
van actoren in veranderingsprocessen en in vastgelopen interactiepatronen. 

In dit hoofdstuk geef ik een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en inzich-
ten uit het derde deel van het proefschrift. Deze inzichten vormen het uitgangspunt 
voor mijn conclusies over achterliggende redenaties en patronen rond het moeizame 
verloop van veranderprocessen. Ze dragen bij aan begrip over ‘waarom veranderen 
lastig is’ en bieden perspectieven tot verbetering vanuit veranderkundige en sociaal 
interpretatieve theoretische perspectieven. Ik eindig met een discussie waarin ik inga 
op nieuwe handelingmogelijkheden en een reflectie op de wijze van onderzoeken en 
interpreteren, generaliseren en toepassen van de bevindingen. 

10.2  Zeven organisaties in verandering
Leidende vraag in deze paragraaf is of de (in de surveydata gevonden) patronen her-
kenbaar zijn in de zeven organisaties in verandering. Daarnaast biedt de paragraaf een 
contextbeschrijving voor het onderzoek naar de oorzaken en oorzaken van het geringe 
verandervermogen van Nederlandse organisaties. 

Tabel 10.1 biedt een samenvattend overzicht van de veranderconfiguraties, het 
initiatief tot verandering, de veranderaanpak, de strategie, het organisatiepatroon en 
de problematiek in de zeven case organisaties.

Tabel 10.1: Veranderconfiguratie, context, aanpak en problematiek in de zeven case organisaties.

Regio poli tie-
korps

Schade 
expertise 
bureau

Belasting-
dienst regio-
kantoor

Sociaal-cul-
turele 
instelling

ICT sector 
verzeke-
ringsorgani-
satie

Politieteam Verkoop- & 
service 
organisatie 
laad- en los-
systemen

Verander-
configuratie

Sceptische 
configuratie

Onduidelijke 
configuratie / 
Politieke con-
figuratie

Sceptische 
configuratie

Sceptische 
configuratie

Sceptische 
configuratie

Politiek- inno-
vatieve confi-
guratie

Innovatieve 
configuratie

Doel Reorganisatie 
van noodhulp

Invoering 
coachend lei-
derschap 
oplossen 
communicati-
een hiërar-
chieproble–
matiek

Reorganisatie 
gericht op 
verbeteren 
klantgericht-
heid, realisa-
tie resultaat - 
gerichte 
aan  pak, leren-
de organisatie, 
zelfsturing, 
terugbrengen 
bestuurs-
lagen, collegi-
aal ma na  ge–
  ment

Structuur-
reorganisatie, 
resultaat-ver-
antwoor-
delijke teams, 
flexibel wer-
ken, kosten-
besparing

Structuur-
reorganisatie 
met als doel 
verbeteren 
dienstverle-
ning 

Ontwikkeling 
nieuwe werk-
wijze, integra-
le veiligheid, 
gebieds-
gebonden 
werken

Algehele ver-
betering en 
groei



Regio poli tie-
korps

Schade 
expertise 
bureau

Belasting-
dienst 
regiokan-
toor

Sociaal-cul-
turele 
instelling

ICT sector 
verzeke-
ringsorgani-
satie

Politieteam Verkoop- & 
service 
organisatie 
laad- en los-
systemen

Initiatief Korpsleiding Directie Top belasting-
dienst

Directie MT Coördinato-
ren

BU manager

Aanpak Korpsleiding 
en project-
groep

Directie 
Consultant 
(training, 
begeleiding 
directie) 

MT  
Verander-
team  
Luistersessies

Directie 
Consultant  
MT      
Conferenties

MT 
Werkgroepen

Projectgroep 
zonder mede-
werkers 
Klankbord-
groep

MT (I)       
MT en 2 
medewerkers 
(II)

Verander-
strategie

Planmatige 
strategie met 
macht

Machts-
strategie

Planmatige 
strategie met 
macht en 
programma-
tische en 
onderhande-
lingselemen-
ten

Planmatige 
strategie met 
macht en 
programma-
tische ele-
menten

Planmatige 
strategie met 
macht, pro-
gramma-
tische en 
onderhande-
lingselemen-
ten en 
dialoog

Planmatige 
strategie met 
macht, pro-
gramma-
tische en 
onderhande-
lingselemen-
ten en 
dialoog

Planmatige 
strategie met 
programma-
tische en 
onderhande-
lingselemen-
ten en 
dialoog

Organisa-
tiepatroon

Beheersing-
gerichte 
bureaucratie

Arena organi-
satie/ Kennis-
organisatie 

Beheersing 
gerichte 
bureaucratie

Professionele 
bureaucratie

Beheersing 
gerichte 
bureaucratie

Arena organi-
satie

Adhocrati-
sche organi-
satie

Problema-
tiek

- Veranderin-
gen ervaren 
als opgelegd
- Medewer-
kers sterk 
negatief over 
veranderin-
gen en staan 
niet achter 
doelen
- Moeizame 
positie en 
isolatie van 
projectgroep
- Politiek 
gedrag en 
wederzijds 
schuld zoe-
ken door 
projectgroep 
en top

- Gebrek aan 
openheid
- Gebrekkige 
communicatie 
- Onbekend-
heid met 
doelen 
- Strakke 
structuur
- Belangen-
gerichtheid 
directie
- Dis cre pan-
tie verander-
doelen en 
handelen 
directie

- Klachten 
over gebrek 
aan inspraak 
- Onbekend-
heid met 
doelen 
- Gebrek aan 
draagvlak
- Strakke 
structuur in 
werk
- Praktische 
vraagstukken 
rond mensen 
en middelen
- Dis cre pan-
tie verander-
doelen en 
verander-aan-
pak RMT

- Medewer-
kers sterk 
negatief over 
veranderin-
gen en staan 
niet achter 
doelen
- Wan trou-
wen t.a.v. 
directie
- Nieuwe 
structuur hin-
dert realisatie 
werk
- Toegenomen 
vraag naar 
sturing

- Veran de-
ringen erva-
ren als 
opgelegd
- Kloof met 
MT
- Nieuwe 
struc tuur hin-
dert realisatie 
werk 
- Over-
drachts- en 
afstem  mings -
problematiek
- Tijds- en 
werk druk
- Negatief 
ervaren 
werksfeer 
door verzake-
lijking 

- Medewer-
kers staan 
niet meteen 
achter doelen
- Afstand tot 
de top / 
stuurgroep
- Belangen-
gerichtheid 
(externe) 
afdelingen
- Mobiliseren 
hulp en clai-
men tijd 
moeilijk
- Hinder 
door regiona-
le / landelijke 
‘verplichtin-
gen’ 
- Moeizame 
samenwer-
king in net-
werk
- Klachten 
medewerkers 
en partners 
over sturende 
handelings-
wijze 

- Medewer-
kers ervaren 
weinig van 
veranderin-
gen 
- Onduidelijk-
heid door 
overdracht 
- Moeizame 
samenwer-
king tussen 
afdelingen
- Sturende 
bemoeienis 
top moeder-
bedrijf 
beperkt han-
delingsmoge-
lijkheden
- Politiek 
gedrag tussen 
(externe) sta-
keholder
- Productfou-
ten moeilijk 
bespreekbaar 
te maken met 
fabriek waar-
door frustra-
tie bij 
medewer-
kers 
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Sceptische configuraties zijn het meest dominant onder de grotere case organisaties. 
Veranderingen zijn hier omvangrijk en langdurig van aard en gericht op reorganisatie 
van structuur of werkwijze. Organisatieleden hoger uit de hiërarchie initiëren en 
sturen veranderingen en medewerkers spelen daarin geen rol. Ook in de aanpak van 
veranderingen neemt het hogere management de leidende rol. Wanneer medewerkers 
wel worden betrokken, gebeurt dit bijvoorbeeld via luistersessies of werkgroepen. 
Het perspectief van de top is echter doorslaggevend in beslissingen rond doelen en 
aanpak. Het topmanagement pakt veranderingen omvangrijk en planmatig aan met 
een krachtige sturing. Medewerkers in sceptische configuraties zijn gematigd of 
negatief over organisatiekenmerken. Zij vinden dat veranderingen onhandig aangepakt 
worden. Er is weinig steun en inzet voor veranderingen. Een sterk planmatige insteek 
en enige machtsuitoefening door de top kenmerkt de gehanteerde veranderstrategie. 
Er is relatief weinig aandacht voor inbreng van medewerkers in het proces. We vinden 
dit patroon onder beheersingsgerichte en professionele bureaucratieën. Ze worden 
gekenmerkt door een rigide structuur en politiek gedrag. In deze organisaties wordt 
onder meer geklaagd over het opgelegde karakter van veranderingen, een gebrekkige 
communicatie, onbekendheid met doelen en een gebrek aan draagvlak.

Innovatieve patronen vinden we weinig en uitsluitend onder het kleinere team of 
de business unit die werkt aan eigen veranderingen. Hier wordt het initiatief tot veran-
deren nog steeds door degenen hoger in de hiërarchie genomen, bevinden initiatiefne-
mers zich wel veel dichter bij de basis. Veranderingen zijn hier gericht op ontwikkeling 
van een nieuwe werkwijze en algehele ontwikkeling en groei. Veranderprocessen 
worden weliswaar planmatig aangepakt, maar kennen aandacht voor interactieve 
veranderstrategieën, zoals dialoog, de onderhandel- en de programmatische strategie. 
Het gaat hier om een arena- en een adhocratische organisatie. Opvallend is dat het 
binnen een arena-organisatie mogelijk is om lokaal, vanuit de basis van de organisatie 
innovatieve initiatieven te ontwikkelen. Deze kleinschalige veranderinitiatieven wor-
den door medewerkers positief geëvalueerd. Verandering wordt in deze organisaties 
gehinderd door de afstand tot de top en tot ondersteunende afdelingen. Wanneer de 
top niet de nodige tijd, aandacht en ruimte verschaft om veranderingen tot een succes 
te maken en het mobiliseren van steun door andere afdelingen moeilijk is, is het lastig 
om kleinschalige locale initiatieven van de grond te krijgen.

De configuraties en patronen uit de survey zien we in de case studies bevestigd. De 
case organisaties laten een continuüm zien van sceptische configuraties onder bureau-
cratische organisaties waar veranderingen planmatig en topdown worden aangepakt 
en met scepsis worden ontvangen tot politieke en innovatieve configuraties onder 
arena- en adhocratische organisaties waar veranderingen planmatig en in interactie 
worden aangepakt en meer steun en inzet voor veranderingen aanwezig is. De tabel 
laat ook zien dat veranderprocessen in bijna alle organisaties sterk planmatig worden 
aangepakt. Een bureaucratisch of arenapatroon gekenmerkt door politiek gedrag en 
een strakke structuur hangt ook in de case studies samen met politiek gedrag in veran-
deringen, met een planmatig vormgegeven en systematisch gestuurde veranderaanpak 
en met toepassing van macht. Een strakke structuur, voorschriften en regels en poli-
tieke relaties gaan samen met een moeizaam verlopende samenwerking en moeizame 
communicatie in het veranderproces. 
 We zien in de case studies veel combinaties van planmatige veranderstrategieën met 
macht, maar ook met interactieve veranderstrategieën. Positionele veranderstrategieën, 



374

gekenmerkt door een machtsstrategie en een sterk planmatige aanpak, bemoeilijken het 
verandervermogen van organisaties. Interactieve veranderstrategieën, zoals dialoog, de 
onderhandel- en de programmatische strategie, dragen bij aan het verandervermogen 
van organisaties. Enige planmatigheid draagt eveneens bij aan het verandervermogen, 
wanneer die gecombineerd wordt met interactieve strategieën. Het risico van zo’n 
gecombineerde aanpak, waarin planmatige strategieën, programmatische strategieën 
en dialoog naast elkaar worden gehanteerd, is dat er een tegenstelling ontstaat tus-
sen zeggen en doen, ofwel de espoused theory en theory in use. Medewerkers klagen 
over het voorgeschreven karakter van veranderingen, de geringe invloed die er op uit 
te oefenen is en de suggestie van invloed die door het management wordt gewekt. 
Inzichten uit de case studies laten zien dat verandermanagers vaak tevreden zijn met 
hun veranderaanpak en zij schatten de uitkomstverwachting hoog in. Ze vinden dat 
hun veranderaanpak gekenmerkt wordt door ruimte voor interactie, andere ideeën en 
inbreng van leidinggevenden en medewerkers. Medewerkers daarentegen herkennen 
het perspectief van het verandermanagement niet. Zij hanteren een kritisch perspectief 
op veranderen als weinig interactief proces.

Samengevat leveren de case studies de volgende inzichten op: 
1.  Bureaucratische organisaties vormen de meest dominante organisatiepatronen: vijf 

van de zeven organisaties kunnen we rangschikken onder de beheersinggerichte 
bureaucratieën en arenaorganisaties.

2.  Degenen hoger in de hiërarchie nemen het initiatief tot veranderen. Medewerkers 
spelen geen rol in het initiëren van veranderingen.

3.  Het hogere management neemt de leidende rol in de aanpak van veranderingen. 
Wanneer het medewerkers betrekt, gebeurt dit bijvoorbeeld via luistersessies of 
werkgroepen. Het perspectief van de top is echter doorslaggevend in beslissingen 
rond doelen en aanpak.

4.  Veranderprocessen worden vooral planmatig aangepakt. Daarbij wordt regelmatig 
gebruik gemaakt van macht, maar we vinden ook combinaties met interactieve 
veranderstrategieën.

5.  Een strakke structuur, voorschriften en regels en politieke relaties gaan samen met 
een moeizaam verlopende samenwerking en moeizame communicatie in het veran-
derproces.

6.  Een bureaucratisch of arenapatroon gekenmerkt door politiek gedrag en een strakke 
structuur hangt samen met politiek gedrag in veranderingen, met een planmatig 
vormgegeven en systematisch gestuurde veranderaanpak en met toepassing van 
macht.

7.  Machtsstrategieën leiden tot sceptische perspectieven op verandering. Medewerkers 
zien niet hoe de veranderplannen bijdragen aan verbetering van hun werksituatie.

8.  Een gecombineerde aanpak (hantering van machtsstrategieën, pro gram matische 
strategieën en dialoog naast elkaar, zoals in arenaorganisaties gebruikelijk) sug-
gereert een tegenstelling in zeggen en doen ofwel in de espoused theory en theory 
in use. Medewerkers klagen over het voorgeschreven karakter van veranderingen, 
de geringe invloed die zij kunnen uitoefenen en de suggestie van invloed die het 
management wekt. Desondanks is het binnen arena- of bureaucratische organisaties 
mogelijk om lokaal vanuit de basis van de organisatie innovatieve initiatieven te 
ontwikkelen. Medewerkers evalueren deze kleinschalige veranderinitiatieven posi-
tief.
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9.  Communiceren in veranderingen is vooral gericht op het verschaffen van informatie 
over de plannen en op het overtuigen van medewerkers van de noodzaak van 
veranderingen. Survey feedback blijkt echter te kunnen bijdragen aan gesprek en 
uitwisseling van meningen en ideeën tussen alle betrokkenen. 

10.  Zelfs wanneer medewerkers de veranderdoelen onderschrijven, kan een discrepan-
tie tussen espoused theory en theory in use van het verandermanagement verande-
ringen belemmeren en scepsis oproepen. Wanneer bijvoorbeeld de realisatie van 
zelfsturing planmatig en vanuit macht wordt aangepakt, leidt dit tot scepsis onder 
medewerkers.

Deze inzichten ondersteunen de inzichten die in de surveybevindingen naar voren 
kwamen. Daarnaast leveren de case studies verschillende nieuwe inzichten op. Ze 
lieten het volgende zien:
11.  Consultants zoeken weinig interactie met medewerkers. Als er interactie plaats-

vindt, nemen verandermanagement en consultants naderhand zelf de beslissingen.
12.  Een projectorganisatie blijkt niet automatisch een groter draagvlak voor verande-

ringen op te roepen onder medewerkers. Veranderingen zijn wellicht niet meer 
voorbehouden aan degenen met de meeste macht in de top, maar nog steeds beslist 
een relatief selecte groep en wordt de grote meerderheid buitengesloten. De selecte 
groep neemt zo een expertpositie in. Daardoor sluit het veranderen via een project-
organisatie aan bij een klassiek concept van organiseren en veranderen.

13.  De mate waarin de veranderdoelen worden gezien als verbetering van het werk 
in het primaire proces, hangt samen met het perspectief op veranderingen. Als 
veranderdoelen bijdragen aan het werk in het primaire proces, zijn organisatie-
leden positiever over veranderingen. Wanneer veranderingen nadelige gevolgen 
hebben voor het werk van medewerkers en zij het nut er niet van inzien, zijn ze 
negatief.

14.  Vooral structuurreorganisaties roepen een negatief perspectief onder medewerkers 
op. Structuurreorganisatie leidt tot verstoring van het werk in het primaire proces 
en een scheiding in taken en disciplines, als het gaat om een functionele herorgani-
satie. Bestaande netwerken van werkrelaties blijken te worden opgebroken, mede-
werkers worden verantwoordelijk voor een deel van het werkproces en afhankelijk 
van elkaar voor de overdracht van werk. Het gevolg is verwarring, afstemmings- en 
overdrachts problematiek, vertraging in het werkproces, irritatie en samenwer-
kingsproblematiek, eilanddenken en bureaucratisering. Medewerkers in dit soort 
organisaties zijn uitermate kritisch, zowel over de nieuwe functionele structuur als 
de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

15.  We hebben in veranderprocessen te maken met verschillende externe stakeholders, 
interrelaties met stakeholders en met achterliggende overtuigingen en redenaties 
van de actorgroepen die interrelaties beïnvloeden. Deze kunnen in meer of min-
dere mate invloed uitoefenen op het proces en daardoor een belemmerende factor 
vormen in veranderprocessen. Wanneer het initiatief tot veranderingen lokaal 
wordt genomen en de lijn naar de top lang is, is het in een context gekenmerkt 
door multipele stakeholders moeilijk om de benodigde steun, tijd en middelen te 
verkrijgen. Gebrek aan tijd en aandacht van de top kan veranderingen belemmeren. 
Ook kan de top van een organisatie veranderingen belemmeren door veronderstel-
lingen over de noodzaak van een beperkend beleid. Overheidsmaatregelen kunnen 
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veranderingen belemmeren door de invloed die ze hebben op het primaire proces in 
overheids- of aan de overheid gelieerde instellingen. 

10.3  Onderzoeksbenadering in zeven organisaties
De vraag in deze paragraaf is welke patronen herkenbaar zijn in het werken met de 
methodiek van survey feedback in de zeven case organisaties. Ik heb drie perspectieven 
op survey feedback aan de orde gesteld: 
1.  Expertbenadering: de ‘klassieke’ expertbenadering, waarin expertonderzoekers een 

‘objectief ’ beeld van de situatie achterhalen en terugkoppelen. De survey inzichten 
worden gebruikt als stuurmiddel voor het management.

2.  Survey feedback als leerhulpmiddel: de faciliterende benadering of survey-feedback 
als leerhulpmiddel, waarin onderzoeksbevindingen worden gebruikt om gesprek op 
gang te brengen. De onderzoeker speelt een faciliterende rol bij dit proces.

3.  Interactieve benadering: de interactieve benadering waarin onderzoek wordt 
gedaan in en door processen van zelforganisatie. De onderzoeker is deelnemer in 
het proces van onderzoeken, begrijpen en interacteren.

Ook in de zeven case organisaties zijn de drie manieren van werken met de methodiek 
van survey feedback zichtbaar. In het regio politiekorps en in het schade expertisebe-
drijf is de expertbenadering leidend geweest. Het management ziet de vragenlijst als 
een meetinstrument. Profielen van perspectieven zijn een ‘foto’ van de huidige situatie 
waarop sturende activiteiten kunnen worden ondernomen. Ook mijn eigen perspectief 
reflecteert de expertbenadering. Vragenlijsten fungeren als meetinstrument. Bespreking 
van onderzoeksbevindingen dient als concretisering van vraagstukken. Daarop kunnen 
activiteiten ter verbetering genomen worden. Als ik reflecteer op de uitkomsten van 
bijeenkomsten met verandermanagers binnen deze organisaties, merk ik dat deze 
gering zijn. Dat vormt een aanleiding om na te denken over de beperkingen van de 
expertaanpak. Ik vraag me af of een expertbenadering wel bijdraagt aan oplossing van 
vraagstukken in veranderprocessen. Deze overwegingen leiden tot het zoeken naar 
alternatieve feedbackmethoden waarin interactie een duidelijker rol gaat spelen. Vanaf 
de case van het Belastingdienst regiokantoor begin ik steeds meer te experimenteren 
met survey feedback als leerhulpmiddel. Ook in de sociaal-culturele instelling en de 
ICT-sector ligt de nadruk veel minder op het doen van onderzoek als wel op het realise-
ren van interactie. Mijn eigen rol wordt die van procesbegeleider, maar ook deskundige 
op het gebied van surveys en in het begeleiden van interventies: survey feedback als 
expertmethode en leerhulpmiddel gecombineerd. Bij het politieteam en in de verkoop-
organisatie van laad- en lossystemen, ten slotte, wordt gestart met een expertaanpak 
en survey feedback als leerhulpmiddel. Gaandeweg verschuift die naar een interactieve 
aanpak tijdens een tweede afname van de vragenlijst. Tabel 10.2 laat de benadering 
van survey feedback in elk van de zeven case organisaties en de verschuiving in de 
aanpak zien. 
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Tabel 10.2: benadering van onderzoek en survey feedback in de 7 case organisaties

Regio poli-
tie korps

Schade 
expertise 
bedrijf

Belasting-
dienst 
regiokan-
toor

Sociaal-cul-
turele 
instelling

ICT afde-
ling verze-
keraar

Politie-
team

Verkoop- 
en service 
organisatie 
laad- en 
lossyste-
men

Perspectief 
op onder-
zoek

Expertbe-
nadering

Expertbe-
nadering

Expertbe-
nadering 
Leerhulp-
middel

Expertbe-
nadering 
Leerhulp-
middel

Expertbe-
nadering 
Leerhulp-
middel

Expertbe-
nadering (I) 
Leerhulp-
middel (I, II) 
Interactieve 
benadering 
(II)

Expertbe-
nadering (I) 
Leerhulp-
middel (I,II) 
Interactieve 
benadering 
(II)

Rol van de 
onderzoe-
ker

Inhoudelijk 
expert

Inhoudelijk 
expert

Inhoudelijk 
expert / 
Proces facili-
teren

Inhoudelijk 
expert / 
Proces facili-
teren 

Inhoudelijk 
expert / 
Proces facili-
teren

Inhoudelijk 
expert (I)
Proces facili-
teren (I,II) / 
deelnemen 
(II)

Inhoudelijk 
expert (I)
Proces facili-
teren (I,II) / 
deelnemen 
(II)

Feedback Alleen aan 
korpsleiding 
en project-
groep

Alleen aan 
directie

Workshop 
met MT en 
leiding-
gevenden; 
gemengde 
groep MT, 
leidinggeven-
den en 
medewer-
kers

Aan MT; 
gezamenlijke 
conferentie; 
in de teams 

Aan MT; in 
de teams; in 
gezamenlijke 
bijeenkomst 
MT, leiding-
gevenden en 
medewer-
kers

In gezamen-
lijke team-
dagen

In gezamen-
lijke bijeen-
komsten; 
Aan directie

Opvallend in de case studies is dat de voorkeur voor de werkwijze samenhangt met 
opvattingen van het verandermanagement over de veranderaanpak. Als we kijken naar 
Tabel 10.2 lijkt er een relatie te bestaan tussen de veranderaanpak en veranderstrategie 
enerzijds en de wijze van werken met de methodiek van survey feedback anderzijds. 
Daarmee lijkt er sprake van een onderliggend patroon. Boeiend is dat een verschuiving 
in de aanpak van survey feedback samen lijkt te hangen met een verschuiving in het 
denken en handelen in veranderprocessen onder verandermanagers. De vraag is wat 
dat betekent voor het werken met de methodiek. Klaarblijkelijk is er evengoed een 
invloed van de opdrachtgever merkbaar op het handelen van de onderzoeker ofwel het 
gezamenlijke handelen, als een invloed van de onderzoeker op het handelen van de 
opdrachtgever. Tegelijkertijd suggereert de beweging dat ik mij in de interacties met de 
organisaties steeds meer heb opgesteld als participerend actor die gedachten en ideeën 
inbrengt. Met deze nieuwe handelingswijze verandert het handelen van actoren in de 
case organisaties in een proces van wederzijdse beïnvloeding en gezamenlijke creatie 
van een nieuwe context volgens sociaal interpretatieve benaderingen. 
 De drie survey feedback benaderingen blijken heel verschillende uitkomsten te 
produceren. In het onderstaande zet ik deze uitkomsten en de criteria waaronder ze in 
mijn ervaringen al dan niet werken, op een rij. 
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Expertaanpak
Het effect van survey-feedback is in mijn ervaringen beperkt, wanneer de interventie 
wordt gebruikt als stuurmiddel. De inzichten uit de case studies zijn:
1.  Het perspectief op de situatie van degenen hoger in de hiërarchie blijft centraal 

staan. Gesprekken over de methodiek, de bevindingen, vraagstukken in verandering 
en oplossingen zijn voorbehouden aan een selecte groep actoren uit de hogere 
hiërarchische posities. Dat betekent dat andere actoren buitengesloten worden van 
interacties. 

2.  Oplossingen voor vraagstukken worden gezocht in het duidelijker vertellen over 
de bedoeling van veranderingen. Er wordt overgedragen in plaats van gecommuni-
ceerd. 

3.  De onderzoeker kan als intermediair worden ‘gebruikt’ door groepen in de organi-
satie die niet rechtstreeks met elkaar (wensen te) communiceren (vgl. Bennebroek 
Gravenhorst, 2002a).

4.  Er ontstaat een zekere noodzaak tot het verkopen van onderzoeksbevindingen, 
zoals geïnterpreteerd door de onderzoeker en/of management aan betrokkenen 
(vgl. Bennebroek Gravenhorst, 2002a). 

5.  Bevindingen kunnen onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld van de betrok-
kenen. Zij kunnen zich bedreigd voelen en resultaten weerleggen of verwerpen. 
Interpretatie en presentatie vanuit het perspectief van de onderzoeker kan een 
abstract, academisch karakter krijgen en zorgen voor onduidelijkheid en een gebrek 
aan gehoor onder organisatieleden. Het gevolg is een kritische houding onder 
degenen die niet zijn betrokken bij het onderzoek en de interpretatie. 

6.  Een expertopstelling kan in de context van een sterk sturende veranderaanpak en 
negatieve perspectieven van organisatieleden evenwel een (harde) interventie bete-
kenen, die kan bijdragen aan het creëren van openingen. Er wordt niettemin geen 
gesprek aangegaan over de uitkomsten met de mensen aan wie gevraagd is wat ze 
van veranderingen vinden. Evenmin denken zij mee over oplossingen. 

Survey feedback als leerhulpmiddel
De case studies in dit proefschrift hebben laten zien dat onderzoek als leerhulpmiddel op 
verschillende manieren bijdraagt aan verandering en het op gang brengen van gesprek 
tussen betrokken actoren. Mijn ervaringen met survey feedback als leerhulpmiddel:
1.  In bepaalde gevallen kan het de dominante logica van sturen en beheersen ter 

discussie stellen. Managers gaan anders kijken naar het eigen handelen en zoeken 
naar nieuwe manieren van handelen (vgl. Bennebroek Gravenhorst, 2002a).

2.  Het biedt mogelijkheden om het MT, de leidinggevenden en de medewerkers steeds 
te blijven betrekken bij de vraagstukken en het onderzoek. 

3.  Het maakt verhalen en redenaties achter de onderzoeksbevindingen zichtbaar. 
Medewerkers, leidinggevenden en leden van de top krijgen meer inzicht in en 
begrip voor elkaars situatie en perspectief. 

4.  Het biedt ook een ingang tot het maken van een inventarisatie van vraagstukken. 
Vraagstukken met betrekking tot de positie en rol van actoren in veranderingen 
worden zichtbaar en bespreekbaar. Er kan dieper worden ingegaan op specifieke 
vraagstukken. Samen kunnen mensen nadenken over de betekenis van de inzichten, 
over verbeteracties en kunnen zij komen tot gedeelde afspraken met alle betrokkenen. 
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5.  Het kan bijdragen aan het ontstaan van nieuwe inzichten over de vanzelfsprekend-
heid van het niet betrekken van medewerkers. Dat kan leiden tot de beslissing om 
met medewerkers in gesprek te blijven over veranderingen, de invulling daarvan en 
over mogelijkheden voor participatie. 

6.  Het kan leiden tot het zelf nemen van initiatieven tot het oplossen van vraagstuk-
ken.

In vergelijking met de expertbenadering biedt survey feedback als leerhulpmiddel een 
bruikbaar alternatief. Tegelijkertijd functioneert survey feedback als leerhulpmiddel 
niet altijd effectief. 
1.  Onderzoek als leerhulpmiddel kan te ver buiten het reguliere denken en handelen 

in een organisatie liggen. De reguliere handelingswijze en het achterliggende 
denken staan in sommige organisaties zo ver af van interactieve benaderingen en 
daarachter liggende redenaties dat deze niet worden (h)erkend en geaccepteerd.

2.  Betrekken van directieleden betekent niet automatisch dat de top daadwerkelijk is 
geïncludeerd in het proces. Interactie met de top kan moeizaam verlopen in een 
streng hiërarchische context en een informerende benadering van communiceren. 

3.  De onderzoeker is binnen een context van positiemacht vaak niet in de positie om 
andere en nieuwe benaderingen in te brengen. 

4.  De interpretatie van bevindingen en voorbereiding van de terugkoppeling zijn ook 
bij survey feedback als leerhulpmiddel vaak voorbehouden aan de onderzoeker in 
samenwerking met een selecte groep hoger uit de hiërarchie. Het gevolg kan zijn 
dat bevindingen door niet-betrokkenen minder herkend worden, met als resultaat 
een kritische houding van deze groep. 

Het uitgangspunt van survey feedback als leerhulpmiddel is dat de feedback volgens 
een stappenplan in de lijn wordt georganiseerd. Feedback in de lijn leidt echter in mijn 
ervaringen niet altijd tot werkelijke verandering. Feedback in de lijn volgens het stap-
penplan roept vijf vraagstukken op:
1.  Feedback in de lijn is lastig als de bestaande wijze van sturing één van de proble-

men is.
2.  Interactie blijft beperkt tot gesprekken binnen bestaande werksystemen (MT en 

leidinggevenden; leidinggevenden en medewerkers).
3.  Betrokkenen houden leidinggevenden te zeer verantwoordelijk voor oplossing van 

problemen die te maken hebben met hun interactieprocessen.
4.  Leidinggevenden en onderzoeker kunnen een positie als intermediair innemen 

waardoor interactie tussen MT en medewerkers wordt vermeden.
5.  Er zijn geen mogelijkheden voor wederzijdse directe feedback op denken en hande-

len door actoren uit verschillende werksystemen.

Om interactie tussen werksystemen mogelijk te maken is er in enkele case studies een 
zesde stap toegevoegd:
6.  MT-leden, leidinggevenden en medewerkers bespreken gezamenlijk inzichten en 

beslissen over voorgestelde acties voortkomend uit bespreking in afdelingen.

Hierdoor kunnen werksystemen met elkaar in gesprek komen en ontstaan mogelijk-
heden voor directe wederzijdse feedback. De verantwoordelijkheid voor het realiseren 
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van oplossingen ligt bij de leidinggevende. Onderzoeker en leidinggevende worden 
minder in de positie van intermediair gedwongen.

Interactieve benadering
Interactieve benaderingen zijn in mijn ervaringen het meest succesvol als er sprake is 
van: 
1.  Afwezigheid van hiërarchie en status binnen de onderzoeksgroep. Ieder brengt 

eigen inzichten en eigen expertise in. De (externe) onderzoeker is gelijkwaardig 
deelnemer in het proces. 

2.  Een onderzoeksgroep waarin perspectieven van alle betrokken werksystemen of 
probleemhebbers zijn opgenomen. 

3.  Onderzoeken van probleemervaring vanuit meervoudige perspectieven. Er is niet 
één probleemdefinitie en het zichtbaar maken van verschillende probleemdefinities 
kan bijdragen aan wederzijds begrip en inzicht in de complexiteit ervan.

4.  Contacten tussen de onderzoeksgroep met alle betrokken actoren. Voorbeelden 
daarvan zijn: het houden van bijeenkomsten op voor iedereen toegankelijke 
plaatsen, een ‘geen dichte deuren’ beleid, open stellen van bijeenkomsten en steeds 
voorleggen van vraagstukken aan anderen binnen het werksysteem.

5.  In interactieve sessies werken met praktische voorbeelden uit de dagelijkse praktijk 
en van daaruit pas generaliseren.

6.  Samen ontdekken hoe ieders bemoeienis bijdraagt aan het vraagstuk. Dat kan 
door de causaliteit en volgtijdelijkheid van ieders handelen vanuit verschillende 
probleemervaringen zichtbaar te maken.

7.  Doorgaande uitwisseling van perspectieven in een open sfeer. Daarin wordt directe 
feedback van betrokkenen op elkaars denken en handelen, directe reflectie en direct 
zoeken naar andere denk- en handelingswijzen mogelijk.

8.  Organiseren van besprekingen met alle betrokken stakeholders gezamenlijk waarin 
aan de bovenstaande condities wordt voldaan. 

Feedback volgens een interactieve aanpak werkt echter niet:
1.  Wanneer betrokkenen daarvoor niet open staan en niet bereid zijn er tijd en energie 

in te steken.
2.  Wanneer de onderzoeksgroep een geïsoleerde positie inneemt door een scheiding 

tussen onderzoekers en stakeholders. In dit geval wordt er binnen de onderzoeks-
groep een nieuw werksysteem gecreëerd en vinden conversaties over vraagstukken 
vooral plaats binnen dit nieuwe werksysteem. 

3.  In een hiërarchische context waarin positiemacht, sturen en overtuigen de dage-
lijkse praktijk betekenen. 

4.  Wanneer verwachtingen van en opvattingen over onderzoek tussen onderzoeker en 
organisatieleden te ver uit elkaar liggen en het niet lukt om te komen tot overeen-
stemming over de aanpak. 

Wanneer aan de bovenstaande condities niet kan worden voldaan, liggen problemen 
vaak dieper. Nader inzicht in manieren van denken, handelen en interacteren zijn dan 
nodig, evenals andere interventiemethodieken. Dat geldt zeker als problemen te maken 
hebben met sterk sturend handelen en fundamenteel verschillende perspectieven. 
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10.4   Circulaire patronen in denken, handelen en interacteren in 
veranderprocessen

Centrale vraag in deze paragraaf is welke circulaire patronen herkenbaar zijn in veran-
derende organisaties die licht kunnen werpen op het geringe verandervermogen van 
organisaties en de dominantie van planmatige veranderstrategieën. Narratievenanalyse 
en causal loop diagramming boden inzicht in tien van deze circulaire interactiepatro-
nen in het denken en handelen van actoren in veranderprocessen (Tabel 10.3). Ten 
grondslag aan de analyse lag een selectie van gesprekken tussen mensen in de zeven 
veranderende case organisaties die tijdens verschillende survey feedback sessies, 
workshops, conferenties en bijeenkomsten in het kader van het onderzoek hebben 
plaatsgevonden. 

Tabel 10.3: Tien circulaire patronen in het denken en handelen van actoren in ver an der pro ces-
sen

Circulaire patronen

1.  Doorzetten

2.  Creëren van wederzijdse afhankelijkheden

3.  Vermijden van kritiek

4.  Onzekerheid bestrijden middels informeren en overtuigen

5.  Probleemoplossing hinderen door centraliseren

6.  Onvoldoende tijd en capaciteit weten te mobiliseren

7.  Formaliseren

8.  Balanceren tussen sturen en loslaten

9.  Zelfsturing realiseren door te sturen

10. Interactie vermijden

De tien patronen worden in het onderstaande vereenvoudigd beschreven en afgebeeld.
‘Doorzetten’. Negativiteit onder medewerkers kan voor leiders aanleiding zijn 

om veranderingen topdown door te zetten om gezichtsverlies te voorkomen. Dit 
doorzetten wordt bekrachtigd door specifieke assumpties over medewerkers: samen 
met medewerkers aan veranderingen werken gaat niet; ze zijn niet in staat om over 
veranderingen na te denken en willen een leider met een mening die beslissingen 
neemt. Ook persoonlijke belangen spelen een rol bij de keuze tot doorzetten. Toegeven 
betekent wellicht dat het project wordt stilgezet, met als gevolg gezichts- en positie-
verlies. Deze machtsaanpak bekrachtigt het negatieve perspectief van medewerkers. 
Dit bevestigt het beeld onder leiders dat medewerkers altijd negatief zijn en alles 
willen laten mislukken. Dat bekrachtigt weer de keuze voor topdown doorzetten van 
veranderingen. Veranderen wordt een proces van kiezen voor de optie die, binnen de 
huidige context, de minste schade zal opleveren. Naarmate interactie en toetsen van 
assumpties meer worden vermeden, worden veranderingen meer opgelegd en volgt er 
meer protest, hetgeen assumpties verder bekrachtigt, het doorzetten van veranderingen 
verder legitimeert etcetera.



382

Assumpties:

-Medewerkers zijn negatief

ingesteld en onvoldoende

capabel

-Toegeven resulteert in

gezichts- en positieverlies

-Krachtig leiderschap is nodig

Topdown doorzetten

van plannen, interactie

vermijden

Negatief perspectief,

kritiek, protest onder

medewerkers

Figuur 10.1: Patroon ‘doorzetten’

‘Creëren van wederzijdse afhankelijkheden’. Dit patroon wordt gekenmerkt door een 
paradoxale verhouding tussen het streven naar autonomie en zelfsturing enerzijds en 
sturing anderzijds. Leiders willen graag sturen vanuit hun eigen roldefinitie. Medewer-
kers vinden het aangenaam om bestuurd te worden vanwege onzekerheidsreductie, de 
mogelijkheid om in wij-zij beelden te praten en niet naar zichzelf te kijken of verant-
woordelijkheid te nemen. De neiging tot sturen wordt ingegeven door assumpties over 
medewerkers die we ook in het patroon ‘doorzetten’ zien: ze zijn vaak onvolwassen 
en afhankelijk. De paradox in dit patroon bestaat er in dat het management zelf de 
afhankelijke opstelling onder medewerkers die ze wenst te bestrijden creëert en mede-
werkers tegelijkertijd sturing oproepen vanuit hun vraag om sturing. 

Figuur 10.2: Patroon ‘creëren van wederzijdse afhankelijkheden’
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‘Vermijden van kritiek’. Dit patroon wordt gekenmerkt door sturing van bovenaf en 
kritische reacties van mondige medewerkers. De mondigheid van medewerkers is 
voor het management reden om medewerkers niet te betrekken, interactie tussen 
management en medewerkers en tussen medewerkers onderling te vermijden en van 
bovenaf te sturen. Paradoxaal is echter dat juist dit vermijdende gedrag invloed heeft 
op doelen, beslissingen en daarmee samenwerking. Het scherpt de kritiek verder aan, 
tegenstellingen worden groter. Daardoor worden kritiek en interactie nog verder ver-
meden. Wij-zij beelden die hier uit resulteren zijn onder meer dat ‘zij, de medewerkers, 
raar zijn en alleen maar uit zijn op ruzie’ en dat ‘het management haar sturende taken 
onvoldoende uitvoert’. 

Assumptie:

-‘Medewerkers

zijn gek en altijd

uit op ruzie’

Kritische mondigheid medewerkers.

Assumpties:

-‘Management verricht sturende

taken onvoldoende’

-‘Anderen doen hun werk niet goed’

Onduidelijke

doelen en

beslissingen

Interactie

vermijdende

topdown sturing

Figuur 10.3: Patroon ‘vermijden van kritiek’

‘Onzekerheid bestrijden middels informeren en overtuigen’. Dit patroon kenmerkt zich 
door een eenzijdig perspectief op communiceren en een bijbehorende behoefte tot 
sturen vanuit het management. Die behoefte wordt opgeroepen door onduidelijkheid, 
onzekerheid en geruchtenvorming onder medewerkers. Interacties over veranderin-
gen vinden vooral plaats binnen het topmanagement. Het patroon gaat uit van een 
maakbare en stuurbare werkelijkheid en onderscheid tussen verandermanagers die 
verantwoordelijk zijn voor de sturing van veranderingen en medewerkers die veran-
derd moeten worden. De paradox in dit patroon is dat de planmatige sturing en het 
informeren bedoeld zijn als middel om onduidelijkheid, geruchtenvorming en onze-
kerheid tegen te gaan, terwijl ze onduidelijkheid, geruchtenvorming en onzekerheid 
oproepen. Ze sluiten dus onvoldoende aan bij wat er leeft. Het gevolg is gebrek aan 
vertrouwen in het management, indekgedrag, het ontstaan van een eilandcultuur en 
isolatie van de top. Sturingsbehoefte van de top resulteert vervolgens in (hernieuwde) 
sturingsactiviteiten en voorschriften voor een gewenste werkelijkheid. Deze worden 
eveneens topdown gecommuniceerd en bekrachtigen de onzekerheid, onduidelijkheid 
en geruchtenvorming verder. 
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Assumpties:

-Top is vaag, inconse-

quent, vertelt leugens

Sturingsbehoefte,

communiceren is

informeren en overtuigen

Onduidelijkheid,

onzekerheid,

geruchtenvorming

Vertrouwenskloof,

indekgedrag,

eilandjescultuur,

isolatie van de top

Figuur 10.4: Patroon ‘onzekerheid bestrijden middels informeren en overtuigen’

‘Probleemoplossing hinderen door centraliseren’. In dit patroon is sprake van een 
lastige afstemming met andere afdelingen over producten, systemen of andere onder-
steuning die nodig is om veranderingen tot een succes te maken. In de door centrale 
sturing gekenmerkte organisatie is het een ongeschreven regel dat alle problemen en 
probleemoplossingen goedkeuring van het topmanagement behoeven. Verantwoor-
delijke mensen van andere afdelingen worden daardoor niet zelfstandig benaderd, 
het topmanagement krijgt een overload aan vraagstukken en heeft niet de tijd en/of 
de interesse om snelle actie te ondernemen. Het gevolg is dat de probleemoplossing 
vertraagt, medewerkers veronderstellen dat het topmanagement niets doet met hun 
tips en problemen, problemen niet meer worden doorgegeven, het realiseren van de 
benodigde voorwaarden voor verandering moeizaam verloopt of zelfs onmogelijk is 
en veranderinitiatieven wellicht onbedoeld om zeep worden geholpen. Het patroon is 
kenmerkend voor organisaties met een centrale sturing en een functionele inrichting.

Moeizame afstemming

en samenwerking

Alles via de top

Vertraging

probleemoplossing

Structuur en systemen

hinderen werk primair

proces

Desillusie, problemen

niet meer doorgeven

Taakdeling in het werk

Figuur 10.5: Patroon ‘probleemoplossing hinderen door centraliseren’

‘Onvoldoende tijd en capaciteit weten te mobiliseren’. In dit patroon veroorzaakt een 
gebrek aan tijd en hulp demotivatie onder betrokkenen en een moeizaam verloop van 
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veranderingen. Het patroon kenmerkt veranderprocessen waarin een kleine groep men-
sen relatief geïsoleerd aan veranderingen werkt en weinig interactie heeft met actoren 
waarvan het welslagen van veranderingen mede afhankelijk is. De top en ondersteu-
nende afdelingen zijn moeilijk te bewegen, waardoor het verkrijgen van ondersteuning 
voor veranderingen in hulp, tijd en capaciteit moeilijk is. Pogingen om de top en 
ondersteunende afdelingen toch te mobiliseren kosten veel tijd. Dat gaat weer ten 
koste van de tijd die in het leiden en begeleiden van veranderingen gestoken wordt. Er 
ontstaat tijdsdruk, werkdruk en capaciteitsgebrek die resulteert in demotivatie en een 
verminderd geloof in het proces. Dit roept een directieve aanpak op. Daardoor ontstaat 
meer demotivatie en protest en verloopt het veranderproces moeizamer. Wanneer dit 
moeizame verloop op haar beurt het topmanagement ter ore komt, wordt de kans op 
het verkrijgen van steun voor het proces nog kleiner en wordt de ontstane negatieve 
spiraal verder bekrachtigd.

Geïsoleerd verander-

team, gebrek aan

interactie met

stakeholders

Geen hulp, tijd

en capaciteit

Tijdsdruk, demotivatie,

verminderd geloof in

veranderingen

Directieve

aanpak

Tijdsdruk, demotivatie,

verminderd geloof in

veranderingen

Figuur 10.6: Patroon ‘onvoldoende tijd en capaciteit weten te mobiliseren’

‘Formaliseren’ werd gevonden in organisaties die werken aan een structuurreorga-
nisatie. Herorganisatie van teams, nieuwe taakomschrijvingen en voorschriften voor 
overdracht van het werk resulteren in onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, 
processen en aansturing. Werk in het primaire proces verloopt daardoor moeizaam: 
er ontstaat overdachtsproblematiek, deadlines worden overschreden, klanten klagen 
en de werkdruk loopt op. Betrokkenen hebben de neiging om voor de oorzaak van 
de problemen naar anderen te wijzen: collega’s en andere afdelingen zijn onbekwaam 
en leidinggevenden sturen niet goed. Saamhorigheid verdwijnt en er ontstaat een 
eilandjesstructuur. De kritiek op de sturing resulteert in een roep om meer en betere 
sturing: er is duidelijkheid nodig, de leider moet de juiste informatie verschaffen en 
beter coachen. Met de roep om sturing ontstaan meer en nieuwe regels en voorschrif-
ten, die resulteren in papierwinkels, bureaucratisering en een nog verder toenemende 
werkdruk. Dat bekrachtigt de onduidelijkheid weer verder. 
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Eilandjesstructuur,

sturingsbehoefte

Figuur 10.7: Patroon ‘formaliseren’

Het patroon ‘balanceren tussen sturen en loslaten’ kenmerkt zich door een worsteling 
tussen sturen en loslaten en het idealiseren van coaching en bijeenkomsten als dé 
oplossing voor problemen rond inzet en motivatie. Scepsis van medewerkers over 
veranderingen en een gebrek aan inzet zorgen er voor dat oplossingen worden gezocht 
in bijeenkomsten als springplank voor verandering. Wanneer dat niet werkt, wordt er 
gekozen voor sturing en dwang die resulteert in het voorschrijven van eigen oplos-
singen. Dit zorgt er voor dat medewerkers sceptischer worden en zich minder wensen 
in te zetten. Tegelijkertijd realiseren verandermanagers zich dat zij niet in de positie 
zijn om te sturen. Ze zoeken naar andere methoden en vinden die in coaching. Hoewel 
coaching wordt ingezet als sturingsmiddel is de achterliggende assumptie dat coachen 
geen sturen is. Het resultaat is dat de inbreng van medewerkers wordt beperkt, de inzet 
van medewerkers verder afneemt en veranderingen moeizaam verlopen. Enthousiasme 
onder verandermanagers over de door hen bedachte nieuwe werkwijze vergroot de 
kloof tussen verandermanagers en gedemotiveerde medewerkers verder en draagt bij 
aan een stagnerende interactie. 

Scepsis en gebrek

aan inzet onder

medewerkers

(Sturing middels)

interactie, bijeen-

komsten, coachen

Het werkt niet

Sturing, dwang
Moeten niet sturen,

niet in de positie te

sturen

Figuur 10.8: Patroon ‘balanceren tussen sturen en loslaten’ 

‘Realiseren van zelfsturing door te sturen’. In dit patroon ondermijnt het management 
het eigen streven om medewerkers meer ruimte te bieden in het werk en in het reali-
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seren van veranderingen door ruimte geven en zelfsturing steeds opnieuw ter discussie 
te stellen vanuit verschillende achterliggende assumpties. Assumpties zijn onder meer 
dat zelforganisatie tot chaos zal leiden, het niveau van medewerkers onvoldoende is, 
veranderingen te abstract zijn en medewerkers geen last hebben van een topdown 
aanpak. Het gevolg is het steeds terugvallen op een topdown blauwdrukaanpak, verlies 
van vertrouwen van medewerkers in het management, verlies van interesse in het 
bijdragen aan veranderingen en verlies van geloof in de doelen van veranderingen. 
Deze bevestigen de assumpties onder het management en het kiezen voor topdown 
veranderwijzen. Gebrek aan interactie tussen verandermanagers en medewerkers zorgt 
er voor dat assumpties en handelingsregels onder het management in stand blijven. 

Assumpties:

-Zelforganisatie leidt tot chaos

-Niveau medewerkers is

onvoldoende

-Medewerkers storen zich niet

aan topdown proces

Topdown

blauwdrukaanpak

Verlies van vertrouwen in

management, verlies van

interesse in bijdragen

aan veranderingen

Figuur 10.9: Patroon ‘zelfsturing realiseren door te sturen’

‘Interactie vermijden’. Dit patroon ontleent zijn naam aan het constant verleiden van 
medewerkers tot interactie om deze mogelijkheden vervolgens weer in te trekken. 
Doordat het topmanagement vraagt om feedback, inbreng en interactie, ontstaat bij 
middenkader-managers en medewerkers de indruk bij te kunnen dragen aan verande-
ringen. De top wordt echter geïntimideerd door de feedback die zij krijgt, twijfelt, trekt 
de mogelijkheden voor interactie in en vervalt tot sturend en regisserend handelen, 
het buitensluiten van actoren van interacties en het onbespreekbaar maken van regis-
serend handelen. In sommige gevallen nemen medewerkers een afwachtende houding 
aan waardoor het topmanagement verschoond blijft van feedback op het handelen en 
geïsoleerd raakt. In andere gevallen leidt sturend gedrag tot boosheid en protest. Zowel 
protest als een afwachtende houding en een geïsoleerde positie zijn aanleiding voor 
de top om toch een opening voor interactie te bieden. Wanneer medewerkers deze 
aangrijpen, herhaalt het patroon zich en zal de top, vanuit bijvoorbeeld angst voor 
verschillende meningen, interactie wederom onmogelijk maken.
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Figuur 10.10: Patroon ‘interactie vermijden’

Concluderend blijken tien verschillende interactiepatronen tussen actoren binnen en 
tussen configuraties verandering te bemoeilijken. Verschillende gefixeerde overtui-
gingen blijken ten grondslag liggen aan de manier van organiseren, veranderen en 
interacteren in de case organisaties in deze circulaire interactiepatronen. Deze fixaties 
komen in de volgende paragraaf aan de orde.

10.5  Gefixeerde overtuigingen onder actoren in veranderprocessen
De centrale vraag in deze paragraaf is welke gefixeerde overtuigingen onder actoren 
in veranderprocessen herkenbaar zijn vanuit de configuratietheorie. Sociaal cogni-
tieve configuraties zijn gedeelde definities van de werkelijkheid gecreëerd in intensieve 
interacties tussen vaste groepen mensen, die zowel inhoudelijke overtuigingen als soci-
ale processen reflecteren. Inhoudelijke overtuigingen en sociale processen worden soms 
gezien als een onwrikbaar gegeven en kunnen leiden tot circulaire interactiepatronen 
(Termeer, 1993; Van Dongen, De Laat & Maas, 1996; Moeskops, 2004). Vijf groepen 
gefixeerde overtuigingen blijken het handelen van actoren in veranderprocessen te 
sturen. Deze vijf zijn: 
1.  Cognitieve fixaties in de juistheid van oplossingen, ofwel de overtuiging dat een 

bepaalde oplossing, zoals een nieuwe organisatiestructuur, de oplossing zal zijn 
voor problemen rond de werkwijze in het primaire proces.

2.  Cognitieve fixaties in de wijze van organiseren, ofwel de overtuiging dat een 
bepaalde vorm van organiseren, zoals formaliseren, bijdraagt aan orde en overzicht 
en een oplossing vormt voor problemen.

3.  Cognitieve en sociale fixaties in sturing en leiderschap, ofwel het idealiseren van 
sturing en leiderschap, zoals informeren, doorzetten en centrale sturing als de 
oplossing voor vraagstukken.

4.  Sociale fixaties in interacties en omgangsvormen, ofwel ongeschreven regels van 
hoe met elkaar omgegaan wordt of hoe mensen gestimuleerd moeten worden om in 
beweging te komen.
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5.  Sociale fixaties in spelers en relaties, ofwel overtuigingen rond negatieve eigen-
schappen die aan bepaalde groepen actoren worden toegeschreven, die vervolgens 
aanleiding zijn tot ‘wij-zij’ opvattingen. Dit kan als reden worden aangevoerd om 
bijvoorbeeld interactie met actoren uit deze groepen te beperken of vermijden; 

Tabel 10.2: Overzicht van fixaties in de case organisaties

Cognitieve fixaties 
in de juistheid van 
oplossingen

Cognitieve fixaties 
in de wijze van 
organiseren

Cognitieve en soci-
ale fixaties in beel-
den rond sturing 
en leiderschap

Sociale fixaties in 
interacties en 
omgangsvormen

Sociale fixaties in 
spelers en relaties

‘Een nieuwe struc-
tuur lost onze pro-
blemen op’ 

‘We doen hier nu 
eenmaal alles via de 
top’

‘Ze willen een krach-
tige, besluitvaardige 
visionair’

‘We moeten strate-
gisch zó manoeuvre-
ren dat ze met zo 
min mogelijke pijn en 
weerstand doen wat 
we willen’

‘Ze zijn er allemaal 
op gericht om ons 
neer te halen’

‘Taakdeling is de 
oplossing voor pro-
blemen rond de 
effectiviteit van werk-
processen’

‘Zo doen we dat hier 
nu eenmaal’

‘Sturing is de oplos-
sing voor problemen 
en conflicten’

‘We hebben geen tijd 
voor dit gedoe’ en 
‘het moet snel’

Wij-zij beelden ‘ze 
zijn hier allemaal raar, 
onvoldoende compe-
tent, willen weinig’

‘Bijeenkomsten zijn 
een springplank voor 
verandering’ en ‘coa-
chen is dé oplossing’

‘Zelfsturing kan niet 
want er is geen 
beleid’

‘Geen hulp vragen’ Wij-zij beelden ‘zij 
zijn loyaal, accepteren 
het wel, zijn gedesin-
teresseerd’ 

‘Zelfsturing werkt 
niet, een blauwdruk is 
de enige oplossing’

‘We moeten afreke-
nen op resultaten’, 
‘wij, het management 
weten wat goed is 
voor medewerkers 
en de organisatie’

‘Ik kan niet want …’ Wij-zij beelden ‘ze 
schoppen allemaal 
naar elkaar’

‘Communiceren is 
informeren’ en ‘hel-
derheid moet vooraf’

‘Enthousiasme moet’ 

‘Een betere sturing 
lost onze problemen 
op’

‘Subject-object den-
ken’

‘Wij sturen niet’, ‘coa-
chen is geen sturen’

10.5.1  Cognitieve fixaties in de juistheid van oplossingen

‘Een nieuwe structuur lost onze problemen op’ en ‘taakdeling is de oplossing 
voor problemen rond de effectiviteit van werkprocessen’ 
Bij beide fixaties is de overtuiging dat een nieuwe, functionele structuur of het opknip-
pen van het werkproces in stukken dé oplossing is voor efficiëntie- en effectiviteitpro-
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blemen. Het management heeft zichzelf hiervan dermate overtuigd dat zij de nieuwe 
structuur niet ter discussie stelt. Oorzaken van overdrachts- en afstemmingsproblema-
tiek worden gezocht in normale reacties van medewerkers die naar verloop van tijd wel 
zullen verdwijnen. Protesten leiden tot een neiging tot verdedigen en interactie over 
veranderingen wordt voorkomen. 

‘Bijeenkomsten zijn een springplank voor verandering’ en ‘coachen is dé 
oplossing’ 
Onder verandermanagers heerst de overtuiging dat bijeenkomsten de oplossing vormen 
voor problemen rond commitment, enthousiasme en leren van een nieuwe werkwijze. 
Bijeenkomsten vormen niet één van de verschillende mogelijke contexten waarbinnen 
tijd en rust kan worden gecreëerd om samen te werken aan veranderingen, maar wor-
den hét middel om de gewenste doelen te behalen. Eenzelfde fixatie vinden we als de 
oplossing voor problemen wordt gezocht in individueel coachen van medewerkers. 

‘Zelfsturing werkt niet, een blauwdruk is de enige oplossing’ 
Hier heerst de overtuiging dat zelfsturing niet functioneert, tot chaos leidt en dat 
medewerkers niet over de benodigde capaciteiten beschikken om zichzelf te sturen. 
Verandering kan alleen een succesvol worden door een planmatige blauwdruk met 
gedetailleerd ontworpen procedures en gerichte sturing. Vrees voor een niet te hante-
ren variatie in meningen van medewerkers versterkt deze fixatie.

10.5.2  Cognitieve fixaties in de wijze van organiseren

‘We doen hier nu eenmaal alles via de top’ 

In dit patroon moet de top alle handelingen goedkeuren alvorens actie kan worden 
ondernomen. Alle problemen die medewerkers aankaarten, worden via de lijn omhoog 
gespeeld. De bestaande hiërarchie wordt gerespecteerd en de meerdere wordt niet 
gepasseerd, dat ‘doe je nu eenmaal niet’. Het gevolg is dat het lang duurt voordat er 
beslissingen genomen worden, als ze al worden genomen. 

‘Zo doen we dat hier nu eenmaal’ 
In sommige organisaties blijken actoren zo vast te zitten in ongeschreven regels die het 
handelen sturen dat het moeilijk is hier uit te komen, ook al is de wil tot veranderen 
aanwezig. De regels beïnvloeden en bevestigen het handelen en niemand stelt ze ter 
discussie. Voorbeelden van regels zijn ‘het veranderteam wil helemaal niet dat wij 
medewerkers betrekken’, ‘wij leidinggevenden moeten onze plek kennen’, ‘regels horen 
hier nu eenmaal’. 

10.5.3  Cognitieve en sociale fixaties in beelden rond sturing en leiderschap

‘Ze willen een krachtige, besluitvaardige visionair’ 

Overtuigingen over het soort leiderschap dat de organisatie en haar medewerkers 
nodig hebben vormen een derde fixatie, die samen kan hangen met vrees voor 
gezichtsverlies. ‘Medewerkers vertellen dat je het als top even niet meer weet’ is vanuit 
deze fixatie geen optie. Toepassing van macht, autoriteit en krachtig leiderschap vanuit 
de top is noodzakelijk om volgzaamheid op te roepen.
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‘Sturing is de oplossing voor problemen en conflicten’ 
In sturingsfixaties geldt sturing als dé oplossing voor problemen en het middel om de 
gewenste toekomst te realiseren. Bij elk probleem wordt er gegrepen naar positionele 
sturing en de invoering van meer sturende lagen. Ook medewerkers vragen om sturing 
wanneer zich problemen voordoen. Wanneer het probleem blijft bestaan, krijgen 
degenen die sturen daarvan de schuld: zij zouden niet goed sturen. Binnen de stu-
ringsfixatie wordt de oplossing gezocht in meer en betere sturing: meer van hetzelfde. 
Sturing lijkt de problemen op te roepen die het beoogt te bestrijden, zoals onduidelijk-
heid over beslissingsbevoegdheden, meer regels, papierwinkels en overbelasting van 
leidinggevenden.

‘Zelfsturing kan niet want er is geen beleid’ 
Onder medewerkers kan de overtuiging heersen dat zelfsturing alleen mogelijk is bij 
een helder beleid met gedetailleerd geformuleerde doelstellingen en verantwoorde-
lijkheden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens hen bij het management. 
Activiteiten van het management zijn dan ook de enige redding van de plannen rond 
zelfsturing. Een eigen voorstel doen of discussie starten over wat er wel kan en wat 
niet, komt in medewerkers niet op. De stelregel dat dergelijke zaken nu eenmaal bij het 
management liggen wordt niet ter discussie gesteld en gebracht als een feitelijkheid. 

‘We moeten afrekenen op resultaten’, ‘Wij, het management weten wat goed 
is voor medewerkers en de organisatie’ 
Het handelen van het management is in deze fixatie gericht op beïnvloeden van mede-
werkers zodat zij zich gedragen zoals het management wenst. Sturing en afrekenen op 
prestaties gelden als ‘dé oplossing’ voor een probleem waarvan de oorzaak onvoldoen-
de duidelijk is. Interactie met medewerkers wordt gemeden en meningen worden niet 
getoetst. Deze overtuiging onder verandermanagers representeert positioneel denken 
en een subject - object onderscheid. Subject-object denken wordt gereflecteerd door 
een centrale sturende rol van de top waarvan de noodzaak niet ter discussie wordt 
gesteld, evenmin als de redenaties die hebben geleid tot het sturende handelen.

‘Communiceren is informeren’ en ‘helderheid moet vooraf ’ 
Bij de fixatie ‘communiceren is informeren’ en ‘helderheid moet vooraf ’ is communi-
catie gelijk aan het overdragen van informatie met als bedoeling dat medewerkers 
gaan doen wat de bedoeling is. Dit informeren moet gebeuren voordat veranderingen 
daadwerkelijk in gang gezet worden. Immers, wanneer er niet wordt ‘gecommuniceerd’ 
kan geruchtenvorming de kop op steken. Geruchten moeten vanuit deze fixatie te allen 
tijde worden voorkomen. Hoewel geruchten een logisch gevolg zijn van planmatige 
veranderingen, zouden ze ‘verkeerd’ zijn en moeten worden tegengegaan door meer te 
informeren, ‘meer van hetzelfde’. 

Een betere sturing lost onze problemen op
Sturing wordt in deze fixatie gezien als de oplossing van problemen rond de effectiviteit 
van het werk. De neiging tot sturen hangt samen met entiteitsdenken en een subject-
object onderscheid: verandering is het ontwerp van werkprocessen die gerealiseerd kan 
worden middels sturen en regisseren vanuit de top. 
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‘Wij sturen niet’, ‘coachen is geen sturen’ 
Coachen wordt in deze fixatie als iets fundamenteel anders gezien als sturing. Hoewel 
coachen wordt verpakt als een niet-sturende handelingswijze, is het wel sturend van 
aard in situaties waarin het er om gaat medewerkers te laten doen wat het manage-
ment beoogt. Hoewel verandermanagers vinden dat zij een niét sturende rol hebben, 
is het denken en handelen sturend. Het is er immers op gericht dat medewerkers ‘doen 
wat verandermanagers beogen’. 

10.5.4  Sociale fixaties in interacties en omgangsvormen

‘We moeten strategisch zó manoeuvreren dat ze met zo min mogelijke pijn 
en weerstand doen wat we willen’ 

Het handelen van het verandermanagement is er binnen deze fixatie op gericht zo te 
sturen dat mensen zo min mogelijk hinder ondervinden en veranderingen zo gladjes 
mogelijk door kunnen worden gevoerd met minimale schade voor het proces en de 
eigen positie. Werkelijkheidsbelevingen van medewerkers dringen niet door of worden 
gezien als weerstand. Sturend handelen van verandermanagers is er op gericht deze 
weerstand tegen te gaan of medewerkers zover te krijgen dat ze toch meewerken.

‘We hebben geen tijd voor dit gedoe’ en ‘het moet snel’ 
Hoe minder tijd er voor de realisatie van veranderingen is, hoe meer het veranderma-
nagement de tijdsdruk opvoert en hoe minder ze investeren in leerinitiatieven, uitleg 
en begeleiding. Het gevolg is dat mensen niet bereid zijn om zich te committeren aan 
het ‘gedoe’, omdat er onvoldoende tijd is om het tot een succes te maken. Hoe minder 
er wordt geïnvesteerd in leerinitiatieven, hoe minder het vermogen om nieuwe vaar-
digheden te leren toeneemt en hoe minder er geleerd wordt om flexibel met tijd om te 
gaan. Nieuwe werkwijzen leveren pas na langere tijd zichtbare resultaten op, waardoor 
medewerkers en externe stakeholders de effectiviteit ervan gaan betwijfelen en het 
commitment verder afneemt. 

‘Geen hulp vragen’ 
In veel veranderprocessen is er hulp nodig van anderen in de organisatie om verande-
ren succesvol te maken. Tegelijkertijd echter zijn veel verandermanagers pas bereid om 
inzichten te delen met anderen wanneer de inspanningen daadwerkelijk bewezen heb-
ben effect op te leveren. Het gevolg daarvan is dat men liever aan blijft modderen dan 
de steun van anderen in te roepen. Ook in het leren van een nieuwe werkwijze blijkt 
dat mensen liever aanmodderen dan om hulp te vragen. 

‘Ik kan niet want zíj…’ 
Een neiging tot meer sturing lokt een neiging uit om oorzaken te zoeken buiten het 
eigen handelen en anderen aan te wijzen als schuldige. Medewerkers wijzen naar de 
leidinggevende die niet goed stuurt, leidinggevenden en medewerkers wijzen naar het 
MT, dat de oplossing heeft bedacht. Het MT wijst naar medewerkers en hun ‘gedrags-
patronen’ en medewerkers wijzen naar andere afdelingen die het werk niet goed 
overdragen. Interacties blijven beperkt tot de eigen groep. Verklaringen dat het aan 
‘anderen’ ligt, worden in interacties steeds opnieuw bevestigd en herbevestigd. 
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‘Enthousiasme moet’ 
Projectgroepen zijn er toe geneigd zich te isoleren en veel tijd met elkaar door te 
brengen. Ze ontwikkelen een eigen taal, eigen methoden en eigen werkwijzen. Dat 
verwijdert hen van anderen. Wanneer projectgroepleden erg enthousiast zijn en ervan 
zijn overtuigd dat zij werkelijk aan iets innovatiefs werken, verwachten zij van anderen 
vaak hetzelfde enthousiasme. Anderen kunnen zich echter bedreigd of ondergewaar-
deerd gaan voelen, kijken het met verbazing aan en begrijpen niet (meteen) wat er nu 
zo fantastisch is. Projectgroepleden vragen zich af of ‘anderen het nooit zullen begrij-
pen’. Ze zijn daardoor steeds minder bereid uit te leggen waar ze mee bezig zijn. Ze 
kunnen zich gaan afsluiten voor stemmen van anderen die het niet met hen eens zijn, 
waardoor de kloof groeit. Hierdoor kunnen grote tegenstellingen ontstaan tussen ‘ware 
gelovigen’ en ‘niet-gelovigen’ (vgl. Senge, 1990). 

‘Subject-object denken’ 
Deze fixatie wordt gekenmerkt door een scheiding tussen handelende subjecten en 
objecten waarop het handelen gericht is. Dit uit zich in een sterk sturende rol van het 
management die niet ter discussie wordt gesteld, ook al wordt er gestreefd naar meer 
interactieve handelwijzen. Het subject-object denken beïnvloedt alle handelen, ook het 
realiseren van interactie wordt vanuit een sturend perspectief vormgegeven. 

10.5.5  Sociale fixaties in spelers en relaties

‘Ze zijn er allemaal op gericht om ons neer te halen’ 

Angst voor verlies van status, positie en gezichtsverlies blijken een belangrijke 
redenering achter het handelen van verandermanagers. Vanuit de overtuiging onder 
verandermanagers dat medewerkers er op uit zijn om projecten te laten mislukken en 
triomferen wanneer dat dreigt te gebeuren, zorgt deze angst er voor dat het van het 
grootste belang wordt dat veranderingen worden doorgezet. Deze fixatie hangt sterk 
samen met sturingsfixaties: de behoefte tot sterke, dwangmatige en topdown sturing 
wordt groter, evenals de weerstand tegen deze sturing. 

Wij-zij beelden ‘Zij zijn te loyaal, accepteren het wel, zijn gedesinteresseerd’ 
Binnen deze fixatie creëren en bevestigen groepen actoren over en weer stereotype 
beelden. Gesprekken gaan over actoren uit andere groepen en de eigenschappen die 
zij verondersteld worden te bezitten, zoals gebrek aan niveau, loyaliteit, desinteresse 
en een neiging problemen elders neer te leggen. Dit creëert tegenstellingen en sluit 
mogelijkheden om elkaars perspectieven daadwerkelijk te leren kennen uit. Wij-zij 
beelden kunnen tegelijkertijd oorzaak zijn en excuus zijn voor interactie vermijdend 
gedrag. Ook angst voor anderen kan tegelijk achterliggende reden en gevolg zijn van 
wij-zij beelden. 

Wij-zij beelden ‘Ze zijn hier allemaal raar,onvoldoende competent, willen 
weinig’ 
Verzet en tegenstellingen die in de loop der tijd gegroeid zijn en interactie bemoei-
lijken, zorgen er voor dat protesten worden ervaren als een bedreiging. Uiteindelijk 
ontstaan gefixeerde gedachten over anderen: ze zijn hier allemaal raar, onvoldoende 
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competent of willen weinig. Dergelijke fixaties veroorzaken wij-zij tegenstellingen en 
zorgen voor er voor dat verdere interactie wordt vermeden. De fixatie bevestigt zichzelf 
in een self-fulfilling prophecy. 

In Tabel 10.4 is te zien welke gefixeerde overtuigingen in elk interactiepatroon 
werden gevonden.

Tabel 10.4: Circulaire patronen en achterliggende fixaties

Fixaties
Patroon

Cognitieve fixa-
ties in de juist-
heid van 
oplossingen

Cognitieve fixa-
ties in de wijze 
van organiseren

Cognitieve en 
sociale fixaties 
in beelden rond 
sturing en lei-
derschap

Sociale fixaties 
in interacties en 
omgangsvormen

Sociale fixaties 
in spelers en 
relaties

1. Doorzetten - ‘Ze willen een 
krachtige, besluit-
vaardige visionair’ 

- ‘We moeten stra-
tegisch zo manoeu-
vreren dat ze met 
zo min mogelijke 
pijn en weerstand 
doen wat we wil-
len’ 

- ‘Ze zijn er alle-
maal op gericht 
om ons neer te 
halen’

2. Creëren van 
wederzijdse 
afhankelijkhe-
den

- ‘Zelfsturing kan 
niet want er is 
geen beleid’

- ‘We moeten afre-
kenen op resulta-
ten’, ‘wij, het 
management, 
weten wat goed is 
voor de organisa-
tie en de mede-
werkers’ 

3. Vermijden van 
kritiek

- ‘Een nieuwe 
structuur lost onze 
problemen op’

- ‘Sturing is de 
oplossing voor 
problemen en con-
flicten’

- Wij-zij beelden 
‘Ze zijn hier alle-
maal raar, onvol-
doende competent, 
willen weinig’

4. Onzekerheid 
bestrijden mid-
dels informeren 
en overtuigen

- ‘Communiceren 
is informeren’                
- ‘Helderheid moet 
vooraf’

5. Probleem-
oplossing hinde-
ren door 
centraliseren

- ‘We doen hier nu 
eenmaal alles via 
de top’

6. Onvoldoende 
tijd en capaciteit 
weten te mobili-
seren

- ‘We hebben geen 
tijd voor dit gedoe’              
- ‘Het moet snel’              
- ‘Geen hulp vra-
gen’

7. Formaliseren - Taakdeling is de 
oplossing voor 
problemen rond 
de effectiviteit van 
werkprocessen’

- ‘Betere sturing 
lost onze proble-
men op’      

- ‘Ik kan niet 
want…’



395

Fixaties
Patroon              
      

Cognitieve fixa-
ties in de juist-
heid van 
oplossingen

Cognitieve fixa-
ties in de wijze 
van organiseren

Cognitieve en 
sociale fixaties 
in beelden rond 
sturing en lei-
derschap

Sociale fixaties 
in interacties en 
omgangsvormen

Sociale fixaties 
in spelers en 
relaties

8. Balanceren 
tussen sturen 
en loslaten

- ‘Bijeenkomsten 
zijn een spring-
plank voor geplan-
de verandering’            
- ‘Coaching is de 
oplossing voor 
kennis- en motiva-
tieproblemen’

- ‘Wij sturen niet’, 
‘coachen is geen 
sturen’                 

- ‘Enthousiasme 
moet’

9. Zelfsturing 
realiseren door 
te sturen

- ‘Zelfsturing 
werkt niet, een 
blauwdruk is de 
enige oplossing’

- ‘Zo doen we dat 
hier nu eenmaal’     

- Wij-zij beelden 
‘zij zijn te loyaal, 
accepteren het 
wel, zijn gedesinte-
resseerd’ 

10. Interactie 
vermijden

- ‘Subject-object 
denken’ 

- Wij-zij beelden 
‘ze schoppen alle-
maal naar elkaar’

Hoewel de interactiepatronen als afzonderlijke patronen zijn beschreven, hangen zij 
veelal met elkaar samen. Verschillende interactiepatronen blijken tegelijkertijd het han-
delen en interacteren van actoren te beïnvloeden. Ook zijn er parallellen te ontdekken 
tussen de verschillende case organisaties in de aard van de problematiek en in de wijze 
waarop met veranderingen, vraagstukken en met elkaar wordt omgegaan. Dezelfde 
parallellen zijn er tussen organisaties te ontdekken in gefixeerde interactiepatronen. 
Met andere woorden, bepaalde case organisaties kenmerken zich door vergelijkbare 
interactiepatronen en kennen als gevolg daarvan een vergelijkbare problematiek. In 
Tabel 10.5 verbind ik interactiepatronen met de specifieke veranderconfiguraties en de 
problematieken die uit de case studies naar voren zijn gekomen. 

Tabel 10.5: Relaties tussen veranderconfiguraties, interactiepatronen en problematieken

Regiopolitie-
korps

Schade 
expertise 
bureau

Belasting-
dienst 
regiokan-
toor

Sociaal-cul-
turele 
instelling

ICT sector 
verzeke-
ringsorgani-
satie

Politieteam Verkoop- & 
service 
organisatie  
laad- en los-
systemen

Verander-
configuratie

Sceptische 
configuratie

Onduidelijke 
configuratie / 
Politieke con-
figuratie

Sceptische 
configuratie

Sceptische 
configuratie

Sceptische 
configuratie

Politieke /   
innovatieve 
configuratie

Innovatieve 
configuratie
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Regiopolitie-
korps

Schade 
expertise 
bureau

Belasting-
dienst 
regiokan-
toor

Sociaal-cul-
turele 
instelling

ICT sector 
verzeke-
ringsorgani-
satie

Politieteam Verkoop- & 
service 
organisatie  
laad- en los-
systemen

Verander-
configuratie

Sceptische 
configuratie

Onduidelijke 
configuratie / 
Politieke con-
figuratie

Sceptische 
configuratie

Sceptische 
configuratie

Sceptische 
configuratie

Politieke /   
innovatieve 
configuratie

Innovatieve 
configuratie

Interactie-
patroon

- Doorzetten
- Onzeker-
heid bestrij-
den middels 
informeren 
en overtuigen
- Vermijden 
van kritiek
- Interactie 
vermijden

- Onzeker-
heid bestrij-
den middels 
informeren 
en overtuigen
- Probleem-
oplossing hin-
deren door 
centraliseren
- Vermijden 
van kritiek
- Interactie 
vermijden

- Creëren van 
wederzijdse 
afhankelijk-
heden
- Zelfsturing 
realiseren 
door te stu-
ren
- Interactie 
vermijden

- Creëren van 
wederzijdse 
afhankelijk-
heden
- Formaliseren
- Zelfsturing 
realiseren 
door te stu-
ren
- Vermijden 
van kritiek
- Interactie 
vermijden

- Doorzetten 
- Onzeker-
heid bestrij-
den middels 
informeren 
en overtuigen
- Formaliseren
- Zelfsturing 
realiseren 
door te stu-
ren
- Interactie 
vermijden

- Probleem-
oplossing hin-
deren door 
centraliseren
- Onvoldoen-
de tijd en 
capaciteit 
weten te 
mobiliseren
- Balanceren 
tussen sturen 
en loslaten
- Interactie 
vermijden

- Vermijden 
van kritiek
- Formaliseren
- Probleem-
oplossing hin-
deren door 
centraliseren
- Onvoldoen-
de tijd en 
capaciteit 
weten te 
mobiliseren
- Balanceren 
tussen sturen 
en loslaten
- Interactie 
vermijden

Problema-
tiek

- Veranderin-
gen ervaren 
als opgelegd
- Medewer-
kers sterk 
negatief over 
veranderin-
gen en staan 
niet achter 
doelen
- Moeizame 
positie en 
isolatie van 
projectgroep
- Politiek 
gedrag en 
wederzijds 
schuld zoe-
ken project-
groep en top

- Gebrek aan 
openheid
- Gebrekkige 
communicatie 
- Onbekend-
heid met 
doelen 
- Strakke 
structuur
- Belangen-
gerichtheid 
directie
- Discrepan-
tie verander-
doelen en 
handelen 
directie

- Klachten 
over gebrek 
aan inspraak  
- Onbekend-
heid met 
doelen 
- Gebrek aan 
draagvlak
- Strakke 
structuur in 
werk
- Praktische 
vraagstukken 
rond mensen 
en middelen
- Discrepan-
tie verander-
doelen en 
veranderaan-
pak RMT 
vraag om stu-
ring door lei-
dinggevenden 
en medewer-
kers

- Medewer-
kers sterk 
negatief over 
veranderin-
gen en staan 
niet achter 
doelen
- Klachten 
over gebrek 
aan inspraak
- Wan trou-
wen tav 
directie
- Discrepan-
tie verander-
doelen en 
handelen 
directie
- Nieuwe 
structuur hin-
dert realisatie 
werk

- Veranderin-
gen er va ren 
als opgelegd
- Kloof met 
MT
- Nieuwe 
structuur hin-
dert realisatie 
werk 
- Over-
drachts- en 
afstemmings-
problematiek
- Tijds- en 
werk druk
- Negatief 
erva ren 
werksfeer 
door ver-
zakelijking 

- Medewer-
kers staan 
niet meteen 
achter doelen
- Afstand tot 
de top / 
stuurgroep
- Belangen-
gerichtheid 
(externe) 
afdelingen
- Gebrek aan 
tijd en hulp 
voor veran-
deringen
- Hinder 
door regiona-
le / landelijke 
‘verplichtin-
gen’ 

- Medewer-
kers ervaren 
weinig van 
veranderin-
gen 
- Onduidelijk-
heid door 
overdracht en 
neiging tot 
overtuigen
- Moeizame 
samenwer-
king tussen 
afdelingen
- Onduidelijk-
heid over 
draagvlak bij 
de top
- Sturende 
bemoeienis 
top moeder-
bedrijf 
beperkt han-
delingsmoge-
lijkheden
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Regiopolitie-
korps

Schade 
expertise 
bureau

Belasting-
dienst 
regiokan-
toor

Sociaal-cul-
turele 
instelling

ICT sector 
verzeke-
ringsorgani-
satie

Politieteam Verkoop- & 
service 
organisatie  
laad- en los-
systemen

Problema-
tiek

- Communi-
catie en 
afstemmings-
problematiek
- Toegenomen 
vraag om stu-
ring door 
medewerkers
- Werkdruk

- Onduidelijk-
heid over 
draagvlak bij 
de top
- Moeizame 
samenwer-
king in net-
werk
- Klachten 
medewerkers 
en partners 
over sturende 
handelings-
wijze 

- Politiek 
gedrag tussen 
(externe) sta-
keholder
- Productfou-
ten moeilijk 
bespreekbaar 
te maken met 
fabriek waar-
door frustra-
tie bij mede-
werkers 

Tabel 10.5 laat zien dat organisaties uit specifieke configuraties kampen met specifieke 
vraagstukken. In sceptische configuraties hangen vraagstukken sterk samen met de 
drang naar sturen die er in deze organisaties bestaat. Doorzetten, wederzijdse afhanke-
lijkheden creëren, formalisering, onzekerheid bestrijden middels informeren en overtui-
gen en formaliseren zijn hier dominant. Ze vormen patronen die direct samenhangen 
met sturing. Onder sceptische configuraties blijken organisatiekenmerken vaak functi-
oneel van aard en gericht op orde en formalisering. Ook in veranderprocessen streeft 
het management in deze organisaties naar formaliseren. Een functionele inrichting en 
gerichtheid op orde en formalisering in organiseren en in de veranderaanpak wordt in 
interactie gecreëerd en bevestigd en tegelijkertijd beïnvloedt deze gerichtheid ook de 
aard van de interacties. Er is een neiging tot vermijden van interactie, een perspectief 
op communicatie als informatie en doorzetten van veranderingen, onafhankelijk van 
het perspectief van medewerkers. We vinden hier een opgelegd gevoel, gebrek aan 
steun van medewerkers voor doelen en een kloof tussen het verandermanagement 
en de medewerkers. Het bestrijden van onzekerheid door te informeren en overtuigen 
draagt in de case organisaties niet bij aan meer helderheid. Het resulteert eerder in 
onduidelijkheid over veranderingen en gebrek aan bekendheid met de doelen. Er zijn 
klachten over gebrek aan openheid, over communicatie en inspraak in veranderingen 
en in sommige gevallen is sprake van wantrouwen in de richting van het veranderma-
nagement of de top.

In innovatieve configuraties daarentegen vinden we dergelijke sturingsvraagstuk-
ken ook, maar spelen andere vraagstukken. Hier vinden veranderinitiatieven lokaal 
plaats en wordt meer gestreefd naar loslaten en autonomie. Het gaat hier vooral om 
kleine units of afdelingen met een zekere mate van zelfstandigheid die kleinschalig 
en interactief veranderen. In de context waarin ze opereren zijn ze echter voor veran-
deringen in bepaalde mate afhankelijk van externe machtsdragers (overheden, raden 
van bestuur of concerndirecties). Hier liggen vraagstukken vooral in het verkrijgen van 
goedkeuring voor veranderplannen en de lange duur die dit veelal in beslag neemt. Of 
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het gaat om moeilijkheden in het mobiliseren van machtsdragers en ondersteunende 
afdelingen in het verlenen van de nodige tijd en ondersteuning. Ook assumpties onder 
externe machtsdragers, zoals over maatregelen die nodig zouden zijn om externe 
variatie op te vangen en beheersbaar te maken, kunnen innovatieve initiatieven hin-
deren. Met andere woorden: externe machtsdragers smoren in dergelijke configuraties 
initiatieven tot verbetering. Daarnaast zien we in innovatieve configuraties dat ook 
hier wordt geworsteld met sturingsbehoeften. Anders dan in sceptische configuraties 
wordt hier wel degelijk gebruik gemaakt van interactieve strategieën, maar blijft er een 
neiging tot sturen bestaan die wordt gereflecteerd in de circulaire interactiepatronen 
(balanceren tussen sturen en loslaten en terugkomen op interactie).

De configuraties uit het vragenlijstonderzoek kunnen worden gezien als sociaal-
cognitieve configuraties van actoren die inhoudelijke overtuigingen met elkaar delen 
doordat interactie vooral binnen deze groepen plaatsvindt. Deze configuraties zijn 
gevormd in interactie en resulteren in circulaire interactiepatronen. De surveybevindin-
gen en inzichten uit de case studies suggereren dat configuraties schijnbaar niet alleen 
zijn te vinden onder groepen van individuele actoren, maar ook onder groepen van 
organisaties. Met andere woorden: inhoudelijke overtuigingen of paradigma’s binnen 
bepaalde groepen organisaties lijken op elkaar en interacties vinden vermoedelijk ook 
vooral plaats tussen organisaties uit een bepaalde sector. 

10.6  Overkoepelende paradigma’s
De case studies en de gesprekken die daarin hebben plaatsgevonden, hebben inzicht 
gegeven in de ‘dominante logica’ of de paradigma’s die het handelen van het manage-
ment in veranderprocessen stuurt (Bouwen, 1995; Prahalad & Bettis, 1996). Deze 
paradigma’s waren:
1.  Een klassiek perspectief op organiseren, gekenmerkt door positionele wijzen van 

organiseren. Organiseren en veranderen wordt gekenmerkt door hiërarchie. Dege-
nen hoger in de hiërarchie bepalen wat nodig is en sturen het gedrag van mensen 
lager in de hiërarchie vanuit hun werkelijkheidsovertuiging (vgl. Hosking, 1999; 
Hosking, 2004; Wierdsma, 1999; Wierdsma, 2004). De top werkt veranderingen 
in de werkwijze uit in voorschriften voor de nieuwe werkwijze. Die voorschriften 
worden vervolgens overgedragen op medewerkers. Ook consultants handelen bin-
nen de sturingskaders van het verandermanagement, stellen sturend of planmatig 
handelen niet ter discussie of denken wellicht vanuit dezelfde kaders en handelen 
van daaruit sturend of dwingend. 

2.  Een entitatieve wijze van interacteren, gekenmerkt door subject-object denken 
vanuit een entitatief perspectief. De nadruk ligt in de case studies op het verande-
ren van gedrag van organisatieleden vanuit een standpunt waarin organisaties en 
mensen als te sturen en veranderen ‘entiteiten’ gezien worden.

3.  Een episodische wijze van veranderen. Verandering wordt niet gezien als een 
proces, maar is een infrequent, discontinu en intentioneel ‘iets’ dat kan worden 
gerealiseerd en geïmplementeerd en een duidelijk begin en een einde kent. 

Zichtbaar is geworden hoe paradigma’s tot uiting komen in gefixeerde overtuigingen 
in sociaal cognitieve configuraties en daardoor veranderingen bemoeilijken. De vraag 
is nu welke manieren van feedback en interactie kunnen bijdragen aan het veranderen 
van vastgelopen interactiepatronen.
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10.7  Discussie: nieuwe handelingsmogelijkheden in de theorie en in de studie
De bevindingen tot nu toe laten zien dat veranderen zelden probleemloos verloopt. 
Waar mensen samenwerken ontstaan allerlei problemen, fixaties en interactiepatronen 
die moeilijk zijn te veranderen en die veranderingsinitiatieven in meer of mindere mate 
hinderen. De vraag is welke handelingsmogelijkheden er zijn om lastige vraagstukken 
in complexe veranderprocessen te hanteren. In deze paragraaf hoop ik bij te dragen 
aan discussie over interventie in vastgelopen veranderprocessen en wil ik zicht bieden 
op zulke nieuwe handelingsmogelijkheden. In overeenstemming met de lijn in dit 
proefschrift behandel ik drie verschillende interventiekundige invalshoeken om fixaties 
en resulterende gedragspatronen te doorbreken. 
●   Een perspectief waarin geredeneerd wordt vanuit overdracht van expertinzichten en 

veranderen door toepassing van macht. 
●   Een perspectief waarin wordt gepoogd om tot verandering te komen door cliënten 

te ondersteunen in het zoeken naar en kiezen van handelingsalternatieven. 
●   Een perspectief dat niet is gericht op directe gedragswijziging middels sturing, 

maar waarin wordt gezocht naar mogelijkheden om te komen tot een context voor 
interactie en leren. 

10.7.1  Interventie middels terugkoppeling en sturing
De eerste groep interventieperspectieven is er op gericht de analyse van de onderzoeker 
of adviseur geaccepteerd te krijgen door actoren binnen het patroon. Dat gebeurt door 
de analyse voor te leggen aan deze actoren of aan de opdrachtgever (vgl. Hendriks, 
2001; Moeskops, 2004). Het management heeft vervolgens de taak om degenen in 
het patroon ervan te overtuigen dat het echt niet langer zo kan en dat cultuurver-
andering nodig is, waarna een dialoog volgt over de haalbaarheid van verandering. 
Daarna wordt er geoefend met de nieuwe cultuur. Hierin wordt vooral vertrouwd op 
de initiatieven van zogenaamde ‘voortrekkers’ die door het management worden gefa-
ciliteerd en gesteund. De nieuwe werkwijzen die door de voortrekkers zijn gevonden, 
worden vervolgens verbreed en ‘oud gedrag’ wordt tegengegaan middels het instellen 
van sancties (vgl. Hendriks, 2001). Dergelijke interventieperspectieven kennen twee 
uitgangspunten:

1.  Ze lijken vooral ingegeven door positionele veronderstellingen: interventie is er 
vooral op gericht om gedrag van degenen lager in de hiërarchie te veranderen naar 
meer gewenst gedrag (vgl. Wierdsma, 2004).

2.  Fixaties en gedragspatronen lijken te worden gezien als ‘iets’ dat vooral voorkomt 
onder of in stand gehouden wordt door medewerkers. Vanuit dit perspectief is het 
management de geëigende instantie om de patronen aan te pakken.

Gezien de cruciale rol van de top en leidinggevenden in de creatie en instandhouding 
van fixaties en gedragspatronen, hebben op dergelijk positioneel denken gestaafde 
interventieperspectieven weinig zin. Ze leiden tot ‘meer van hetzelfde’. Het waar-
schijnlijke gevolg is herbevestiging van bestaande fixaties en patronen door gebrek aan 
reflectie.
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10.7.2   Interventie middels adviseurgestuurde zoekprocessen naar 
alternatieve handelingswijzen

Dit tweede perspectief beaamt de gevoeligheid van het terugkoppelen van patronen. 
Ook onderkent het de mogelijkheid dat patronen weinig zeggend zijn voor actoren die 
niet bij de analyse betrokken waren. Er wordt gezocht naar heel behoedzame manieren 
van terugkoppelen en interveniëren. Dat kan in de praktijk betekenen dat de onderzoe-
ker of adviseur het patroon beter tijdelijk voor zichzelf houdt en het pas later, op een 
geschikt moment, met betrokkenen bespreekt. Wanneer er na terugkoppeling te weinig 
beweging tot stand komt, kan de adviseur nadere ondersteuning bieden. Dat kan door 
actoren in de organisatie te helpen om vanuit andere perspectieven te redeneren. Het 
aanraden van interactief handelen is een voorbeeld van een interventie om sturend 
handelen te doorbreken (vgl. Moeskops, 2004). Hoewel deze benadering een alterna-
tief biedt voor ‘meer van hetzelfde’, geldt ook hier dat interventies erop zijn gericht 
‘de ander te veranderen’. Er is nog steeds sprake van de wetende en kennende ‘expert’ 
onderzoeker of adviseur. De cliënt is een actor die geholpen moet worden in het zoeken 
naar handelingsalternatieven en er is weinig aandacht voor reflectie en leren.

10.7.3  Configuratiemanagement
De door Termeer (Termeer, 1993) beschreven methodiek van configuratiemanagement 
biedt een aangrijpingspunt voor interactieve reflectie vanwege de rijkheid in proces-
sen van dynamiek en fixaties. Configuraties zijn, zoals in het begin van dit hoofdstuk 
uitgelegd, een samenraapsel van definities en betekenissen binnen een of meerdere 
contexten van sociaal organiseren die inhoudelijke overtuigingen en sociale processen 
reflecteren. 

Configuratiemanagement is niet direct gericht op gedragswijziging in een vooraf 
bepaalde richting, maar grijpt aan op leerprocessen tussen verschillende actoren. 
Daarmee onderscheidt het zich van de hierboven behandelde interventieperspectieven. 
Uitgangspunt in configuratiemanagement is de vraag of fixaties zich bevinden in de 
inhoud van het spel (cognitieve fixaties), in de spelregels (sociale fixaties) of in de 
spelers. Van daaruit wordt er gezocht naar manieren van interveniëren die aansluiten 
bij processen van werkelijkheidsconstructie van actoren in veranderende organisaties. 
Daarbij wordt continu de vraag gesteld wie er ontbreken om het buitensluiten van acto-
ren te voorkomen. Termeer onderscheidt drie vormen van configuratiemanagement:
1.  Faciliteren van doorgaande interactie. Dit is de meest belangrijke vorm van confi-

guratiemanagement, omdat beheer middels facilitatie van interactie fixaties helpt 
voorkomen;

2.   Interventie, ofwel ingrijpen in interactieprocessen wanneer toch fixaties zijn ont-
staan;

3.   Trajectmanagement, gericht op inhoudelijke beïnvloeding van processen. Traject-
management wordt in dit proefschrift niet verder behandeld vanwege de sturende 
assumpties achter deze interventiemethodiek.
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1. Faciliteren van doorgaande interactie32

Hieronder schaart Termeer verschillende activiteiten gericht op het creëren van 
een context waarin doorgaande interactie kan plaatsvinden: het zoeken van een 
gemeenschappelijke taal, faciliteren van zowel game als play, bewaken van toegang 
voor derden, bevorderen van reflectie en ombuigen van botsingen in functionele 
con flicten.

Actoren uit verschillende configuraties spreken vaak een verschillende taal. Door 
te zoeken naar een gemeenschappelijke taal kan iedereen blijven meepraten en raakt 
niemand geïsoleerd. Dit draagt bij aan het opsporen van inhoudelijke overtuigingen 
van betrokken actoren uit verschillende configuraties. Sommige actoren maken deel 
uit van verschillende configuraties, hebben inzicht in verschillen in taal en kunnen 
helpen bij het vinden van een gemeenschappelijke taal. Ook het faciliteren van game en 
play kan bijdragen aan het creëren van een context voor doorgaande interactie. Game 
is een sociale activiteit die zich afspeelt binnen de overeengekomen regels voor het 
organiseerproces en binnen een gegeven of geaccepteerde context. Play refereert naar 
sociale activiteiten waarin de regels van het organiseer- of constructieproces tijdens 
activiteiten door de betrokkenen zelf gemaakt en veranderd kunnen worden. Het ver-
schil met game is dat de regels dus niet vast staan, maar andere mogelijkheden worden 
opengehouden. Door de toegang voor derden tot interactieprocessen te bewaken, 
wordt voorkomen dat bepaalde actoren worden uitgesloten van doorgaande interactie 
en daarmee het ontstaan van conflicten tussen configuraties en fixaties. Het bevor-
deren van reflectie op werkelijkheidsbelevingen en overtuigingen en het functioneel 
maken van conflicten door verschillen te begrijpen dragen hieraan eveneens bij. In dit 
proefschrift heeft survey feedback bijgedragen aan het creëren van een context waarin 
doorgaande interactie mogelijk werd. Doorgaande interactie wordt gefaciliteerd door-
dat actoren uit verschillende actorgroepen of configuraties bij elkaar worden gebracht, 
samen betekenis geven aan perspectiefverschil en samen nadenken over handelingsal-
ternatieven. De verschillende betrokken stakeholders kunnen worden betrokken in 
gesprek. Doordat doorgaande interactie tussen actoren uit verschillende configuraties 
wordt gefaciliteerd, draagt interactieve survey feedback bij aan de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke taal.

2. Interventie
Aangrijpingspunt voor interventie zijn relaties, gedragsregels en werkelijkheidsdefini-
ties van actoren. Termeer onderscheidt drie verschillende interventiemogelijkheden: 
het binnenhalen van een derde actor, het binnenhalen van een derde werkelijkheidsde-
finitie en reframing.

32 Met faciliteren van doorgaande interactie wordt een soortgelijke, hoewel minder sturende benadering bedoeld 
dan binnen de benadering van netwerkmanagement wordt nagestreefd. Binnen netwerkmanagement 
wordt gestreefd naar verbetering door aandacht te besteden aan interacties met andere actoren en de 
netwerkcontext. Dit speelt zich af vanuit een sturingsmodel waarin afhankelijkheden worden geëxploiteerd en 
wordt gestuurd op diversiteit en interactie (vgl. De Bruijn en Ten Heuvelhof; Klijn & Koppenjan, 1997). 
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Binnenhalen van een derde actor
Cognitieve fixaties bieden ruimte om te interveniëren op het sociale vlak. Een inter-
ventiemogelijkheid bij cognitieve fixaties is het binnenhalen van een derde actor: 
een vriendelijke buitenstaander die kan helpen om fixaties en circulaire patronen te 
doorbreken door spanningen tussen betrokken actoren te ontspannen en een nieuw 
perspectief in te brengen (Levin, 2004; Greenwood & Levin, 1998). Deze derde actor 
staat buiten de sociaal-cognitieve structurering van de conflictpartners en is iemand 
waarmee actoren een band hebben of kunnen creëren. Het uitgangspunt is dat bij 
inhoudelijke fixaties een interventie op het sociale vlak de relatie ontspant. Zo wordt 
voorkomen dat de cognitieve fixatie de sociale relatie bevriest en iedere verandering 
blokkeert (Termeer, 1993). Een verschil met de hiervoor behandelde interventiemo-
gelijkheden is dat er geen directe expertinterventie in overtuigingen wordt beoogd, 
maar dat middels verandering van de sociale context reflectie op eigen inhoudelijke 
overtuigingen en gevoelens wordt gestimuleerd. Ook het kijken naar de problematiek 
vanuit bijvoorbeeld het perspectief van de klant door een actor van buiten binnen te 
halen kan helpen bij intern gerichte configuraties. Ten slotte kunnen mensen vanuit 
verschillende configuraties bij elkaar komen in debatten of congressen en kunnen 
medewerkers worden uitgewisseld. Verandering van de werkelijkheid ontstaat dan in 
interactie tussen betrokkenen (Termeer, 1993). Survey feedback biedt de mogelijkheid 
tot het betrekken van elke relevante actorgroep in onderzoek en gesprek waardoor 
geen van de actorgroepen wordt buitengesloten en de toegang van derden wordt 
gegarandeerd. De reflectief handelingsonderzoeker kan faciliteren bij het introduceren 
van een derde actor, maar ook zelf deze rol innemen door bij spanningen te fungeren 
als derde actor. De handelingsonderzoeker fungeert dan als buitenstaander die derde 
werkelijkheidsbeelden of verklaringen inbrengt en daarmee bijdraagt aan reflectie op 
gefixeerde werkelijkheidsdefinities of aan ontspanning van de relatie.

Binnenhalen van een derde werkelijkheidsdefinitie
Bij sociale fixaties liggen interventiemogelijkheden juist op het cognitieve vlak: een 
derde werkelijkheidsdefinitie die niet te verschillend is van de gehanteerde definities, 
kan worden aangeboden. De derde actor kan andere werkelijkheidsdefinities inbrengen 
en daardoor reflectie op de gefixeerde sociale structuur mogelijk maken (Termeer, 
1993). Het betrekken van een derde actor of werkelijkheid wordt wel een ‘triadische 
interact’ genoemd. Iedere actor in de interact is synchroon op meerdere manieren in 
gesprek, omdat ieder tegelijkertijd centrale actor is en derde in het gesprek. Actoren 
maken deel uit van specifieke werksystemen of configuraties met een specifieke 
opvatting van de werkelijkheid. Daardoor kan er binnen de triadische interact sprake 
zijn van een, twee of meerdere werkelijkheden. Dat betekent dat het binnenhalen van 
een derde actor niet per definitie hoeft te leiden tot verandering in definities van de 
werkelijkheid, maar dat meerdere werkelijkheden die kans wèl vergroten. Naarmate 
er actoren uit meer werksystemen actor zijn in het gesprek worden er meer en nieuwe 
opvattingen van de werkelijkheid ingebracht. Zo wordt de kans op het ontsnappen aan 
het interactiepatroon door het creëren van nieuwe werkelijkheidsopvattingen en een 
nieuwe context groter (Van Dongen, De Laat & Maas, 1996). Door het binnenhalen 
van een derde werkelijkheidsdefinitie gaan actoren bijvoorbeeld anders naar relaties 
kijken. Door een ander perspectief op de werkelijkheid ontstaat inzicht in en begrip 
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van andere sociaal-cognitieve configuraties en kunnen actoren naar verloop van tijd op 
andere manieren met elkaar omgaan. De rol van de configuratiemanager beperkt zich 
tot het inbrengen van een derde werkelijkheidsdefinitie. Verandering van interactiere-
gels ligt bij de betrokken actoren zelf. 

Survey feedback kan fungeren als interventie bij het doorbreken van interactieregels 
en het veranderen van werkelijkheidsbeelden door actoren aan te moedigen om proble-
men of relaties vanuit een ander kader te zien. Het zichtbaar maken van de context 
van verandering en de verhouding van actorgroepen ten opzichte van elkaar betekent 
al inbrengen van andere werkelijkheidsbeelden. Het uitwisselen van gedachten over 
perspectieven en perspectiefverschillen biedt de mogelijkheid om vraagstukken te zien 
en begrijpen vanuit een andere werkelijkheidsbeleving. Daardoor kunnen keuzemo-
gelijkheden worden verbreed en keuzes in de aanpak van veranderprocessen worden 
verbeterd. Survey feedback biedt de mogelijkheid tot het betrekken van elke betrokken 
actorgroep in onderzoek en gesprek waardoor geen van de actorgroepen wordt buiten-
gesloten en de toegang van derden wordt gegarandeerd. De reflectief handelingsonder-
zoeker kan faciliteren bij het introduceren van een derde actor, maar ook zelf deze rol 
innemen door bij spanningen te fungeren als derde actor. De handelingsonderzoeker 
fungeert dan als buitenstaander die derde werkelijkheidsbeelden of verklaringen 
inbrengt en daarmee bijdraagt aan reflectie op gefixeerde werkelijkheidsdefinities of 
aan ontspanning van de relatie. De methodiek van survey feedback en het bespreken 
van perspectiefverschillen betekent al interventie door andere werkelijkheidsbeelden in 
te brengen. Survey feedback kan fungeren als interventie bij het doorbreken van inter-
actieregels en het veranderen van werkelijkheidsbeelden, door actoren aan te moedigen 
om problemen of relaties vanuit een ander kader te zien. Het zichtbaar maken van de 
context van verandering en de verhouding van actorgroepen ten opzichte van elkaar 
betekent al inbrengen van andere werkelijkheidsbeelden. Het uitwisselen van gedach-
ten over perspectieven en perspectiefverschillen biedt de mogelijkheid om vraagstuk-
ken te zien en begrijpen vanuit een andere werkelijkheidsbeleving. Daardoor kunnen 
keuzemogelijkheden worden verbreed en keuzes in de aanpak van veranderprocessen 
worden verbeterd.

Reframing
Het faciliteren van interactie en binnenhalen van een derde actor of derde werkelijk-
heidsdefinitie zijn soms niet voldoende, blijkens de in narratieven gevonden fixaties 
en gedragspatronen. Interactie blijft vaak beperkt tot dialoog binnen de grenzen van 
gedragspatronen en deze grenzen zijn moeilijk te doorbreken. Soms zit interactie zo 
vast in bepaalde gedragingen dat de hiervoor besproken methodieken niet voldoen. 
Termeer biedt in reframing een interventieperspectief dat kan helpen om fixaties te 
deblokkeren (Termeer, 1993).

Reframing is een korte interventie gericht op het veranderen van werkelijkheids-
beelden door actoren aan te moedigen om een nieuw perspectief op het probleem 
te ervaren. Reframing gaat verder dan het faciliteren van reflectie: het beoogt een 
paradigmashift tot stand te brengen. Reframing prikkelt actoren om problemen of 
relaties vanuit een ander kader te zien. Een methodiek om dit te bewerkstellingen is 
bijvoorbeeld het simulatiespel. Hierin worden processen en kenmerken van een ‘echte’ 
werksituatie nagebootst door actoren die verschillende maar samenhangende rollen in 
het werksysteem naspelen (Geurts, 1981). Tijdens het simulatiespel creëren actoren 
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handelend vanuit verschillende rollen, sociale processen die lijken op de processen 
in de na te bootsen werksituatie (Van der Meer, 1983). Het uitgangspunt is hetzelfde 
als in het hiervoor beschreven ‘play’: regels kunnen door de deelnemers zelf tot op 
zekere hoogte worden gewijzigd. In het begin van de simulatie wordt wel een bepaald 
uitgangspunt geschetst voor bijvoorbeeld de manier van communiceren met elkaar, 
maar in interactie ontstaan er communicatiepatronen die niet overeenstemmen met 
dat uitgangspunt. Na elke ronde in het spel volgt een evaluatie met als doel het kritisch 
kijken naar het eigen handelen en de gedragspatronen die ontstaan. Survey feedback 
kan worden ingezet als interventie gericht op reframing, wanneer het is gericht op 
het bespreekbaar maken van de achterliggende patronen en fixaties en de sturings-
paradigma’s rond veranderen. Uitgangspunt is dat er een context van interactie en 
gezamenlijke reflectie op interactieregels en gefixeerde overtuigingen wordt gecreëerd. 
Interactieve survey feedback zorgt er voor dat bepaalde actorgroepen met botsende 
opvattingen met elkaar in gesprek blijven waardoor fixaties en conflicten kunnen wor-
den voorkomen of constructief kunnen worden besproken. 

Survey feedback kan ook worden ingezet als interventie gericht op reframing, 
wanneer het is gericht op het bespreekbaar maken van de achterliggende patronen en 
fixaties en de sturingsparadigma’s onder betrokkenen rond veranderen. Interactieve 
survey feedback en participatief reflectief handelingsonderzoek kunnen dus waardevol-
le bijdragen leveren aan reflectie op denken en handelen en zoeken naar alternatieve 
manieren van handelen. Daarmee kunnen ze bijdragen aan tweede orde leerprocessen. 
Leren vergt dat mensen reflecteren op eigen gedragingen. Te sturende interventie van 
onderzoeker of gesprekspartners, te sterk gefixeerde overtuigingen of andere factoren 
zoals bepaalde belangen kunnen het onmogelijk maken om te komen tot andere wijzen 
van handelen. Mede afhankelijk van de context van verandering blijft interactie soms 
beperkt tot dialoog binnen de grenzen van gedragspatronen en is het moeilijk om hier 
uit te komen. Survey feedback als faciliteren van interactie en methodiek voor refra-
ming alleen blijkt niet altijd voldoende om te komen tot verandering van fixaties en 
gedragspatronen. Zo blijkt uit de in narratieven gevonden fixaties en gedragspatronen. 
Soms zit interactie zo vast in bepaalde gedragingen dat de hiervoor besproken metho-
dieken niet voldoen. Sommige gefixeerde circulaire interactiepatronen vragen om 
zwaardere analyse- en interventiemethodieken, vooral wanneer betrokkenen niet open 
staan voor open uitwisseling en reflectie. Vooral sterk gefixeerde overtuigingen en com-
plexe patronen blijken moeilijk te doorbreken. Narratieven en het bespreekbaar maken 
van circulaire interactiepatronen bieden een andere ingang voor interventie. Ze geven 
inzicht in patronen van oorzaken en effecten en maken inzichtelijk hoe oorzaken van 
vraagstukken eigenlijk zelf effecten zijn van ander handelen (vgl. Vermaak, 2003). Nar-
ratieven en circulaire interactiepatronen bieden een dynamisch beeld van vraagstukken 
in veranderingsprocessen, doordat ze laten zien dat vraagstukken in veranderprocessen 
niet samenhangen met het handelen van een of een bepaalde groep actoren. Verschil-
lende actorgroepen in het proces dragen bij aan vastlopen: de top handelt veelal vanuit 
sturingsbehoefte en medewerkers dragen bij aan deze sturingsbehoefte vanwege het 
comfortabele van een afhankelijke opstelling en de veronderstelling dat ‘zulke zaken 
bij het management liggen’. Narratieven maken de veronderstellingen van actoren 
zichtbaar. Daarmee laten ze de werkelijkheidsbeelden zien die ten grondslag liggen 
aan het denken en handelen van actoren in veranderprocessen. Ze vormen een directe 
reflectie van het handelen, zijn communiceren en handelen dat zich ter plekke afspeelt. 
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Daardoor laten ze zien hoe werkelijkheidsbeelden samenhangen met de wijze van den-
ken, handelen en communiceren in interactie, welke keuzen daaruit resulteren en hoe 
hieruit structuur, cultuur en (ongeschreven) regels en interactiepatronen ontstaan.

Circulaire interactiepatronen helpen om gedragspatronen zichtbaar en bespreekbaar 
te maken met actoren in veranderende organisaties. Ze bieden een aanvullende metho-
diek om fixaties te doorbreken. Reframing door interactiepatronen terug te koppelen als 
interventiemethodiek kan een krachtige methodiek zijn die het gedrag van actoren in 
veranderprocessen spiegelt en zichtbaar maakt hoe overtuigingen en gedragingen met 
acties van anderen samenhangen en leiden tot vastgelopen interactieprocessen. In deze 
studie zijn slechts enkele malen interactiepatronen besproken met betrokkenen, met 
een wisselend effect. Hoewel in twee organisaties de diagrammen door de manager en 
door de leden van de onderzoeksgroep werden herkend, gingen leidinggevenden in een 
van beide organisaties niet nader in op de inzichten uit de patronen. Inzicht in circu-
laire interactiepatronen kan ingrijpend zijn voor betrokkenen. In mijn ervaring kunnen 
circulaire interactiepatronen bij sterk gefixeerde overtuigingen en complexe patronen 
als bedreigend worden opgevat of niet worden herkend, wanneer ze zijn opgesteld door 
een expert-onderzoeker of expert-onderzoeksgroep. Het gevaar van het voorleggen van 
interactiepatronen is dat actoren het patroon als bedreigend ervaren, niet herkennen, 
beweren niet te herkennen en de inzichten afwijzen. Interactieve manieren van ontdek-
ken van circulaire interactiepatronen kunnen een grotere werkzaamheid hebben dan 
niet-interactieve vormen, zoals wordt nagestreefd in group model building. Dit is een 
methodiek waarin causal loops samen worden gecreëerd in een groep betrokkenen (vgl. 
Vennix, 1998; Rouwette, 2003; Andersen & Richardson, 1997). Toch blijft het moeilijk 
om interrelaties met bepaalde stakeholders te beïnvloeden. Dat kan, bijvoorbeeld, 
lastig zijn door gebrek aan interactie door heersende hiërarchische opvattingen of door 
lastige benaderbaarheid van externe stakeholders die wel invloed uitoefenen op het 
succes van veranderingen, zoals de centrale overheid.

10.8  Reflectie en bedenkingen
In deze laatste paragraaf wil ik enkele kanttekeningen bij de studie plaatsen, vraag-
stukken aanstippen die ik in de studie niet heb kunnen beantwoorden en mijn eigen rol 
als handelingsonderzoeker en interventionist ter discussie stellen. 

10.8.1   Reflectief handelingsonderzoek: interactief of subjectief reflectief 
proces? 

Centraal in dit deel van de studie stond reflectief handelingsonderzoek. Vanuit een 
interactief perspectief zou reflectief handelingsonderzoek moeten worden ingericht 
als een interactief en reflectief proces. In de praktijk van deze studie heeft deze inter-
actieve reflectie zich echter beperkt tot evaluaties na workshops en terugkoppelings-
sessies. In enkele case organisaties, voornamelijk de meer innovatieve, vond reflectie 
op handelen in veranderingen plaats tijdens workshops en op de gevolgen van het 
handelen in enkele case studies. Bij de meeste case studies reflecteerde ik naderhand 
op wat er tijdens bijeenkomsten en terugkoppelingssessies gebeurde en op het waarom 
ervan en besloot ik een volgende keer te kiezen voor andere manieren van handelen. 
Reflectief handelingsonderzoek was met andere woorden in veel case studies vooral 
mijn eigen subjectieve reflectie, wat minder goed past bij de theoretische uitgangs-
punten van de studie. Hoewel ‘dingen anders doen’ tijdens het onderzoek naar voren 
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kwam, is werkelijk ‘andere dingen doen’ door intersubjectieve reflectie in interactie 
weinig voorgekomen. 

10.8.2  Vragenlijstonderzoek als interventiemethodiek: relevant of irrelevant?
Een bedenking bij het gebruik van vragenlijsten als methodiek om vraagstukken in 
veranderprocessen zichtbaar en bespreekbaar te maken vloeit voort uit de vraag of 
vragenlijsten wel daadwerkelijk nodig zijn om interactie en reflectie te helpen stimule-
ren. In de case organisaties vonden de grootste bewegingen plaats wanneer een enkele 
medewerker een scherpe observatie deed of een uit het hart gegrepen opmerking 
plaatste die een heel ander perspectief bood op het dominante werkelijkheidsconcept 
van dat moment. De vraag is of andere methodieken niet evengoed bij kunnen dragen 
aan het bij elkaar brengen van groepen mensen, zodat interactie en reflectie mogelijk 
worden. Eerder al zijn methodieken als configuratiemanagement en group model 
building aan de orde geweest als bruikbare methodieken. Tegelijkertijd geldt dat 
juist vragenlijsten kunnen aansluiten bij belevingen van opdrachtgevers en ruimte 
kunnen bieden om, binnen de dominante werkelijkheidsdefinitie, met interactieve 
benaderingen te experimenteren. Vragenlijsten bieden dus een eerste ingang; een voor 
opdrachtgevers herkenbare en acceptabele methodiek die aansluit bij het denken. Het 
direct inbrengen van interactieve benaderingen zal minder aansluiten bij gedachten en 
wensen van opdrachtgevers. Zo bezien vergt onderzoeken spelen met en afwisselen 
van verschillende werkelijkheden tegelijk, afhankelijk van de inschatting van de onder-
zoeker van de context en wensen van de gesprekspartner. 

10.8.3   Ontwikkeling en toepassing van causal loop diagrammen: interactief of 
subjectief retrospectief?

Een beperking in de studie is de wijze waarop gesprekken in organisaties zijn geana-
lyseerd en causal loop diagrammen zijn opgesteld. Bij het analyseren van gesprekken 
tussen actoren in veranderprocessen waren de gesprekken leidend. Een kanttekening 
in de studie is dat de analyse van narratieven door mijzelf in retrospectie plaatsvond. 
Laten analyseren met en door medewerkers en opdrachtgevers had kunnen bijdragen 
aan verhogen van de validiteit. Interactief analyseren en gezamenlijke reflectie op actie 
in actie zou beter aansluiten bij de uitgangspunten van de studie en had kunnen leiden 
tot een hogere validiteit. 

Dezelfde kanttekening kan worden geplaatst bij de constructie van causal loops. 
Organisatieleden zijn beperkt betrokken geweest bij het construeren en optimaliseren 
van de causal loop. Causal loops zijn niet in alle organisaties gebruikt voor interventie-
doeleinden. De reden daarvoor is dat voortschrijdend inzicht me pas na verloop van 
tijd leidde naar mogelijkheden om dergelijke patronen toe te passen vanuit een inter-
ventieperspectief. Het werken met causal loops heeft daardoor beperkte ervaringen 
opgeleverd die lastig te generaliseren zijn. Een interactieve benadering van causal loop 
diagramming zoals group model building waarin in interactieve sessies gezamenlijk 
causal loops worden ontwikkeld (Vennix, 1998) zou beter hebben aangesloten bij de 
doelstellingen en theoretische uitgangspunten van deze studie. 
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10.8.4   Inzichten uit survey en case studies: generaliseerbaar of niet 
generaliseerbaar? 

Een kanttekening betreft de representativiteit van de inzichten. Hoewel de surveybe-
vindingen zijn gebaseerd op een omvangrijke dataset, kunnen de circulaire interactie-
patronen gebaseerd op de zeven case studies vragen oproepen over de representativiteit 
van de bevindingen. Tegelijkertijd gaat het in dit proefschrift om relaties, patronen en 
processen. Deze zijn herkenbaar in het surveyonderzoek en in de case studies. Een 
vraag bij de kwestie van representativiteit is met andere woorden: wil ik inhoudelijke 
conclusies generaliseren, of juist kenmerkende en generieke processen en patronen 
zichtbaar maken? In de studie kent vooral het kwantitatieve deel een inhoudelijke 
nadruk. Hier gaat het om veel organisaties en is generaliseren van bevindingen goed te 
verdedigen. Processen en patronen worden daarentegen in de latere hoofdstukken van 
de studie steeds belangrijker. Inhoudelijke bevindingen dienen dan meer om relaties te 
zoeken met processen en patronen en ze te ondersteunen. Verder hebben er binnen de 
context van de zeven veranderende organisaties veel verschillende interacties plaats-
gevonden. Deze interacties waren tussen organisaties veelal vergelijkbaar en hebben 
geleid tot de creatie van interactiepatronen die in verschillende contexten zichtbaar 
werden. De interactiepatronen hebben een generieke waarde. 
Een discussiepunt is het perspectief van consultants in deze studie. De positie van con-
sultants in de case studies, maar ook de survey suggereert dat zij weinig in staat zijn 
bij te dragen aan het proces en de sturing en inrichting daarvan. Zij lijken in zekere 
zin aan de zijlijn te staan. Het is de vraag of deze inzichten te generaliseren zijn naar 
de groep consultants in het algemeen. In de surveydata ging het om consultants die 
door opleidingen op het gebied van de veranderkunde wellicht een meer interactief 
perspectief op veranderprocessen zijn gaan hanteren.

10.8.5  Inzicht in complexiteit en dynamiek: hanteerbaar of niet hanteerbaar?
Alle inzichten over interactief handelen en het doorbreken van fixaties ten spijt hebben 
de consultant en onderzoeker in hun praktijk vaak te maken met een opdrachtgever 
die een snelle en niet ingewikkelde oplossing zoekt voor zijn of haar probleem. De 
consultant komt in een dergelijke context waarschijnlijk niet binnen met een verhaal 
over complexe problematiek en doorgaande interactie. Vooral binnen de hiërarchische 
expertcontext van een sceptische of cynische organisatie waarin positiemacht een grote 
rol speelt en managers denken in termen van sturing en controle, sluiten de besproken 
adviezen niet aan bij de dominante denkwijze. Een vraag is ook of (groepen) actoren 
die dicht bij de macht zitten, niet juist geneigd zullen zijn om hun posities te behouden 
en door andere actoren buiten te sluiten interactie en transformatie van de status quo 
onmogelijk maken (vgl. Hajer, 2002; Hajer, 2000; Mumby, 2000). Wanneer belangen-
gerichtheid leidend is, is het de vraag of en in hoeverre actoren bereid zijn de macht 
te delen. Maar niet per definitie weegt macht zwaarder dan probleemoplossing en 
niet altijd is er sprake van onvoldoende tegenkrachten die het handelen van de meest 
machtigen ter discussie (kunnen) stellen. Daarnaast hebben de inzichten in dit proef-
schrift laten zien dat actoren zich veelal niet bewust zijn van gefixeerde overtuigingen 
en interactiepatronen. Het is echter de vraag of complexe problemen in zo’n context 
werkelijk op te lossen zijn zonder enkele voorstanders die een rol kunnen spelen bij 
het op gang brengen van interactie. In ieder geval zal de consultant in een cynische 
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of sceptische context omzichtig te werk moeten gaan. Beginpunt is dan toch in eerste 
instantie aansluiting te zoeken bij het dominante denken. Een survey biedt daartoe 
mogelijkheden: vanuit een expertbenadering representeert survey feedback een metho-
diek die problematieken ‘meet’ en biedt de door het management gewenste ‘harde 
data’. Dit perspectief biedt een ingang voor de consultant, die daarna kan proberen 
het denken voorzichtig zichtbaar te maken door mogelijkheden van survey feedback 
als leerhulpmiddel te bespreken. Daarmee kan alsnog ruimte worden gecreëerd voor 
interactie tussen betrokken actoren. Na enkele eerste successen kan een onderzoeks-
groep pogen om het aantal betrokkenen te vergroten vanuit de gedachte meer werke-
lijkheidsbeelden binnen te laten. Langzamerhand kan er dan toegewerkt worden naar 
een aanpak waarin groepen bestaande uit alle actoren of stakeholders die van hoog tot 
laag en horizontaal in het werk op een bepaalde manier van elkaar afhankelijk zijn en 
bij een bepaald vraagstuk betrokken zijn, worden gemobiliseerd.


